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Bokslutskommuniké 2021 

Fjärde kvartalet (oktober – december) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. 

• Koncernens förlust före skatt uppgick till -26 207 (-9 786) TSEK. 

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,01 (-0,35) SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20 257 (-11 137) TSEK. 

• Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -77 (0) TSEK.   

Tolv månader (januari – december) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. 

• Koncernens förlust före skatt uppgick till -76 809 (-31 304) TSEK. 

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,68 (-1,23) SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -64 997 (-33 239) TSEK. 

• Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 74 323 (44 722) TSEK.   

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 23 997 (14 548) TSEK. 
 
Siffor inom parentes avser jämförande siffror från samma period föregående år. 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. Om inget annat anges 
är rapporterade siffor avrundade till hela tusental SEK. På grund av avrundning kan avvikelser (<1 TSEK) på summerade 
poster förekomma.      

Koncernens siffror i sammandrag 

 
¹ Alternativa nyckeltal, se not 7, sidan 17 för definitioner och härledning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: AP1189 är en selektiv agonist för melanokortin-receptorer typ 1 och 3. Grafiken är endast i illustrationssyfte och 

representerar inte den exakta formen på receptorer eller AP1189.  

2021 2020 2021 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning - - - -

Rörelseresultat -26 153 -9 816 -76 699 -31 285

Periodens resultat före skatt -26 207 -9 786 -76 809 -31 304

Periodens resultat efter skatt -26 210 -8 581 -69 304 -26 551

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -1,01 -0,35 -2,68 -1,23

Soliditet¹ 54% 73% 54% 73%

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 257 -11 137 -64 997 -33 239

Likvida medel vid periodens slut 23 997 14 548 23 997 14 548

Forsknings och utvecklingskostnader/rörelsekostnader¹, % 77% 59% 79% 73%
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021 

• 15 oktober 2021 – SynAct Pharma doserade den förste frivillige försökspersonen i företagets kliniska 

farmakokinetikstudie där nya tabletter testas. 

• 22 oktober 2021 – Final dosering av patienter i BEGIN studien meddelas och företaget bekräftar tidslinjen för 

rapportering av nyckelresultat till före utgången av november månad i år. 

• 5 november 2021 – Företaget tillkännager avslutning av tre månaders pre-kliniskt toxikologi-program i två arter, 

vilket möjliggör dosering av AP1189 i upp till tre månader i kliniska försök på människor. 

• 11 november 2021 – SynAct Pharma annonserar en optimering av designen av studien med AP1189 i nefrotiskt 

syndrom. 

• 19 november 2021 – SynAct Pharma tillkännager valberedning inför årsstämman 2022. 

• 23 november 2021 – SynAct Pharma rapporterar positiva farmakokinetiska data på AP1189-tabletter. 

• 30 november 2021 – SynAct Pharmas AP1189 når primär endpoint och påvisar fördelaktig säkerhetsprofil hos 

patienter med reumatoid artrit med aktiv ledsjukdom i fas 2a-studien BEGIN. 

• 1 december 2021 – SynAct Pharma stärker patentportföljen för AP1189 efter en Intention to Grant från europeiska 

patentverket. 

• 2 december 2021 – SynAct Pharma tillkännager ytterligare data från BEGIN-studien. 

• 7 december 2021 – SynAct Pharmas styrelse och ledning förlänger lock-up avtal. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 7 januari 2022 – SynAct Pharma utser Patrik Renblad till CFO. 
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Ett starkt 2021 och utsikter för ett ännu starkare 2022 

 
I denna reflektion över 2021 vill jag börja där jag vanligtvis slutar. Nämligen 
med att tacka dig, medaktieägare och investerare för din långsiktiga support 
till SynAct Pharma. Tillsammans åstadkom vi enorma framsteg under 2021 
och beredde väg för vad som kan bli ett transformativt 2022. 
 
Jag vill börja med den viktiga milstolpen som uppnåddes i det fjärde kvartalet 
i utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat AP1189 som en ny 
potentiell behandling för patienter som lider av reumatisk artrit (RA). Vi var 
mycket nöjda med att den 30 november kunna rapportera att vi i vår fas 2a 
studie (BEGIN) uppnådde primära effektmålet att reducera sjukdomsaktivitet. 
Det är det andra positiva fas 2a resultatet, tillsammans med studien i COVID-
inducerad andnöd (patienter i behov av syrgasbehandling) vilken vi avslutade 
och rapporterade under 2021. Samtidigt som vi är uppmuntrade över de goda 
resultat vi såg i studien, speciellt i gruppen som erhöll den högre dosen av 
AP1189, så är vi mycket nöjda att biverkningsprofilen och toleransen av 
AP1189 verkar vara fortsatt gynnsam. Den framväxande profilen av AP1189 
som en säker och effektiv, oral behandling är mycket spännande. 
 
Medan slutförande av BEGIN-studien var det absolut viktigaste ögonblicket 
under 2021 så finns det också andra viktiga händelser som kommer vara vitala för den vidare utvecklingen av AP1189. 
 
Vi gjorde signifikanta framsteg i utvecklingen av en oral tablett, vilken är fortsatt på väg mot att användas i de nästa och 
fortsatta kliniska studierna som ersättare till den orala lösning som tidigare använts. Den första doseringen med nya 
AP1189-tabletter genomfördes i en farmakokinetisk studie på friska frivilliga och data visade att den farmakokinetiska 
profilen på den nya tabletter är klart jämförbar med den för den orala suspensionen. Detta medför att tabletterna kan 
användas i framtida kliniska prövningar till förmån för patienterna. 
 
SynAct slutförde också toxikologiska utvärderingar av AP1189, vilka underbygger tre-månaders dosering i människor. 
Användandet av de nyutvecklade tabletterna möjliggör längre behandlingsperioder kommande studiedesign, vilket är i 
linje med nuvarande behandlingsriktlinjer. 
 
Tidigare på året kunde vi, som tidigare nämnts, också redovisa positiva resultat från en studie som genomfördes i 
Brasilien på patienter med COVID-19, den så kallade RESOVIR-studien. De resultaten var det första ”proof of concept” 
på att AP1189 skulle kunna hjälpa patienter att återhämta lungfunktion och skrivas ut från sjukhus snabbare. 
 
I november tillkännagav vi att COVID-19 pandemin hade påverkat rekryteringen till fas 2a programmet för AP1189 i 
njursjukdom. Med de framsteg som nåtts med en ny oral tablett och möjligheten till 3-månaders behandling, som de nya 
toxikologiska data medger, informerade vi beslutet om att utnyttja dessa möjligheter för att en strategisk översyn av det 
nefrologiska programmet. 
 
SynAct tog stora steg även inom patentskyddet för AP1189. I juni registrerade vi nya patent relaterade till vår aktiva 
substans och den nya tablettformuleringen och i augusti meddelade det europeiska patentverket (EPO) sin avsikt att 
godkänna vårt patent för behandling av njursjukdom med AP1189. Senare på året, i november, meddelade EPO även 
sin avsikt att godkänna patentansökan avseende AP1189 i artrit-sjukdomar. 
 
Vi kunde under året rekrytera mycket kompetenta och duktiga ledare och kollegor, vilket gör att SynAct idag är en mycket 
starkare organisation än den var för ett år sedan. Vi utnämnde nyligen Patrik Renblad till CFO. Patrik började hos oss i 
augusti och har under dessa få månader visar att han har de erfarenheter, ledarskapsförmågor och hängivenhet som 
kommer vara till stor hjälp för att lyfta SynAct till nästa nivå. 
 
I februari slutförde vi en riktad nyemission vilken tillförde 80 miljoner kronor till bolaget. Konverteringen till International 
Financial Reporting Standards (IFRS) genomfördes i januari från och med bokslutskommunikén för 2020. Under året har 
vi utökat och förstärkt vår styrelse med valet av Marina Bozilenko. 
 
Därmed vill jag rikta blicken framåt och dela med mig av SynActs prioriteringar och mål för 2022. 
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Strategiska prioriteringar 2022 

 
De spännande data från BEGIN-studien stöder vidare utveckling av AP1189 som en kandidat för behandling av 
reumatisk artrit och andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Därför är vår första strategiska prioritet för 2022 
at planera för och initiera ett fas 2b-program i RA med AP1189. Vi har förberett studie-protokoll för såväl första linjens 
behandling som behandling av patienter som inte uppnår adekvat respons på behandling med traditionell DMARD1-
behandling (eng: DMARD Inadequate Responders or DMARD IR). Vi kommer att diskutera studie-design, inkluderande 
dimensionering, dosnivåer och effektmått med regulatoriska myndigheter före ansökan för en IND2 i USA och parallella 
ansökningar om kliniska prövningstillstånd i Europa. Vi förväntar att den här processen, inklusive ett vetenskapligt 
rådgivningsmöte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA), kan slutföras under första halvåret i år.   
 
Sedan vi tillkännagav revideringen av vår studie med patienter med njursjukdom har vi kommunicerat med vårt team av 
kliniska experter tillsammans med dem kommit fram till en genomgriplig revision av studien, med syfte att inte bara dra 
nytta av de möjligheter som ges med de nya tabletterna och den längre behandlingstiden, vilket tidigare nämnts, men 
utvidga patientpopulationen utanför idiopatisk membranös nefropati (iMN) för vilket studien ursprungligen designades. 
Proteinuri är ett stort olöst kliniskt problem, vilket inte enbart associeras med iMN och liknande njursjukdomar, utan också 
finns i systemiska inflammatoriska sjukdomar, som Lupus, och sekundärt i stora välfärdssjukdomar som diabetes och 
högt blodtryck. Därför förväntar vi oss att den strategiska revisionen kommer göra det möjligt för oss att demonstrera 
effekt med AP1189. 
   
COVID-19 är fortfarande en pandemi som drabbar världen och mänskligheten. SynAct tror att AP1189 möjligen kan vara 
till nytta för patienter som lider av andnöd orsakat av detta fruktansvärda virus. Under hösten 2021, planerade vi därför 
för att starta en uppföljande klinisk prövning till vår RESOVIR-studie dimensionerad till att visa statistisk signifikant 
behandlingseffekt i en större fas 2b-studie. Studien planerades genomföras i Europa, Sydafrika och Brasilien och vi 
diskuterade såväl studiens design som den potentiella möjligheten att erhålla nödgodkännande på ett vetenskapligt möte 
med de brasilianska hälsomyndigheterna. Dock har det blivit klart för oss att den patient-population som vi hade i 
RESOVIR 1-studien där den genomsnittliga till återhämtning (till normal lungfunktion) i placebo-gruppen var 9 dagar är 
inte en genomsnittlig COVID-patient idag. Omikron-varianten har ändrat spelplanen, där en stor andel av de patienterna 
som behöver sjukhusvård skrivs ut efter några få dagar och en tämligen liten andel av patienterna lider av virus-inducerad 
lunginflammation med behov av syrgas-behandling. Att i denna situation och med denna patient-population initiera en 
studie skulle kräva ett stort antal patienter och en logistik-apparat som är övermäktig SynAct Pharma i nuläget. 
  
Däremot kommer virus-inducerad hyper-inflammation med påverkan på andningsorganen, som presenteras i såväl 
COVID-19 som i influensa vara ett fokusområde för SynAct även framgent. Vi har initierat farmakologiska studier med 
AP1189 i influensa-modeller för att förbättra förståelsen av och det vetenskapliga stödet för melanokortinreceptor 
agonisters roll i behandlingen av denna sjukdom. Dessa resultat förväntas under andra halvåret 2022 och kommer att 
ligga till grund för vår planering av ett program för virus-inducerad nedsatt lungfunktion vilket vi kommer uppdatera om 
senare i år. 
 
Parallellt med utvecklingen av AP1189 i och av SynAct Pharma, fortsätter våra aktiviteter inom affärsutveckling med en 
hög aktivitetsnivå. Det är och kommer fortsätta vara en viktig prioritet för oss även framgent. Efter rapporteringen av de 
positiva data från BEGIN har vi haft positiva interaktioner med flera möjliga partners under och efter den virtuella JP 
Morgan-konferensen i januari. Dessa diskussioner kommer att fortsätta och SynAct är nu i en förmånlig situation tack 
vare starka data från BEGIN. 
 
Noteringen av SynActs aktie på Nasdaqs huvudlista i Stockholm är fortsatt viktig för vår möjlighet att attrahera investerare 
och den förblir en prioritet. Förberedelserna för en ansökan om notering har pågått under hela 2021. Vi planerar för att 
ansöka under det första kvartalet för att bli godkända för handel före utgången av det andra kvartalet. 
 
Alla vi på SynAct vill återigen tacka för ert intresse och support. Jag kommer inte lova att aktien tredubblas i år, men 
tillsammans med hela ledningsgruppen lovar jag att vi kommer göra vårt yttersta för att leverera fortsatt nytta till 
aktieägarna och framtida patient-värde.       
 

Jeppe Øvlesen, VD 

  

 
1 Sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) är en kategori av annars obesläktade läkemedel som definieras av sin 
användning vid reumatoid artrit och andra reumatiska sjukdomar. En av de absolut vanligast förekommande DMARD är 
metotrexat. 
2 IND = Investigational New Drug är motsvarigheten till ett kliniskt prövningstillstånd i USA.   
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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 31 december 2021 hänvisas till Spotlights hemsida alternativt genom att klicka här. 

Granskning av Bolagets revisor 

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av SynAct Pharma:s revisor.   

Förslag till disposition av SynAct Pharma AB:s resultat 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 20 maj 2022. Plats och former för årsstämman kan på grund av den rådande 
COVID-19 pandemin inte bekräftas, utan kommer framgå av separat kallelse till årsstämma. Årsredovisningen kommer 

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001597
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att finnas tillgänglig för nedladdning från Bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman. 

Finansiell kalender 

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

Datum: Rapport: 

2022-04-29 Årsredovisning 2021 

2022-05-06 Delårsrapport Q1 2022 

2022-08-05 Delårsrapport Q2 2022 

2022-11-04 Delårsrapport Q3 2022 
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Kommentar till koncernens och moderbolagets finansiella utveckling för 
det fjärde kvartalet och hela året 

Omsättning 

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2021, och för hela året 2021, uppgick till 0 TSEK (0). Bolaget förväntas inte 
generera några intäkter förrän tidigast efter avslut av det planerade fas II-programmet avseende läkemedelskandidaten 
AP1189. Moderbolagets omsättning är ifrån servicetjänster levererat till det danska dotterbolaget. 

Forsknings- och utvecklingskostnader (FoU) 

Totala kostnader för FoU i det fjärde kvartalet uppgick till 20 205 (5 833) TSEK. För helåret uppgick FoU-kostnaderna till 
60 490 (22 788) TSEK. De huvudsakliga orsakerna till kostnadsökningen är ökad aktivitet i de kliniska försöken, 
investeringar i klinisk tillverkning och kontroll (”CMC”) och det pre-kliniska toxikologiprogrammet för den ledande 
läkemedelskandidaten, AP1189. Företaget aktiverar inga utgifter för utvecklingsprojektet AP1189 eftersom man inte 
anser att aktiviteterna och projektet möter kraven för kapitalisering i IAS 38 – Immateriella tillgångar. För ytterligare 
information hänvisas till not 3, sidan 27 i SynAct Pharma AB:s Årsredovisning för 2020. 

Administrations- och försäljningskostnader 

Administrations- och försäljningskostnader uppgick till 5 917 (4 297) TSEK för fjärde kvartalet och 16 225 (8 811) för 
tolvmånader. Ökningen drivs av aktiviteter relaterade till förberedelserna för den planerade ansökningen om att notera 
företagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. 

Övriga rörelseintäkter/kostnader samt finansnetto 

Företaget rapporterar små, icke materiella övriga rörelseintäkter från vidarefakturering av hyrd kontorslokal på det 
danska kontoret. Finansnetto påverkas dels av växelkursförändringar på koncernmellanhavandet och negativ ränta på 
likvida medel på företagets danska bankkonto. 

Skatt på periodens resultat 

Koncernens skatt i det fjärde kvartalet blev -3 TSEK (1 205) och för helåret 7 505 TSEK (4 753). Enligt dansk skatterätt 
(skattekreditordningen) är dotterbolaget SynAct Pharma ApS berättigat att erhålla en skatteintäkt för en del av de utgifter 
som kategoriseras som FoU upp till ett tak på 25 MDKK, vilket med en bolagsskatt på 22% ger en maximal intäkt på 5,5 
MDKK.    

Periodens resultat 

Koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till -26 210 TSEK (-8 581) och för hela året till -69 304 (-26 
551).  

Likviditet och balansräkning 

Koncernens likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 23 997 TSEK (14 548). Fordran till de danska 
skattemyndigheterna som följer av den så kallade “Skattekreditordningen” (se Skatt på periodens resultat ovan samt 
Årsredovisningen not 12 sidan 33 för mer information) uppgick till 7 564 TSEK (4 559). Bolagets tillgodohavande under 
”Skattekreditordningen” avseende 2021 beräknas utbetalas i november 2022.  
 
Koncernen har ändrat bedömningen av hyresavtal för kontorslokaler, vilka tidigare bedömts som korttidskontrakt och 
därför varit undantagna från huvudprincipen i IFRS 16 (Leasingavtal). Från och med december 2021 tillämpas principen 
fullt ut på förhyrda lokaler, vilket genererat en nyttjanderätt i balansräkningen på 3 179 TSEK samt motsvarande kort-
och långsiktig leasingskuld.         
 
Det fjärde kvartalets kassaflöde uppgick till -20 332 TSEK (11 137) och för hela året 9 319 TSEK (11 391). I 
finansieringsverksamheten avser 74,4 MSEK emissionsbeloppet från den i februari 2021 genomförda riktade 
nyemissionen. 
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Moms 

Som redovisats I årsredovisningen för 2020 (not 22) har bolaget tidigare nekats avdrag för ingående moms avseende 
åren 2018 och tidigare. Bolaget har bestridit detta varför man överklagat till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Malmö 
meddelade i december 2021 dom i Bolagets favör i målet, varvid avdrag medgavs. Skatteverket har emellertid överklagat 
beslutet till Kammarrätten varför Bolaget av försiktighetsskäl fortsatt redovisar skulden i koncernens och moderbolagets 
balansräkningar.   

Moderbolaget 

Moderbolagets intäkter avser servicetjänster till dotterbolaget och uppgick i fjärde kvartalet till 408 TSEK (420) och för 
hela året 1 637 TSEK (1 697). Rörelseresultatet för kvartalet var -3 853 TSEK (-69 494) och för hela året -60 966 TSEK  
(-72 267). 

Anställda 

Antalet anställda uppgick till 3 (0). De flesta av företagets ledande befattningshavare var anställda på konsultbasis och 
ingår därför inte i rapport över anställda. 

Bolagsstyrning 

Styrelsen har under året konstituerat revisions- och ersättningskommittéer, vilka har stöttat styrelsen i frågor rörande 
kontroll och ersättningar under perioden. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 
 
Det har varken under perioden eller jämförande perioder existerat incitamentsprogram eller andra program med 
teoretisk utspädningseffekt på resultat per aktie. 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 

 

2021 2020 2021 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning - - - -

Bruttoresultat - - - -

Forsknings- och utvecklingskostnader -20 205 -5 833 -60 490 -22 788

Administrations- och försäljningskostnader -5 917 -4 297 -16 225 -8 811

Övriga rörelseintäkter/kostnader -30 314 16 314

Summa rörelsens kostnader -26  153 -9  816 -76  699 -31  285

Rörelseresultat -26  153 -9  816 -76  699 -31  285

Finansnetto -54 30 -110 -19

Resultat efter f inansiel la poster -26  207 -9  786 -76  809 -31  304

Skatt på periodens resultat -3 1 205 7 505 4 753

Periodens resultat -26  210 -8  581 -69  304 -26  551

Varav avser moderföretagets aktieägare -26 210 -8 581 -69 304 -26 551

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -1 ,01 -0 ,35 -2 ,68 -1 ,23

Genomsnittligt antal aktier 26  006 295 24 406 295 25 848 487 21 549 984

2021 2020 2021 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Periodens resultat -26  210 -8  581 -69  304 -26  551

Poster som senare kan återföras ti l l  

resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 

verksamheter -139 -469 -94 -574

Periodens totalresultat efter skatt -26  348 -9  050 -69  398 -27  125

Periodens totalresultat -26  348 -9  050 -69  398 -27  125

Periodens resultat är i  sin helhet hänförligt ti l l  moderbolagets aktieägare
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 
 
 

 

TSEK 2021-12-31 2020-12-31
Til lgångar
Nyttjanderättstillgångar 3 179 0
Finansiella anläggningstillgångar 274 264
Summa anläggningsti l lgångar 3  454 264

Omsättningstillgångar
Aktuell skattefordran 7 564 4 559
Övriga kortfristiga fordringar 3 107 1 902
Förutbetalda kostnader 247 320
Likvida medel 23 997 14 548
Summa omsättningsti l lgångar 34  916 21 329

Summa ti l lgångar 38  369 21 593

Eget kapital  och skulder
Aktiekapital 3 251 3 051
Övrigt tillskjutet kapital 193 602 119 402
Reserver -399 -304
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -175 585 -106 280

Summa eget kapital 20  869 15 868

Långfristiga skulder
Leasingskuld 2 110 0
Summa långfristiga skulder 2  110 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 254 2 775
Leasingskuld 979 0
Övriga kortfristiga skulder 654 194
Upplupna kostnader 9 503 2 756
Summa kortfristiga skulder 15  390 5 725

Summa eget kapital  och skulder 38  369 21 593
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 2021 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 47  217 24 918 15 868 12 187

Periodens resultat -26 210         -8 581           -69 304         -26 551         

Övrigt totalresultat -139               -469               -94                 -574               

Periodens totalresultat -26  348 -9  050 -69  398 -27  125

Transaktioner med ägare

Nyemission -                 -                 80 000          32 427          

Emissionskostnader -                 -                 -5 600           -1 622           

Summa transaktioner med ägare 0 0 74 400 30 806

Utgående eget kapital 20  869 15 868 20 869 15 868
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2021 2020 2021 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat -26 153 -9 816 -76 699 -31 285

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 88 0 88 0

Erhållen ränta 0 6 0 7

Erlagd ränta -54 26 -110 -2 359

Erhållen inkomstskatt 4 625 0 4 625 3 168

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital -21  494 -9  784 -72  096 -30  470

Förändringar av rörelsekapital 1 237 -1 353 7 099 -2 768

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20  257 -11  137 -64  997 -33  239

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 -74 -6                    -93                     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -77 0 74 323           44 722              

Periodens kassaflöde -20  332 -11  211 9 319 11 391

Likvida medel vid periodens början 44 402 26 151 14 548 3 505

Förändring i likvida medel -20 332 -11 211 9 319 11 391

Kursdifferens likvida medel -73 -393 130 -348

Likv ida medel v id periodens slut 23  997 14 548 23 997 14 548
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 

 

 
 
 
 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 2021 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 408                420                1 637             1 697                

Bruttoresultat 408 420 1 637 1 697

Administrationskostnader -4 256 -3 776 -12 571 -8 294

Övriga rörelseintäkter/kostnader -5                    -46                 -27                  -46                     

Summa rörelsens kostnader -4  261 -3  821 -12  598 -8  340

Rörelseresultat -3  853 -3  401 -10  962 -6  643

Finansnetto 0 -66 093 -50 005 -65 624

Resultat efter f inansiel la poster -3  853 -69  494 -60  966 -72  267

Skatt på periodens resultat -                 -                 -                  -                     

Periodens resultat -3  853 -69  494 -60  966 -72  267

2021 2020 2020 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Periodens resultat -3 853 -69 494 -60 966 -72 267

Övrigt totalresultat -                 -                 -                  -                     

Periodens totalresultat efter skatt -3  853 -69 494 -60 966 -72 267
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Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TSEK 2021-12-31 2020-12-31
Til lgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 24 419               24 469               
Summa anläggningsti l lgångar 24  419          24  469          

Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar 865 756                     
Förutbetalda kostnader 202 -                      
Kassa och bank 19 849 5 843                  
Summa omsättningsti l lgångar 20  915 6 599

Summa ti l lgångar 45  334 31 068

Eget kapital  och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 251 3 051                  

Fritt eget kapital

Överkursfond 170 387 96 187               

Balanserat resultat -72 267 -                      
Periodens resultat -60 966 -72 267              
Summa eget kapital 40  404 26 971

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 136 1 198                  
Övriga kortfristiga skulder 549 231                     
Upplupna kostnader 3 244 2 669                  
Summa kortfristiga skulder 4  930 4 097

Summa eget kapital  och skulder 45  334 31 068
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Noter och upplysningar 
 

Not 1 Allmän information 

Denna bokslutskommuniké 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. Bokslutskommunikén har godkänts för publicering den 11 februari 2022. 

Not 2 Redovisningsprinciper 

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) 
samt tolkningsuttalande från IFRS Interpretation Committee, såsom de har antagits av EU För tillämpning inom EU. 
De redovisningsprinciper som tillämpats när denna delårsrapport upprättats överensstämmer med de som användes vid 
upprättandet av årsredovisningen för 2020, not 2 sidorna 24 till 27. Inga nya eller ändrade standarder som införts efter 1 
januari 2021 har haft någon betydande inverkan på bolagets finansiella rapportering. 

Not 3 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, not 16 sidan 35, för ytterligare information 
 
Då bolaget ej har godkända produkter på marknaden förutsätter verksamheten kapitaltillskott från ägarna. I juli 2020 
anskaffades cirka 32,4 MSEK före emissionskostnader när aktieägare utnyttjade sina teckningsoptioner och i februari 
2021 genomfördes en riktad nyemission om 80 MSEK.  
 
SynAct Pharmas verkställande ledning och styrelse övervakar och bedömer löpande företagets finansiella position. De 
tillgängliga likvida medlen per den 31 december 2021, 24 MSEK, bedöms tillräckliga för att finansiera alla företagets 
pågående aktiviteter under de kommande 12 månaderna. Däremot kommer inledandet av nya kliniska studier med syfte 
att maximera potentialen hos SynAct:s ledande projekt AP1189 kräva ytterligare medel. Ledningen och styrelsen 
utvärderar därför olika möjligheter för finansiering, härunder kapitaltillskott från ägare och/eller strategiska partnerskap. 

Not 4 Transaktioner med närstående 

Under perioden har ersättning till koncernens ledande befattningshavare utgått enligt gällande policys och i paritet med 
föregående år, se SynAct Pharma AB:s Årsredovisning 2020, not 9 sidorna 31 och 32. Inga övriga transaktioner med 
närstående har skett under perioden. 
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Not 5 Finansiella instrument 

 
 
 
SynAct Pharma har, förutom leasingrelaterad skuld på 3,1 MSEK, 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 6 Nyckeltal, aktiedata 

 
 
¹) Alternativa nyckeltal, se not 7 sidan 17 för definitioner och härledning 

 

Not 7 Alternativa nyckeltal 

SynAct Pharma använder alternativa nyckeltal för att öka förståelsen av den information som ges i finansiella rapporter, 
både för externa analys, jämförelse och intern utvärdering. 
 
Alternativa nyckeltal är inte definierade i finansiella rapporter som följer IFRS. Följande nyckeltal används. 
 
Soliditet 
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med hjälp av 
eget kapital. De två ingående parametrarna hämtas från SynAct Pharma:s balansräkning eller rapport över finansiell 
ställning. Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 

TSEK 2021-12-31 2020-12-31

Finansiel la ti l lgångar

Finansiella anläggningstillgångar 274 264

Övriga kortfristiga fordringar – –

Likvida medel 23 997 14 548

Summa finansiel la ti l lgångar 24  271 14 812

Finansiel la skulder 2021-12-31 2020-12-31

Leverantörsskulder 4 254 2 775

Övriga kortfristiga skulder – –

Upplupna kostnader 9 503 1 018

Summa finansiel la skulder 13  757 3 793

2021 2020 2021 2020

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Antalet registrerade aktier vid periodens början 26 006 295  24 406 295  24 406 295  19 566 435  

Antal registrerade aktier vid periodens slut 26 006 295  24 406 295  26 006 295  24 406 295  

Aktiekapital vid periodens slut, TSEK 3 251            3 051            3 251            3 051            

Eget kapital vid periodens slut, TSEK 20 869          15 868          20 869          15 868          

Soliditet¹, % 54% 73% 54% 73%

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -1,01 -0,35 -2,68 -1,23

Rörelseresultat, TSEK -26 153 -9 816 -76 699 -31 285

Forsknings- och utvecklingskostnader, TSEK -20 205 -5 833 -60 490 -22 788

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader¹, % 77% 59% 79% 73%
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Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader  
Total kostnad för forskning och utveckling i procent av totala driftskostnader. Anger andelen av de totala 
rörelsekostnaderna som allokerats till FoU. Därefter indikerar den resterande delen (1 - FoU/rörelsekostnader) andelen 
av totalt kostnad som används för försäljnings- och administrationsaktiviteter. 

 

 
  

Rapport över f inansiel l  stäl ln ing (Balansräkning)

TSEK 2021-12-31 2020-12-31

Til lgångar

Summa anläggningstillgångar 3 454 264

Summa omsättningstillgångar 34 916 21 329

Summa ti l lgångar 38  369 21 593

Eget kapital  oc h skulder

Summa eget kapital 20  869 15 868

Summa långfristiga skulder 2 110 0

Summa kortfristiga skulder 15 390 5 725

Summa skulder 17  500 5 725

Summa eget kapital  oc h skulder 38  369 21 593

Solid itet (%) 54% 73%

2021 2020 2021 2020

TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Forsknings- och utvecklingskostnader -20 205 -5 833 -60 490 -22 788

Administrations- och försäljningskostnader -5 917 -4 297 -16 225 -8 811

Övriga rörelseintäkter/kostnader -30                   314                  16              314           

Summa rörelsens kostnader -26 153 -9  816 -76 699 -31 285

Forsknings- och utveckl ingskostnader/rörelsekostnader (%) 77% 59% 79% 73%
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Styrelsens underskrift 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 bokslutskommunikén har upprättats i enlighet 
med IAS 34 - Delårsrapportering.  
 
 

Lund, den 11 februari 2022 
 
 
 
 

Torbjörn Bjerke  Marina Bozilenko 
Styrelseordförande  Styrelseledamot 

 
 
 
 
 

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 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/

