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Sammanfattning av halvårsrapport 

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. 

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -15 856 (-8 502) TSEK. 

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,52) SEK. 

• Soliditeten uppgick till 87% (22%). 

• Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 26 006 295 st. 
 

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. 

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -29 925 (-12 324) TSEK. 

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,97 (-0,52) SEK. 
 
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 före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier 
i perioden. 

• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Väsentliga händelser under Q2 2021 

• 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 2021 meddelades att Marina Bozilenko föreslås som ny styrelseledamot. Hon väljs senare på 
bolagsstämman. 

• Den 4 maj tillkännagavs att BEGIN-studien med AP1189 på patienter med reumatisk artrit (ledgångsreumatism) 
utökades med 15–20 försökspersoner med syfte att försöka uppnå statistisk signifikans i studien. 

• Den 4 maj meddelades att Bolagets styrelse och ledning har förlängt inlåsningsperioden för aktier i SynAct Pharma 
AB till och med den 31 december 2021. 

• 12 maj tillkännagav SynAct initiering av ett samarbete med universitetet i Örebro för att i ett forskningsprojekt testa 
företagets melanokortinreceptor-agonister i hjärt-kärlsjukdomar.   

• Den 14 maj informerade Bolaget om ett nytt samarbete med syfte att studera farmakogenetiska aspekter av AP1189 
i reumatoid artrit tillsammans med William Harvey Research Institute, Barts and London School of Medicine, Queen 
Mary University i London. 

• På grund av rådande pandemi och med tillfälliga lagregler hölls årets bolagsstämma den 21 maj 2021 utan fysiskt 
närvarande aktieägare. 

• 23 juni meddelades att SynAct ansökt om patent för nya salt- och kristallformer relaterade till AP1189 och dess orala 
formulering. 

• Den 1 juni slutfördes rekrytering och dosering i fas 2-studien med AP1189 i Covid-19-infekterade patienter. Bolaget 
tillkännagav den 30 juni positiva nyckel-resultat från denna kliniska studie. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• SynAct höll den 7 juli en extrainsatt telefonkonferens och tillkännagav ytterligare data från den avslutade studien 

med AP1189 på COVID-19-infekterade patienter i Brasilien. 

• Anders Dyhr Toft, MD, PhD, utsågs den 7 juli till Chief Medical Officer med start från den 1 augusti.   

• Den 6 augusti meddelades att Bolaget förstärker organisationen och utsåg Patrik Renblad till Vice President Finance 

och Lise Agersted till Director of Operational R&D. 

• Den 20 augusti informerade SynAct att bolaget bjudits in till att presentera ett abstrakt med titeln ”AP1189: A Novel 

Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid 

Arthritis” vid konferensen ACR Convergence 2021 den 9 november. 



 

3  

• Den 25 augusti tillkännagavs att bolagets patentportfölj stärkts ytterligare. Ett europeiskt patent för behandling av 

njursjukdomar har beviljats för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189. 

• Den 27 augusti gav bolaget en statusuppdatering på rekryteringen till BEGIN studien, en fas 2a studie där AP1189 

studeras i RA-patienter. SynAct har rekryterat 98 försökspersoner utav planerade 105 och förväntas avsluta 

rekryteringen i mitten av september 2021. Nyckelresultat från studien förväntas presenteras så fort som resultaten 

sammanställts och validerats vilket planeras till tidigt i det fjärde kvartalet 2021.  
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Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden 

Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde 
ytterligare framsteg med sin projektportfölj. Bolaget passerade en kritisk milstolpe i slutet av 
kvartalet när vi tillkännagav positiva data från den kliniska fas 2a-studien av vår 
läkemedelskandidat AP1189 på Covid-19-infekterade patienter med akut 
andningssviktssyndrom (acute respiratory distress syndrome, ARDS), ett kritiskt 
sjukdomstillstånd som ofta kräver sjukhusvård och syrgasbehandling. Detta tillsammans 
med andra framsteg under kvartalet sätter oss i en väldigt bra position för att implementera 
vår plan att göra SynAct till en ledare inom resolutionsterapi, en helt ny behandlingsmetod 
för inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. 
 
Resultaten från fas 2a-studien, som genomfördes i Brasilien på patienter med nedsatt 
lungfunktion orsakad av Covid-19, visar tydligt att AP1189 skulle kunna hjälpa patienter att 
snabbare uppnå förbättrad lungfunktion och skrivas ut tidigare från sjukhus. Med infektionshärdar som de vi ser i till 
exempel Brasilien och Indien, samt ett motstånd mot att vaccinera sig, nya virusmutationer och en möjlig 
säsongsvariation, är nya och effektiva behandlingsformer ett måste för att hjälpa patienter, minska dödligheten och 
reducera bördan från ansträngda sjukvårdssystem. 
  
För att förstå AP1189s potential är några slutsatser från fas 2a-studien med Covid-19-infekterade patienter värda att 
notera. 
 
Totalt behandlades 42 patienter med 100 mg av AP1189, med en daglig oral dos i två veckor. Sex patienter behandlades 
med AP1189 i en säkerhetsarm och 36 patienter behandlades i en randomiserad arm för att utvärdera effekten jämfört 
med placebo. När data från dessa två behandlingsarmar sammanställdes visade det sig att de försökspersoner som 
hade behandlats med AP1189 återfick lungfunktion (mätt som tid till normalisering av syresättning utan tillförsel av 
syrgas) i genomsnitt fyra dagar (40%) snabbare än de som behandlades med placebo, vilket är en statistisk signifikant 
skillnad (5,9 dagar i genomsnitt för AP1189 och 9,9 dagar för placebo-gruppen, p=0,0406). 
    
På den fjärde behandlingsdagen hade 50% av patienterna som fick AP1189 återfått lungfunktion, jämfört med 33% av 
de försökspersoner som gavs placebo. En tredjedel (33%) av patienterna som behandlades med AP1189 hade redan 
skrivits ut från sjukhuset jämfört med ingen (0%) i placebo-gruppen. AP1189-behandling verkar reducera progression till 
behandling i respirator med 57%, med 7,1% (3/42) och 16,7% (3/18) av patienterna som behövde behandlas i respirator 
i den sammanlagda AP1189-gruppen jämfört med placebo. Dessutom skrevs AP1189-behandlade patienter ut i 
genomsnitt 3,3 dagar tidigare från sjukhuset än placebo-gruppen. 
 
Vi är exalterade över de positiva data som denna fas 2a-studie genererade eftersom de visade att AP1189 verkar 
kunna hjälpa patienter att återfå lungfunktion snabbare. SynAct undersöker nu möjligheterna för ett så kallat fast track-
godkännande för AP1189 i patienter med ARDS orsakad av Covid-19 liksom de potentiella kliniska studier som en 
vidare utveckling i denna indikation skulle kräva.   
 
SynAct gjorde också andra framsteg som stärker vår verksamhet under det andra kvartalet. Företaget beslutade att 
utöka med 15–20 försökspersoner i BEGIN-studien, en klinisk fas 2-studie där vi studerar AP1189 i patienter med 
ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis, RA). Det beslutet baserades på de lovande resultat som kunde utläsas ur 
prövningens första del. 
 
Nyckeldata från BEGIN-studiens del 1 visade en 67–75% behandlingseffekt för 50 mg respektive 100 mg 
behandlingsgrupperna (primärt effektmått var: Placebo – 44%, 50mg – 67% and 100mg – 75%), vilket rapporterades i 
november 2020. Vi beräknar att ett mindre antal försökspersoner kommer att möjliggöra att vi kan påvisa statistisk 
signifikans i studien. Vi bedömer att den extra tid som det kräver är en väl värd investering och förväntar oss mycket av 
den här förändringen. 
 
Den pågående studien är designad för att testa AP1189 som en potentiell första behandling i patienter med en ny diagnos 
och att åstadkomma en reduktion i sjukdomsaktiviteten från hög till låg aktivitet. Vi ser stora potentiella möjligheter för 
AP1189 i både akut och kronisk behandling av RA. 
 
Trots de utmaningar som Covid-19 pandemin innebär för genomförandet av kliniska prövningar har vi kunnat rekrytera 
patienter till studien - dock inte i den takt som vi planerat - och vi räknar med att slutföra rekryteringen under första halvan 
av september 2021. Dvs en försening med sex veckor jämfört de planer som kommunicerades i maj 2021. Nyckeldata 
kommer att meddelas tidigt i det fjärde kvartalet så fort resultaten är sammanställda och validerade. SynAct har bjudits 
in till att presentera nya data om AP1189:s farmakologi och kliniska effekt på den välrenommerade vetenskapliga 
kongressen ACR Convergence 2021 i november. 
 
Vi räknar fortfarande med att presentera nyckeldata i slutet av detta år för fas 2a-studien med AP1189 i idiopatisk 
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membranös nefropati med nefrotiskt syndrom, vilket är ett relativt sällsynt tillstånd som kännetecknas av förlust av protein 
i urinen och som obehandlat är associerat med utveckling av ödem, hypoalbuminia. 
 
Vi tillkännagav också ett forskningssamarbete med universitetet i Örebro kring studier av inflammationshämning i hjärt-
kärlsjukdom. Det är ett viktigt projekt då det ger en möjlighet att reda ut huruvida våra melanokortinreceptor-agonister 
har möjlighet att användas för behandling av hjärt-kärlsjukdom. 
 
Under kvartalet välkomnade vi Marina Bozilenko som ny styrelsemedlem. Hon är en klar förstärkning av styrelsen och 
har mer än 30 års erfarenhet av investment banking och life science-industrin, och har varit med att ta in mer än 30 
miljarder dollar i kapital och genomföra många M&A-transaktioner. Hon kommer vara en viktig tillgång för företaget när 
vi fortsätter framåt med våra tillväxtplaner och i vår strävan att noteras på Nasdaq Stockholm senare i år. 
 
Efter kvartalets slut utsåg SynAct Anders Dyhr Toft, MD, PhD, till Chief Medical Officer. Han kommer att leda den kliniska 
utvecklingen och medical affairs i nära samarbete med vår CSO Dr. Thomas Jonassen. 
 
Dr. Toft ansluter till SynAct efter nästan 20 år på Novo Nordisk där han innehaft ledande positioner inom Medical Affairs, 
Operations och den kommersiella organisationen samt haft nyckelroller vid lansering av storsäljande mediciner mot 
kroniska sjukdomstillstånd. Anders kommer senast från en position som Corporate Vice President där han ledde 
företagets organisation för kommersiell innovation och drev etablering av externa partnerskap inom detta område.  
  
Värt att nämna är också att företagets styrelse och ledning har förlängt sitt avtal gällande inlåsning av SynAct-aktier till 
och med slutet av 2021. Det förtydligar deras långsiktiga engagemang och tro på bolagets forskningsportfölj och framtid. 
 
Förberedelserna för den tidigare kommunicerade listningen på Nasdaq Stockholms Main Market fortgår enligt plan.  
 
Vi är otroligt tacksamma till alla våra aktieägare som fortsätter att visa sitt förtroende för vår vetenskap och vår vision för 
SynAct. Covid-19-pandemin har definitivt adderat komplexitet, men vi har tydliga prioriteringar och vår attraktiva 
projektportfölj utvecklar sig väl. Vår framtid är ljus och vi ser fram mot ytterligare en period med hög aktivitet under det 
andra halvåret 2021. 
 
Jeppe Øvlesen, VD 
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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” melanokortinreceptor-agonist 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 2-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 30 juni 2021 hänvisas till Spotlights hemsida alternativt genom att klicka här. 

Principer för delårsrapportens upprättande 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB). 
Moderföretaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering ”RFR2” Redovisning för juridiska 
personer. De tillämpade redovisningsprinciperna beskrivs i sin helhet i årsredovisningen för 2020 och delvis i not 1. 

Finansiell kalender 

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

 

• Q3 2021 12 november 2021 

• Q4 2021 11 februari 2022  

  

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001597
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Kommentar till koncernens och moderbolagets finansiella utveckling för 
det andra kvartalet och hela året 

Omsättning 

Nettoomsättningen för det andra 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 andra kvartalet 2021 uppgick till -13 137 TSEK (-7 438) och för hela året till -24 872 (-10 255). 
De huvudsakliga kostnaderna är främst relaterade till det kliniska utvecklingsprogrammet för AP1189. 

Likviditet och balansräkning 

Koncernens likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 62 532 TSEK (4 198). Bolagets övriga fordringar uppgick till 
2 496 TSEK (1 363). 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 9 654 TSEK (2 038) för en del av de utgifter som är hänförbara till forskning och 
utveckling. SynActs tillgodohavande under ”Skattekreditordningen” utbetalas i november 2021. 
 
Det andra kvartalets kassaflöde uppgick till -16 114 TSEK (-3 659) och för hela året 47 907 TSEK (677). 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 2a-studier mot 
reumatoid artrit (RA) och nefrotiskt syndrom, samt till att förbereda och utföra en fas 2b-studie. 

Moderbolaget 

Moderbolagets intäkter avser servicetjänster till dotterbolaget och uppgick i andra kvartalet till 409 TSEK (430) och för 
hela året 818 TSEK (858). Rörelseresultatet för kvartalet var -2 115 TSEK (-667) och för hela året -4 470 TSEK (-1 494). 

Nyckeltal 2021 2020 2021 2020 2020 

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Nettoomsättning  -   -   -   -   -  

Rörelseresultat -15 603 -6 238 -29 661 -12 379 -31 285 

Periodens resultat före skatt -15 856 -8 502 -29 925 -12 324 -31 304 

Periodens resultat efter skatt -13 137 -7 438 -24 872 -10 255 -26 550 

            

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,51 -0,52 -0,97 -0,52 -1,23 

            

Soliditet 87% 22% 87% 22% 73% 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -16 114 -3 659 -26 491 -13 219 -33 238 

Likvida medel vid periodens slut 62 532 4 198 62 532 14 548 3 505 

        
Forsknings och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 83% 84% 81% 81% 73% 



 

 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

  2021 2020 2021 2020 2020 

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

            

Nettoomsättning - - - - - 

Bruttoresultat - - - - - 

            

Forsknings- och utvecklingskostnader -12 952 -5 257 -24 025 -10 053 -22 788 

Administrations- och försäljningskostnader -2 686 -981 -5 653 -2 326 -8 811 

Övriga rörelseintäkter/kostnader               35                  -                     17                      -                  314  

Summa rörelsens kostnader -15 603 -6 238 -29 661 -12 379 -31 285 

            

Rörelseresultat -15 603 -6 238 -29 661 -12 379 -31 285 

            

Finansnetto -253 -2 264 -265 55 -19 

Resultat efter finansiella poster -15 856 -8 502 -29 925 -12 324 -31 304 
            

            

Skatt på periodens resultat 2 719 1 064 5 054 2 069         4 753 

Periodens resultat -13 137 -7 438 -24 872 -10 255 -26 550 
         

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0,51 -0,52 -0,97 -0,52 -1,23 

 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 

  2021 2020 2021 2020 2020 

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
         

Periodens resultat -13 137 -7 438 -24 872 -10 255 -26 550 

          

Poster som senare kan återföras till 
resultaträkningen         

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter -32 2 074 126 -86              -574  

Periodens totalresultat efter skatt -13 169 -5 363 -24 746 -10 341 -27 124 

          

Periodens totalresultat -13 169 -5 363 -24 746 -10 341 -27 124 

 

  



 

 

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Tillgångar      
Anläggningstillgångar      
Finansiella anläggningstillgångar 268 199 264 

Summa anläggningstillgångar 268 199 264 
       
Omsättningstillgångar      
Aktuell skattefordran 9 654 2 038 4 559 
Övriga kortfristiga fordringar 2 496 1 363 1 902 
Förutbetalda kostnader  322 421 320 
Likvida medel 62 532 4 198 14 548 

Summa omsättningstillgångar 75 004 8 019 21 329 
       
Summa tillgångar 75 273 8 218 21 593 
       
       
Eget kapital och skulder      
Aktiekapital 3 251 2 446 3 051 
Övrigt tillskjutet kapital 193 602 89 201 119 402 
Reserver -178 184 -304 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -131 153 -89 984 -106 280 

Summa eget kapital 65 521 1 846 15 868 

       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 6 600 4 033 2 775 
Övriga kortfristiga skulder 67 0 194 
Upplupna kostnader  3 085 2 338 2 756 

Summa kortfristiga skulder 9 751 6 371 5 725 
       
Summa eget kapital och skulder 75 273 8 218 21 593 

 

 



 

 

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

 
  2021 2020 2021 2020 2020 

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

            

Ingående eget kapital 78 690 7 210 15 867 12 187 12 187 

            

Periodens resultat -13 137 -7 438 -24 872 -10 255 -26 550 

Övrigt totalresultat -32 2 074 126 -86 -574 

Periodens totalresultat -13 169 -5 363 -24 746 -10 341 -27 124 

            

Transaktioner med ägare           

Nyemission                     -                        -             80 000                      -            32 427  

Emissionskostnader                     -                        -              -5 600                      -             -1 622  

Summa transaktioner med ägare 0 0 74 400 0 30 806 

            

Utgående eget kapital 65 521 1 846 65 521 1 846 15 869 

 

 



 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 

 
2021 2020 2021 2020 2020 

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
          

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -15 603 -6 238 -29 661 -12 379 -31 285 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:           

Erhållen ränta 0 2 0 2 7 

Erlagd ränta -16 -5 -27 -2 320 -2 359 

Erhållen inkomstskatt 0 3 168 0 3 168            3 168  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -15 619 -3 072 -29 689 -11 529 -30 470 

           

Förändringar av rörelsekapital -495 -586 3 198 -1 690 -2 768 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 114 -3 659 -26 491 -13 219 -33 238 

           

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0              -3  
                     

-19                 -93  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0         74 400          13 916          44 722  

Periodens kassaflöde -16 114 -3 659 47 907 677 11 391 

            

           

Likvida medel vid periodens början 78 883 8 105 14 548 3 505 3 505 

Förändring i likvida medel -16 114 -3 659 47 907 677 11 391 

Kursdifferens likvida medel -237 -249 78 15 -348 

Likvida medel vid periodens slut 62 532 4 197 62 532 4 197 14 548 

 

 
  



 

 

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 

  2021 2020 2021 2020 2020 

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

            

Nettoomsättning                 409                  430                   818                      858            1 697  

Bruttoresultat 409 430 818 858 1 697 

            

Administrationskostnader -2 516 -1 097 -5 273 -2 353 -8 294 

Övriga rörelseintäkter/kostnader                 -8                      -                  -15                         -                   -46  

Summa rörelsens kostnader -2 524 -1 097 -5 288 -2 353 -8 340 

            

Rörelseresultat -2 115 -667 -4 470 -1 494 -6 643 

            

Finansnetto 3 -4 -3 -10 -65 624 

Resultat efter finansiella poster -2 112 -672 -4 473 -1 504 -72 267 
            

            

Skatt på periodens resultat                     -                        -                        -                       -                     -    

Periodens resultat -2 112 -672 -4 473 -1 504 -72 267 

 

 
 
 
 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag 
 2021 2020 2020 2020 2020 

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
         

Periodens resultat -2 112 -672 -4 473 -1 504 -72 267 

          

Övrigt totalresultat                     -                        -                        -                           -                     -    

Periodens totalresultat efter skatt -2 112 -672 -4 473 -1 504 -72 267 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 
TSEK 2021-06-30 2020-06-31 2020-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar                54 295                 66 628                 24 469  

Summa anläggningstillgångar           54 295            66 628            24 469  
      

Omsättningstillgångar     

Övriga kortfristiga fordringar  557 2 325 756 
Förutbetalda kostnader  205 260 0 
Kassa och bank 45 467 474 5 843 

Summa omsättningstillgångar 46 229 3 059 6 599 
      

Summa tillgångar 100 523 69 687 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 -76 739 -24 719 -72 267 

Summa eget kapital 96 898 66 928 26 971 
      

      

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 481 435 1 198 
Övriga kortfristiga skulder 67 0 231 
Upplupna kostnader  3 078 2 324 2 669 

Summa kortfristiga skulder 3 625 2 759 4 097 
      

Summa eget kapital och skulder 100 523 69 687 31 068 

 

 

 

 

 
  



 

 

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.  

Tillämpade regelverk 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalande från IFRS Interpretation Committee, såsom 
de har antagits av EU För tillämpning inom EU. 

Redovisningsprinciper 

De redovisningsprinciper som tillämpats när denna halvårsrapport upprättats överensstämmer med de som användes 
vid upprättandet av årsredovisningen för 2020. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och för 
koncernen. Detta innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat 
anges, avrundade till närmaste tusentals kronor (TSEK). 

Värderingsgrunder och klassificering 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med anskaffningsvärdemetoden. 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

Konsolidering 

I koncernredovisningen ingår moderbolaget och samtliga bolag som står under bestämmande inflytande från 
moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär att moderbolaget har inflytande över investeringsobjektet, att 
moderbolaget exponeras för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet och kan 
använda sitt inflytande över investeringsobjektet till att påverka sin avkastning, vilket normalt innebär att moderbolaget 
äger mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier och andelar. Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i 
koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datumet då bestämmande inflytande upphör. 
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter, kostnader samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras. 

Rörelseförvärv 

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av en rörelse betraktas som en transaktion 
där koncernen indirekt förvärvar en rörelses tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av 
eget kapital-instrument eller skuldinstrument, som är hänförliga till förvärvet redovisas som en kostnad i årets resultat. 
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet på det förvärvade bolagets nettotillgångar 
redovisas skillnaden som goodwill. 

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. 

Underskottsavdrag 

Koncernens underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa 



 

 

underskottsavdrag värderas först när Koncernen etablerat en resultatnivå som företagsledningen med sannolikt bedömer 
kommer att leda till skattemässiga överskott.  

Fortlevnadsprincipen 

Då bolaget ej har godkända produkter på marknaden förutsätter verksamheten kapitaltillskott från ägarna. 
 
Bolagets likviditet är tillräcklig för att nå bolagets utvecklingsmilstolpar och räcka i minst 12 månader framåt. I juli 2020 
tog vi in cirka 32,4 MSEK före emissionskostnader när aktieägare utnyttjade sina teckningsoptioner och i februari 2021 
genomfördes en riktad nyemission om 80 MSEK. 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 
samt till att förbereda och utföra en fas IIb-studie mot RA.  

NOT 3 Finansiella instrument 

 

TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Finansiella tillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar 268 199 264 

Övriga kortfristiga fordringar – – – 

Likvida medel 62 532 4 198 14 548 

Summa finansiella tillgångar 62 801 4 397 14 812 

     

Finansiella skulder 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Leverantörsskulder 6 600 4 033 2 775 

Övriga kortfristiga skulder  – – – 

Upplupna kostnader  3 085 2 338 1 018 

Summa finansiella skulder 9 685 6 371 3 793 

 

 

 

SynAct Pharma har inga finansiella instrument som värderas och redovisas till verkligt värde. För samtliga finansiella 
tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt ovan vara en rimlig approximation av verkligt värde. Någon 
ändring i klassificeringen av finansiella tillgångarna har ej skett för redovisade perioder.  

 

 

 

 

 

 
  



 

 

NOT 4 Nyckeltal, aktiedata 

 

  2021 2020 2021 2020 2020 

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

           
Antalet registrerade aktier vid periodens början 

  26 006 295  
  19 566 

435  
  24 406 

295  
  19 566 

435  
  19 566 

435  

Antal registrerade aktier vid periodens slut 
  26 006 295  

  19 566 
435  

  26 006 
295  

  19 566 
435  

  24 406 
295  

 
     

Aktiekapital vid periodens slut, TSEK 
            3 251  

            2 
446  

            3 
251  

            3 
051  

            3 
051  

Eget kapital vid periodens slut, TSEK 
         65 521  

            1 
846  

         65 
521  

         15 
868  

         15 
868  

      
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,51 -0,52 -0,97 -0,52 -1,23 
Rörelseresultat, TSEK -15 603 -6 238 -29 661 -12 379 -31 285 
      
Forsknings- och utvecklingskostnader, TSEK -12 952 -5 257 -24 025 -10 053 -22 788 
Forsknings- och 
utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 83% 84% 81% 81% 73% 

Not 5 - Finansiella risker 

 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika slags finansiella risker; kreditrisk, marknadsrisker (valutarisk, ränterisk 
och annan prisrisk) och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på den 
kliniska utvecklingen samt oförutsägbarheten relaterad till Corona-pandemin som beskrivits tidigare i denna rapport och 
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. Se årsredovisningen för 2020 för ytterligare information.



 

 

 

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 IAS 34 - 
Delårsrapportering. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. 
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Torbjörn Bjerke  Marina Bozilenko 
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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 SET (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 
 

http://www.synactpharma.se/

