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Sammanfattning av delårsrapport 
 

2021-01-01 – 2021-03-31 (första kvartalet) 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. 

 Koncernens resultat före skatt uppgick till  -14 070 ( -3 822) TSEK. 

 Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,14) SEK. 

 Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 25 366 295 st. 
 
Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058–4826. Med 
”Bolaget” eller ”SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma 
ApS. 
 
Definitioner 

 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 

Väsentliga händelser under Q1 2021 
 11 januari genomförde styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen och VD Jeppe Øvlesen en bolagsrättslig 

omstrukturering där respektive innehav av aktier i SynAct har övergått till det nybildade bolaget BioInvest ApS. 
 26 januari utsågs SynAct Thomas Boesen till Chief Operating Officer 
 4 februari meddelades att SynAct förbereder flytt till Nasdaq Stockholm 
 5 februari meddelades att SynAct genomfört en riktad nyemission om 80 MSEK 
 11 februari utsågs James Knight till Chief Business Officer 

 18 mars meddelades att SynAct har inlett dosering i del 2 av den kliniska fas II-studien med AP1189 på Covid-19-
infekterade patienter 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 13 april meddelades att SynAct stärker IP-portföljen och får "Intention to Grant" från Europas patentverk för ett 

centralt patent som täcker AP1189 

 19 april meddelades att SynActs aktieägare föreslår Marina Bozilenko som ny styrelseledamot 

 30 april meddelades att SynAct deltar vid Kempens virtuella Life Sciences-konferens  

 4 maj meddelades att SynAct utökar BEGIN-studien med AP1189 på patienter med reumatoid artrit 

 4 maj meddelades att SynActs styrelse och ledning förlänger sin lock up-period 
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En övertygande start på det nya året  
De första tre månaderna gav verkligen SynAct Pharma en stark och övertygande start på det 
nya året, när vi fortsatte att göra betydande framsteg i våra projekt och satte företaget i en 
unik position för att vara ledande inom resolutionsterapi, en ny metod för behandling av 
inflammation och autoimmuna sjukdomar. 
 
Trots den pågående Covid-19-pandemin fortsätter våra kliniska studier att utvecklas väl; 
ledningsgruppen har expanderat, vilket ger oss kritiska nya färdigheter för att utveckla 
företaget; och vi har framgångsrikt tagit in 80 miljoner kronor för att hjälpa oss att driva våra 
projekt framåt. SynAct är i en stark position för de intensiva kvartalen framöver. 
Förhoppningsvis kan fler investerare dra nytta av detta när vi formellt flyttar till Nasdaq Stockholm senare i år. 
 
I mars initierade SynAct doseringen i del 2 av den kliniska fas II-studien med vår ledande läkemedelskandidat AP1189 
hos Covid-19-infekterade patienter. Den andra delen är en randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie på 56 
Covid-19-patienter på kliniker vid Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien. Det primära kliniska målet 
med studien är att visa minskning av tiden till andningsåterhämtning (det vill säga tid till normalisering av syremättnad i 
omgivande luft). Den andra delen projektet pågår enligt plan, och vi förväntar oss top line-resultat från studien under 
andra kvartalet 2021. 
 
Det finns ett ökande behov av effektiva behandlingar som stoppar den allvarliga inflammationen som vi ser hos de Covid-
19-infekterade patienterna. Jag är verkligen glad att vi har börjat den andra fasen av studien för att undersöka om AP1189 
kan främja inflammatorisk upplösning och därmed minska tiden till återhämtning och risken för utveckling av svår ARDS. 
 
De positiva interimsdata som vi fick under fjärde kvartalet 2020 för vår kliniska fas 2-studie av AP1189, som syftar till att 
minska klinisk sjukdomsaktivitet hos patienter som lider av svår reumatoid artrit (RA), är mycket uppmuntrande. 
Uppgifterna från företagets fas 2a-studie, baserade på de första 26 patienterna som avslutade behandlingen, 
rapporterades i en interimsanalys och visade god säkerhet, lovande signaler om effekt och inga allvarliga biverkningar. 
 
Rekrytering för del 2 av studien, kallad BEGIN, startades strax efter, och vi rekryterar för närvarande på kliniker i flera 
länder. Vi utformade BEGIN-studien som en proof of concept-studie för att leta efter aktivitet av AP1189 hos tidiga RA-
patienter med svår sjukdomsaktivitet och baserat på data från bedömningen från Data Safety Monitoring Board (DSMB) 
av del 1 av studien har vi beslutat att öka antalet patienter i studien med ytterligare 15–20 patienter for bättra att kunna 
visa statistisk signifikans i studien. Ökningen av studiestorleken kommer att försena avläsningen av top line-data, och 
rapportering av nyckeldata planeras att ske under tredje kvartalet i år. Därutöver planerar företaget också att skicka in 
studieresultaten för presentation vid American College of Rheumatologys årsmöte i San Francisco i november 2021. 
Denna tidpunkt är naturligtvis beroende på externa förhållanden, såsom den pågående COVID-19-pandemin, men 
baseras på nuvarande rekryteringsnivåer och den förväntade prestandan för ytterligare studieplatser samt återöppningen 
av studieplatser stängda på grund av pandemin. 
 
Den pågående RA-studien är utformad för att testa AP1189 som en potentiell förstahandsbehandling hos 
nydiagnostiserade patienter och för att flytta patienterna från hög sjukdomsaktivitet till låg aktivitet. Vi ser potentiella stora 
möjligheter i både akut och kronisk behandling med AP1189 i RA. 
 
Under 2020 startade vi också en klinisk fas 2a-studie med AP1189 på patienter med idiopatisk membranös nefropati 
med nefrotiskt syndrom, ett relativt sällsynt tillstånd som kännetecknas av förlust av protein i urinen som obehandlat är 
associerat med utveckling av ödem, hypoalbuminia, i många fall förhöjda plasmalipider och som ytterligare kan utvecklas 
till kronisk njursjukdom. Vi tror att AP1189 potentiellt kan ha en signifikant fördelaktig behandlingseffekt hos dessa 
patienter. Vi räknar med att presentera top line-data i slutet av detta år. 
 
I takt med att vår projektportfölj fortskrider, och att vi har ett lagt starkt 2020 bakom oss, utnyttjade vi i februari chansen 
att tillkännage vår planerade flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista senare under 2021. Vi har arbetat hårt med vår 
projektportfölj för att ta den till där den är idag. Att flytta till Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel och flytten ger oss 
också tillgång till fler internationella och institutionella investerare. 
 
Under kvartalet säkerställde vi också vår finansiella ställning genom att framgångsrikt genomföra en riktad nyemission 
och ta in 80 miljoner kronor för att nå framtida milstolpar med våra studier. Emissionen övertecknades flera gånger och 
inkluderade ett antal professionella bioteknikinvesterare. Vi välkomnar dessa nya investerare och uppmuntras av deras 
förtroende för SynActs framtida potential. 
 
I takt med att SynActs projektportfölj utvecklas är det viktigt att vi har de bästa begåvningarna för att genomföra våra 
ambitiösa affärsplaner. Under kvartalet rekryterade vi Dr Thomas Boesen som Chief Operating Officer. Thomas har lång 
erfarenhet av att hantera utvecklingsprojekt både i bioteknikföretag och stora läkemedelsbolag. Ett viktigt område för 
honom är att förbereda en ny tablettformulering för testning i människa under Q3 2021. 
 
Vi tillkännagav också James Knight som Chief Business Officer för att leda affärsutveckling och arbetet med 
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projektportföljen. James var ansvarig för portföljstrategin på Questcor Pharmaceuticals där han fokuserade på 
expansionen av Acthar Gel från två marknadsförda indikationer i två specialgrupper till nio marknadsförda indikationer 
inom fem specialområden, inklusive reumatologi. Han tillför kompetens inom ett område som kommer att vara central för 
utvecklingen av SynAct framöver. 
 
Mot bakgrund av SynActs stora långsiktiga potential är jag glad att samtliga styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare har förlängt lock up-perioden för sina SynAct Pharma-aktier till den 31 december 2021. 
 
Vi tackar våra aktieägare för deras fortsatta stöd och alla omkring oss som arbetade så hårt, särskilt under Covid-19-
pandemin, för att placera SynAct där vi är idag. De första tre månaderna gav oss en försäkran om att 2021 kommer att 
bli ytterligare ett hektiskt år, där prioriteringarna inkluderar att vidareutveckla vår högintressanta projektportfölj, fortsätta 
diskussionen med potentiella partners i ett ökat affärsutvecklingsarbete och planera övergången till huvudlistan på 
Nasdaq Stockholm. 
 
 
Jeppe Øvlesen, VD 
 
SynAct Pharma AB  
Telefon: +45 28 44 75 67 
E-post: joo@synactpharma.com 
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SynAct Pharma AB 
SynAct Pharma AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas noterat på Spotlight Stock Market. Bolagets ledande 
läkemedelskandidat AP1189 är en ”First-in-Class” melanokortin-receptoragonist inriktad mot aktiva inflammatoriska och 
autoimmuna sjukdomar. Bolagets forskning och patent bygger på det kroppsegna hormonet melanokortin som aktiveras 
vid inflammatoriska tillstånd och bidrar med anti-inflammatoriska effekter, som är viktiga komponenter i 
läkningsprocessen och för återhämtning till normal vävnadsfunktion. Melanokortin är ett kroppseget hormon som verkar 
genom att aktivera specifika melanokortin-receptorer på cellytan av vissa vita blodkroppar. När dessa receptorer aktiveras 
startar processer i kroppen som leder till minskad frisättning av pro-inflammatoriska mediatorer (bromsad inflammation) 
och stimulering av läkningsprocesser (avdöda celler och cellrester städas bort och vävnaden läker). 

 
Affärsmodell 
SynActs affärsstrategi är att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, det vill säga stöd för 
klinisk relevans. Bolagets ambition är att genomföra kliniska fas II-studier, för att sedan teckna kommersiella avtal med 
ett eller flera större läkemedelsbolag. 

 
Koncernförhållande och aktieinnehav 
SynAct Pharma AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget SynAct Pharma ApS. Utöver 
ovanstående har SynAct inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag. 
 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som SynActs verksamhet exponeras mot är sammanfattningsvis relaterade till bland 
annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. 
Under innevarande period har företaget påverkats av covid-19-situationen men härutöver har inga väsentliga 
förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2020. 
 
Ansvarsfriskrivning 
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska framtida resultat kan skilja sig 
väsentligt från de som anges. Utöver de diskuterade faktorerna är bland annat faktorer som kan påverka resultaten 
utveckling inom forskningsprogram 
 
Aktien 
Aktien i SynAct Pharma AB noterades på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) den 11 juli 2016. Spotlight är en bifirma till 
ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och ett dotterbolag till Spotlight Group 
AB, som per den 15 september 2020 är noterat på Spotlight Stock Market. Spotlight driver en Handelsplattform (MTF). I 
februari 2021 genomfördas en riktade nyemission som ökade antalet aktier och röster i Bolaget med 1 600 000 från 24 
406 295 till 26 006 295, och aktiekapitalet ökades med 200 000 kronor från 3 050 786,875 till 3 250 786,875 kronor. 
 
Ägarförteckning 
För SynActs ägarförteckning per den 31 mars 2021 hänvisas till Spotlights hemsida alternativt genom att klicka här. 
 

 
Finansiell kalender 
SynAct upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade  enligt 
följande: 
 

 Q2 2021 27 augusti 2021 

 Q3 2021 12 november 2021 
 Q4 2021 11 februari 2022 
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Kommentar till koncernens och moderbolagets finansiella utveckling 
för det första kvartalet 
Omsättning 
Nettoomsättningen för det första kvartalet 2021 uppgick till 0 TSEK (0). Bolaget förväntas inte generera några intäkter 
förrän tidigast efter avslut av den planerade fas II-studien avseende läkemedelskandidaten AP1189. Moderbolagets 
omsättning är ifrån servicetjänster levererat till det danska dotterbolaget. 
 
Finansiell utveckling 
Koncernens resultat för det första kvartalet 2021 uppgick till -11 735 TSEK (-2 817). De huvudsakliga kostnaderna är 
främst relaterade till det kliniska utvecklingsprogrammet för AP1189. 
 
Likviditet och balansräkning 
Koncernens likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 78 883 TSEK (8 105). Bolagets övriga fordringar uppgick till 
2 464 TSEK (1 393).  I det fall som utgifter för forskning och utveckling uppkommer i det danska bolaget kan ett 
tillgodohavande av skatt erhållas, kallad “Skattekreditordningen” i Danmark. Enligt denna kommer SynAct Pharma ApS 
att erhålla en aktuell skatteintäkt om 7 014 TSEK (4 337) för en del av de utgifter som är hänförbara till forskning och 
utveckling. SynActs tillgodohavande under ”Skattekreditordningen” utbetalas i november 2021. 
 
Det första kvartalets kassaflöde uppgick till 64 020 TSEK (4 336). I finansieringsverksamheten avser 74,4 MSEK 
emissionsbeloppet från den i februari genomförda riktade nyemissionen. 
 
Under året har COVID-19-pandemin utvecklats på ett sätt som belastat samhället hårt. SynAct följer utbredningen och 
dess konsekvenser. Den största risken ligger runt kliniska studier där den ökade belastningen på sjukvården kan 
innebära förseningar i patientrekrytering, eller att patienter får rese- eller besöksrestriktioner och inte kan göra de besök 
som förväntas. Med tanke på att COVID-19 utvecklats väldigt olika aggressivt i olika länder och att sjukhus väljer olika 
strategier för att kunna genomföra kliniska studier, är riskerna för förseningar mycket svåra att estimera. Förseningar kan 
även uppstå hos andra underleverantörer. SynAct är i nuläget välfinansierat och väl rustat att klara förseningar och trots 
Covid-19-pandemin gör vi vårt yttersta för att hålla studien på rätt spår enligt den planerade rekryteringen. 
 
Bolagets befintliga rörelsekapital tillsammans med likviden från den riktade emissionen är enligt styrelsens bedömning 
tillräckligt för att finansiera bolaget fram till den planerade rapporteringen av milstolparna för bolagets fas IIa-studier mot 
reumatoid artrit (RA), nefrotiskt syndrom och covid-19 (ARDS) samt till att förbereda och utföra en fas IIb-studie mot RA. 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter avser servicetjänster till dotterbolaget och uppgick i första kvartalet till 410 TSEK (428). 
Rörelseresultatet för kvartalet var -2 355 TSEK (-827). 
 
 
Nyckeltal 

 
  

  2021 2020   2020 

TSEK   jan-mar jan-mar   jan-dec 
Nettoomsättning    -   -     -  
Rörelseresultat  -14.058 -6.141  -31.285 
Periodens resultat före skatt  -14.070 -3.822  -31.304 
Periodens resultat efter skatt  -11.735 -2.817  -26.551 

     
 

 
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)  -0,46 -0,14  -1,23 

      
 

Soliditet  88% 50%  50% 
     

 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -10.377 -9.561  -33.239 
Likvida medel vid periodens slut  78.883 8.105  3.505 

       
Forsknings och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %  79% 78%  73% 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
  2021 2020   2020 

TSEK   jan-mar jan-mar   jan-dec 
         

Nettoomsättning  - -  - 
Bruttoresultat   - -   - 

         
Forsknings- och utvecklingskostnader  -11.073 -4.796  -22.788 
Administrations- och försäljningskostnader  -2.967 -1.345  -8.811 
Övriga rörelseintäkter/kostnader                   -18                      -                  314  
Summa rörelsens kostnader   -14.058 -6.141   -31.285 

         
Rörelseresultat   -14.058 -6.141   -31.285 

         
Finansnetto  -11 2.319  -19 
Resultat efter finansiella poster   -14.069 -3.822   -31.304 

         
         

Skatt på periodens resultat  2.335 1.005             4.753  
Periodens resultat   -11.734 -2.817   -26.551 

     
   

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)  -0,46 -0,14  -1,23 

 

 
 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 
   2021 2020   2020 

TSEK   jan-mar jan-mar   jan-dec 
      

   
Periodens resultat   -11.734 -2.817  -26.551 

      
   

Poster som senare kan återföras till 
resultaträkningen   

   
 

  
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter 

  
156 -2.161 

 
             -574  

Periodens totalresultat efter skatt   156             -2.161    -574 
      

   
Periodens totalresultat   -11.577 -4.978  -27.125 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

 
TSEK   31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020 
Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Finansiella anläggningstillgångar  271 207 264 
Summa anläggningstillgångar   271 207 264 

      

Omsättningstillgångar      

Aktuell skattefordran  7.014 4.337 4.559 
Övriga kortfristiga fordringar  2.464 1.393 1.902 
Förutbetalda kostnader   313 446 320 
Likvida medel  78.883 8.105 14.548 
Summa omsättningstillgångar   88.674 14.282 21.329 

      

Summa tillgångar  88.945 14.489 21.593 
      

      

Eget kapital och skulder      

Aktiekapital  3.251 2.446 3.051 
Övrigt tillskjutet kapital  193.602 89.201 119.401 
Reserver  -147 -1.891 -304 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens 
resultat 

 -118.016 -82.546 -106.280 

Summa eget kapital   78.690 7.210 15.868 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  7.428 5.040 2.775 
Övriga kortfristiga skulder  0 0 194 
Upplupna kostnader   2.827 2.239 2.756 
Summa kortfristiga skulder   10.255 7.279 5.725 

      

Summa eget kapital och skulder  88.945 14.489 21.593 



11 

 

 

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 
 

 
   2021 2020   2020 

TSEK   jan-mar jan-mar   jan-dec 
          

Ingående eget kapital   15.868 12.188  12.188 
          

Periodens resultat   -11.734 -2.817  -26.551 
Övrigt totalresultat   156 -2.161  -574 
Periodens totalresultat   -11.578 -4.978   -27.125 

          
Transaktioner med ägare          
Nyemission             80.000  –  32.427 

Emissionskostnader              -5.600  – 
 

-1.622 

Summa transaktioner med ägare   74.400 –   30.805 
          

Utgående eget kapital   78.690 7.210  15.868 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

  
2021 2020   2020 

TSEK   jan-mar jan-mar   jan-dec 
 

         

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat  -14.058 -6.141   -31.285 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
                   

-   
                  

-     
                   

-   

Erhållen ränta  0 0   6 

Erlagd ränta  -11 -2.316   -2.359 

Erhållen inkomstskatt  0 0   
            

3.168  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital   -14.069 -8.457   -30.470 

           
Förändringar av rörelsekapital  3.699 -1.104   -2.769 
            

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10.373 -9.561   -33.239 

           

Kassaflöde från investeringsverksamheten  
                   

-7  -19    -93  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
          

74.400  
         

13.916    
          

44.722  
Periodens kassaflöde   64.020 4.336   11.391 
           

           

Likvida medel vid periodens början  14.548 3.505   3.505 

Förändring i likvida medel  64.020 4.336   11.391 

Kursdifferens likvida medel  315 264   -348 

Likvida medel vid periodens slut   78.883 8.105   14.548 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

    2021 2020 2020 

TSEK   jan-mar jan-mar jan-dec 
          

Nettoomsättning   
                

410  
                

428                  1.697  
Bruttoresultat   410 428 1.697 
          
Administrationskostnader   -2.757 -1.255 -8.294 
Övriga rörelseintäkter/kostnader                    -7                      -                        -46  
Summa rörelsens kostnader   -2.764 -1.255 -8.340 
          
Rörelseresultat   -2.356 -827 -6.643 
          
Finansnetto   -6 -5 -65.624 
Resultat efter finansiella poster   -2.360 -832 -72.267 
          
          
Skatt på periodens resultat                       -                       -                          -   
Periodens resultat   -2.360 -832 -72.267 

 
 
 
 
 
 

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag 
 

 
   2021 2020 2020 

TSEK   jan-mar jan-mar jan-dec 
       

Periodens resultat   -2.360 -832 -72.267 
        
Övrigt totalresultat       
Periodens övriga totalresultat efter skatt                       -                       -                          -   
        
Periodens totalresultat   -2.360 -832 -72.267 
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Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

 
TSEK   31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020 
Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Finansiella anläggningstillgångar                 44.291                 65.428                 24.469  
Summa anläggningstillgångar             44.291            65.428            24.469  
      

Omsättningstillgångar      

Övriga kortfristiga fordringar   512 1.949 756 
Förutbetalda kostnader   184 248 0 
Kassa och bank  58.117 3.056 5.843 
Summa omsättningstillgångar   58.813 5.254 6.599 

      

Summa tillgångar  103.104 70.681 31.068 
      

      

Eget kapital och skulder      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  3.251 2.446 3.051 
      

Fritt eget kapital      

Överkursfond  170.387 89.201 96.187 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens 
resultat 

 -74.627 -24.048 -72.267 

Summa eget kapital   99.010 67.599 26.971 
      

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  1.357 857 1.198 
Övriga kortfristiga skulder  0 0 230 
Upplupna kostnader   2.738 2.225 2.669 
Summa kortfristiga skulder   4.094 3.082 4.097 

      

Summa eget kapital och skulder  103.104 70.681 31.068 
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Redovisnings- och värderingsprinciper, samt upplysningar 
 

NOT 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

Allmän information 
Denna delårsrapport omfattar det svenska moderbolaget SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct" eller "moderbolaget"), 
organisationsnummer 559058–4826 och dess dotterbolag (sammantaget "koncernen"). Koncernens huvudsakliga 
verksamhet är att bedriva utveckling av läkemedel. Moderbolaget är noterat på Spotlight Stock Market, med ticker 
SYNACT. 
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Lund, Sverige. Adressen till huvudkontoret är  Scheelevägen 
2, 223 81 Lund, Sverige.  

Principer för delårsrapportens upprättande 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB).  Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34  Delårsrapportering. 
 
Moderföretaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering ”RFR2” Redovisning för juridiska 
personer. För koncernen och moderbolaget har oförändrade redovisningsprinciper tillämpats vilka beskrivs i sin helhet i 
årsredovisningen för 2020 på sidorna 24-27. 
 

NOT 2 Bedömningar och uppskattningar  
 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar. 
Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpande. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen 
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen 
påverkar både aktuell period och framtida perioder.  
 
Tidpunkt för aktivering av immateriella tillgångar 
Koncernen aktiverar utgifter för utveckling av läkemedel i den omfattning de bedöms uppfylla kriterierna för aktivering 
enligt IAS 38 p. 57. Bolagets utgifter för utveckling av läkemedel bedöms inte uppfylla kriterierna för aktivering och har 
därmed kostnadsförts. Aktivering av utgifter för utveckling av läkemedel sker i ett sent skede av fas III, alternativt i 
samband med påbörjande av registreringsstudier, beroende på när kriterierna bedöms uppfyllda. Anledningen till detta 
är att det dessförinnan är alltför osäkert huruvida utgifterna kommer generera framtida ekonomiska fördelar samt att 
finansieringen av tillgångens färdigställande inte är säkerställd. 
 

NOT 3 Nyckeltal, aktiedata 
    2021 2020   2020 
    jan-mar jan-mar   jan-dec 

          
Antalet registrerade aktier vid periodens början     

24.406.295  
  

14.675.167  
   

14.675.167  

Antal registrerade aktier vid periodens slut   
  

26.006.295  
  

19.566.435  
  

  
19.566.435  

Aktiekapital vid periodens slut, TSEK   
            

3.251  
            

2.446  
             

2.096  
Eget kapital vid periodens slut, TSEK 

  
          

78.690  
            

7.210  
           

12.188  
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK  -0,46 -0,14  -1,23 
Rörelseresultat, TSEK  -14.058 -6.141  -31.285 
Forsknings- och utvecklingskostnader, TSEK  -11 073 -4.796  -22.788 
Forsknings- och 
utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %  79% 78%  73% 
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Styrelsens underskrift 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU och delårsrapporten har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. 
 
 

Lund, den 5 maj 2021 
 
 
 
 

Torbjörn Bjerke  

Styrelseordförande 
 
 
 

John Haurum Terje Kalland 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
 

Uli Hacksell Thomas Jonassen 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeppe Øvlesen  

VD 
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Övrig bolagsinformation 
 

SynAct Pharma AB – moderbolag  
Firmanamn  SynAct Pharma AB 
Handelsbeteckning/kortnamn  SynAct Pharma/SYNACT. Aktierna är föremål för 

handel på Spotlight. 
ISIN-kod Aktiens ISIN-kod är SE0008241491.  
LEI-kod 549300RRYIEFEQ72N546 
Säte och hemvist  Skåne län, Lunds kommun, Sverige 
Organisationsnummer  559058-4826 
Datum för bolagsbildning  2016-04-12 
Datum när bolag startade sin verksamhet  2016-04-12 
Land för bolagsbildning  Sverige 
Juridisk form  Publikt aktiebolag 
Lagstiftning  Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 
Adress  Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige 
Telefon +45 28 44 75 67 
Hemsida www.synactpharma.se     
Revisor Mazars AB (Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg), 

huvudansvarig revisor Bengt Ekenberg. 

 
SynAct Pharma ApS – dotterbolag  
Land för bolagsbildning  Danmark 
Land från var dotterbolag driver verksamhet  Danmark 
CVR-nummer (Organisationsnummer)  34459975 
Ägarandel 100 procent 

 
 
 
 

 

 
 

c/o Medicon Village AB,  
 

Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige 
 

www.synactpharma.se 
 


