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Stark försäljningsåterhämtning, positivt resultat och kassa-
flöde 

Juli – september 2020 (jämfört med samma period föregående år) 
• Nettoomsättning: 8,7 miljoner kronor (10,2).   
• Rörelseresultat: 1,1 miljoner kronor (3,4). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 68 

tkr (61). 
• Periodens resultat: 1,0 miljoner kronor (3,3). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt 

med 22 tkr (37). 
• Resultat per aktie: 0,01 kronor (0,05), inga utspädningseffekter.  
• Positiv utvecklingen på majoriteten av marknaderna – ökad försäljning i 6 länder i Europa. 
• Stark återhämtning i Tyskland – bolagets största marknad. 
• Utanför Europa, bidrar Australien positivt med stor omsättningsökning. Tillväxtmarknaderna In-

dien och Mexiko bromsar in på grund av Covid-19. 
• Bolaget uppvisar positivt resultat och kassaflöde under perioden. Statligt omställningsstöd på 

0,5 miljoner kronor (0,0) ingår i övriga rörelseintäkter. 
• Lansering av UBP-produkten har påbörjats genom att låta utvalda referenskunder börja an-

vända produkten.  
• Publikation från Österrike med positiva data för Glycosorb® ABO för stamcellstransplantationer. 
• Under perioden utsågs Pontus Nobréus som ny VD och han tillträdde den 15 oktober. 

Januari – september 2020 (jämfört med samma period föregående år) 
• Nettoomsättning: 19,7 miljoner kronor (28,0).   
• Rörelseresultat: -5,2 miljoner kronor (6,6). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 

192 tkr (144). 
• Periodens resultat: -5,4 miljoner kronor (6,3). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt 

med 62 tkr (175 tkr). 
• Resultat per aktie: -0,07 kronor (0,09), inga utspädningseffekter. 
• På grund av Covid-19 har transplantationer skjutits upp och påverkat försäljningen negativt. 

  

 
 
Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade. 
Skattemässigt underskott per 2019-12-31 uppgick till 109 miljoner kronor (116). För mer information se not 14 i ÅR 
2019. 

 Tredje kvartalet  9 månader 
Belopp TSEK jul-sep 2020 jul-sep 2019  jan-sep 2020 jan-sep 2019 
Nettoomsättning 8 747 10 175  19 688 28 049 
Förändring av lager av färdiga varor 499 -360  -539 319 
Aktiverat arbete för egen räkning 539 597  1 357 2 365 
Övriga rörelseintäkter 752 33  1 197 145 
Summa 10 537 10 445  21 703 30 878 
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter -1 323 -818  -3 092 -3 037 
Övriga externa kostnader -2 536 -1 755  -6 612 -6 055 
Personalkostnader -3 508 -3 214  -11 630 -11 292 
Av- och nedskrivningar av anlägg-
ningstillgångar -1 974 -1 266 

 
-5 215 -3 871 

Övriga rörelsekostnader -121 -  -340 - 

Rörelseresultat 1 075 3 392  -5 186 6 623 
Finansnetto -81 -85  -246 -351 

Resultat före skatt  994 3 307  -5 432 6 272 
Skatt på årets resultat - -  - - 
Periodens resultat 994 3 307  -5 432 6 272 
      
Resultat per aktie, SEK 0,01 0,05  -0,07 0,09 
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VD har ordet 
Jag har nu varit VD på Glycorex Transplantation i drygt en månad och kan med 
glädje konstatera vilka stora värden Glycosorb® ABO skapar inom transplantations-
området, såväl för patienter som för vårdsystem. Företaget har arbetat målinriktat 
under en lång tid för att bli världsledande inom blodgruppsinkompatibla transplan-
tationer. För mig är det hedrande att ta över stafettpinnen efter Johan Nilsson och 
driva den fortsatta utvecklingen av bolaget. Att Johan, med sin långa erfarenhet 
från Glycorex, valt att stanna kvar för att arbeta med försäljning och marknadsfö-
ring, är mycket uppskattat och värdefullt för bolaget. 
 
Positiv utveckling i Europa och Australien  
 
Majoriteten av våra marknader i Europa visar styrka i försäljningen och en rejäl 
återhämtning efter en utmanande situation på grund av Covid-19 pandemin. 
 
Europa står för merparten av vår försäljning och utgör mer än 85% av omsätt-
ningen. Trots Covid-19 pandemin har vi under 2020 lyckats att öka försäljningen i 
Sverige, Norge, Danmark, Holland och Schweiz. Vi har under åren framgångsrikt 
byggt upp försäljningen i Tyskland och etablerat Glycosorb® ABO i merparten av 
de regionala kostnadsersättningssystemen. Tyskland är idag vår enskilt största och 
viktigaste marknad. Försäljningstrenden i Tyskland var positiv under tredje kvarta-
let med endast 3% lägre antal enheter sålda jämfört med motsvarande period 
2019. För våra tillväxtmarknader Indien och Mexiko, har Covid-19 gjort det utma-
nande för våra distributörer att driva nya säljprojekt och besöka kunder, vilket av-
speglas i fallande omsättning. Med den stora potentialen och bra partners på plats, 
har vi dock goda förhoppningar om positiv försäljningsutveckling när väl pandemins 
effekter på sjukvården minskar. Mexiko är en relativt ny marknad för oss och med 
tanke på att vi här har etablerat Glycosorb® ABO i kostnadsersättningssystemet, 
ser det lovande ut.  
 
Ett annat viktigt land utanför Europa är Australien som har en försäljningstillväxt på 
över 30% jämfört med 2019, vilket är mycket positivt för framtiden. 
 
 
Stora möjligheter i USA  
 
USA är världens största marknad för njurtransplantationer och att göra Glycosorb® 
ABO tillgänglig på den amerikanska marknaden är intressant. Med de nya nation-
ella målen vill man dubblera antalet njurtransplantationer det kommande decenniet 
för att reducera ökande kostnader för dialys. Nuvarande system där man försöker 
para ihop givare och mottagare, så kallat ”Kidney Exchange Program” (KEP), är ty-
värr inte effektivt. Dessa faktorer gör att blodgruppsinkompatibla njurtransplantat-
ioner nu kommer att vara attraktiva och vi bedömer marknadspotentialen som stor. 
I USA genomförs årligen 6 500 njurtransplantationer på levande givare, vilket kan 
jämföras med 4 500 i Europa. För ett regulatoriskt godkännande i USA är dock stu-
dier med amerikanska patienter en förutsättning. Vi har redan kontakt med flera 
sjukhus i USA som är intresserade av att samarbeta med oss inom detta område.  
 
Nya marknader och applikationer 
 
Jag ser tillväxtmöjligheter i flera dimensioner, såväl för Glycosorb® ABO för njur-
transplantationer på nya geografiska marknader, som nya applikationer i länder 
med befintlig närvaro. Som en del av vår tillväxtstrategi har vi därför, som tidigare 
kommunicerats, tecknat distributionsavtal i Turkiet, vilket är en stor marknad för 
njurtransplantationer med en årlig potential på 25 miljoner kronor. Nästa steg är att 
få Glycosorb® ABO registrerad. Ambitionen är att detta är klart under första halvan 
av 2021. 
 



Delårsrapport, kvartal 3 2020 
27 november 2020 

 

Glycorex Transplantation AB (publ). Delårsrapport jan-sep 2020.  
 

3 

Med vår nya universella blodplasmaprodukt (UBP) går vi in i ett nytt kundsegment 
med fokus på transfusionskliniker och blodbanker. Produkten CE-märktes i juni 
2020 och en lansering har påbörjats i egen regi. Vår strategi är att låta utvalda 
nyckelkunder börja använda produkten. Att få strategiskt viktiga kliniker och blod-
banker i Europa och USA att utvärdera produkten, är grunden till en fortsatt lycko-
sam och bred lansering. Denna strategi ger oss möjligheter att utvärdera de bästa 
distributionsalternativen för global försäljning och täckning. Efterfrågan på univer-
sell blodplasma uppgår till cirka 1 miljon enheter per år bara inom EU med en 
marknadspotential på mer än en miljard kronor. 
 
Ett annat mycket spännande tillväxtområde är användning av Glycosorb® ABO för 
stamcellstransplantation. En studie från Österrike rapporterar utmärkta resultat för 
Glycosorb® ABO för behandling i samband med transplantation. Denna artikel har 
väckt stort intresse och ger oss goda möjligheter att marknadsföra Glycosorb® 
ABO inom detta applikationsområde. Efter kvartalets utgång har redan ytterligare 
en klinik i Österrike börjat använda Glycosorb® ABO för stamcellstransplantationer. 
Vi värderar den globala marknaden till 230 miljoner kronor per år. 
 
Godkända biokompatibilitetsstudier banar väg för kliniska studier inom reu-
matoid artrit 
 
På utvecklingssidan är vårt fokus applikationer inom autoimmuna sjukdomar. Vår 
unika teknologiplattform används för att effektivt eliminera de specifika antikroppar, 
autoantikroppar, som bildas av patienter med autoimmuna sjukdomar. Vår prioritet 
inom detta område är reumatoid artrit (RA). Den potentiella marknaden är mycket 
stor och enbart inom EU finns det 5 miljoner patienter som lider av RA. Nuvarande 
medicinska behandlingar syftar till att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens för-
lopp. Dessvärre svarar inte upp till 10% av patienterna på de medicinska behand-
lingarna och hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos. Vi 
värderar den potentiella marknaden för RA-produkten till minst 5 miljarder kronor. 
Biokompatibilitetsstudierna har genomförts med goda resultat vilket innebär att vi 
kan påbörja planeringen för genomförandet av en klinisk studie på RA-patienter. 
 
Vi har även andra spännande projekt inom området autoimmuna sjukdomar. My-
asthenia Gravis (MG) utgör ett exempel på en autoimmun sjukdom som leder till 
nedsatt muskelfunktion där patienterna ofta behandlas med upprepade plasmaby-
ten. Marknadspotentialen är stor med mer än 50 000 personer i USA och något fler 
i Europa.  
 
Ambition för framtiden 
 
Jag ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med samtliga kompetenta medar-
betare på Glycorex, samarbetspartners och styrelse för att tillsammans sätta en 
tydlig strategisk inriktning. Målet är att öka vår marknadsnärvaro såväl på etable-
rade som nya marknader samt lansering av nya produkter. Här ser jag som tidigare 
nämnts USA som ett spännande område, där mina tidigare USA-erfarenheter kan 
komma till nytta. Efter nyemissionen som genomfördes i början på året, har vi en 
stark finansiell situation för att genomföra våra marknadssatsningar samt slutföra 
prioriterade utvecklingsprojekt. Som en del av vår tillväxtstrategi kommer vi som ti-
digare meddelats att utvärdera förutsättningar att genomföra ett listbyte.  
 
Covid-19 har påverkat oss alla under 2020 och med tanke på den andra våg som 
vi ser runt om i världen just nu, är det naturligtvis extra svårt att bedöma vilken in-
verkan den har på försäljning och andra aktiviteter. Under året har vi anpassat oss 
till rådande situation och kommunicerar numera på ett effektivt sätt virtuellt med 
våra kunder och partners. Det är mycket positivt att vi totalt har 7 nya kliniker, 5 i 
Indien, en i Tyskland och som tidigare nämnts även en i Österrike, som nu använ-
der Glycosorb® ABO. Det tredje kvartalet andades stor optimism, dock har vi fått 
indikation på minskande antal elektiva, det vill säga icke akuta operationer på 
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några av våra marknader. Det är emellertid för tidigt att dra slutsatser om detta är 
en ihållande trend. En sak som dock är säker, är att vi arbetar oavbrutet för att 
skapa värden för patienter och vårdsystem och därmed även för våra partners och 
aktieägare. 

Koncernen – tredje kvartalet 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 8,7 MSEK (10,2 MSEK). 
• Rörelseresultatet uppgick till 1,1 MSEK (3,4 MSEK). IFRS 16 påverkade rörelse-

resultatet positivt med 68 tkr (61). 
• Under det tredje kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 0,5 

MSEK (0,6 MSEK). Dessa utgör aktivering av utgifter för utveckling av RA-pro-
dukten (se Utveckling av nya produkter sidan 5). Avskrivningar av aktiverade ut-
gifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 0,8 MSEK (0,1 MSEK).  

Koncernen – 1 januari – 30 september 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (28,0 MSEK). 
• Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (6,6 MSEK). IFRS 16 påverkade rörel-

seresultatet positivt med 192 tkr (144 tkr). 
• Periodens resultat blev -5,4 MSEK (6,3 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie om 

-0,07 SEK (0,09 SEK). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 62 tkr 
(175 tkr). 

• Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av fär-
diga varor, uppgick till 26,9 MSEK (24,3 MSEK). 

• Periodens kassaflöde blev 35,3 MSEK (1,7 MSEK). Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 1,4 MSEK (2,4 MSEK). Investeringarna utgör 
aktivering av utgifter för utveckling av UBP-, och RA-produkterna (se Utveckling 
av nya produkter sidan 5). Investeringar i materiella anläggningstillgångar upp-
gick till 0,3 MSEK (0,0 MSEK). 

Likviditet och finansiering 
• Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av peri-

oden 50,9 MSEK (15,6 MSEK vid årets början).  
• Det egna kapitalet uppgick till 97,8 MSEK (62,7 MSEK), vilket motsvarar 1,32 

SEK (0,90 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 83,8 % 
(75,8 %). 

Moderbolaget - 1 januari – 30 september 2020 
• Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 19,7 MSEK (28,0 MSEK). 
• Rörelseresultat före avskrivningar blev -4,0 MSEK (5,4 MSEK). Resultat efter fi-

nansiella poster blev -5,1 MSEK (5,2 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med 
0,9 MSEK (0,0 MSEK) på aktiverade utvecklingsutgifter och patent. 

• Periodens resultat blev -5,1 MSEK (5,2 MSEK). 
• Soliditeten uppgick till 93,6 % (91,4%). 
• Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av fär-

diga varor, uppgick till 25,8 MSEK (25,5 MSEK).  



Delårsrapport, kvartal 3 2020 
27 november 2020 

 

Glycorex Transplantation AB (publ). Delårsrapport jan-sep 2020.  
 

5 

• Periodens kassaflöde blev 35,3 MSEK (1,8 MSEK). Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 0,4 MSEK (2,3 MSEK). Investeringar i materi-
ella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 MSEK (0,0 MSEK). Likviditeten inklu-
sive kortfristig placering uppgick till 50,8 MSEK (15,8 MSEK) vid periodens slut.  

Personal 
Medelantalet anställda uppgick till 14 (13) i moderbolaget och i koncernen 21 (21).  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 2020-10-02: Bolaget meddelar att distributörsavtal för Turkiet med en årlig 
marknadspotential på 25 miljoner kronor har tecknats. 

• 2020-10-15: Pontus Nobréus tillträdde som VD. 
• 2020-10-22: Bolaget kommunicerar avseende publikation från Kanada som 

sammanfattar Nordamerikas erfarenheter med Glycosorb® ABO vid blod-
gruppsinkompatibla njurtransplantationer. 

• 2020-11-04: Bolaget informerar att RA-produktens biokompatibilitetsstudier är 
slutförda med godkända resultat. 
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Nya produkter och marknader 
Bolagets marknadsstrategi att expandera påverkas för närvarande negativt av den på-
gående covid-19 pandemin bl. a genom att elektiv (planerad) kirurgi, däribland icke akuta 
transplantationer, i många fall skjuts på framtiden. Transplantationsbehovet finns kvar 
även om behandlingar har senarelagts. Detta har påverkat Glycosorb® ABO försäljnings-
utveckling under perioden och i dagsläget är det svårt att föregripa hur stor påverkan blir 
under året. Bolaget har fått positiva signaler primärt från europeiska länder om att den 
elektiva transplantationsverksamheten sakteligen återupptas.  
 
Universell blodplasma 
Bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma (UBP) har under 2020 levere-
rats till sjukhus i Europa och i Indien för att användas i samband med konvalescentplasma, 
dvs blodplasma från tillfrisknade covid-19 personer. Denna plasma innehåller antikroppar 
mot det aktuella viruset och kan således potentiellt hjälpa den insjuknades immunförsvar 
att bekämpa sjukdomen. UBP-produkten bidrar till att öka tillgängligheten på konvale-
scentplasma genom att ta bort blodgruppsbarriären. Dessutom kan ett potentiellt problem 
med immunkomplexbildning med till exempel AB-plasma (som innehåller lösliga AB-anti-
gen) undvikas. Vidare har produkten även levererats för att testas i samband med plas-
maersättning vid behandling av en autoimmun sjukdom. Lovande initiala resultat har visat 
att UBP-produkten även lämpar sig för upprening av trombocyter som kan ges oavsett 
blodgrupp hos patienten. Efterfrågan på universell blodplasma uppgår till cirka 1 miljon 
enheter per år bara inom EU. Om det tyska enhetspriset på 1 200 kronor appliceras inne-
bär det en marknadsstorlek inom EU på mer än en miljard kronor. Bolaget CE-märkte 
UBP-produkten i juni 2020.  
 
Autoimmuna sjukdomar 
 
Reumatoid artrit 
Under fjärde kvartalet 2018 inleddes ett samarbete med ett ledande europeiskt forsk-
ningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen 
reumatoid artrit (RA, även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner pati-
enter som har denna sjukdom. Under 2019 tog bolaget fram fullskaliga immunoadsorpt-
ionskolonner som sedermera använts i simuleringar av patientbehandlingar. Blodprover 
från ett stort antal RA-patienter har använts och resultaten visade på en effektiv redukt-
ion av de RA-associerade antikropparna, även på blodprover tagna från patienter med 
de högsta nivåerna av dessa antikroppar. Biokompatibilitetsstudierna inom projektet star-
tades i juni 2020. Som tidigare kommunicerats har dessa studier slutförts med goda re-
sultat. Nästa steg i projektet, är genomförande av en klinisk studie på RA-patienter under 
2021.Bolaget har sedan hösten 2019 prioriterat och kommer tills vidare att prioritera RA-
projektet framför projekten nedan. Marknadspotentialen för RA-produkten uppskattas av 
bolaget till 5 miljarder kronor. 

 
Myasthenia gravis 
Myasthenia gravis (MG) är en autoimmun sjukdom för vilken det idag inte finns en speci-
fik och effektiv behandling. Fler än 50 000 patienter lider idag av denna sjukdom i 
Europa. I EU behandlas cirka 3 000 patienter med upprepade plasmabyten varje månad. 
Dessa patienter är den primära målgruppen för bolagets produkt.  
Inom projektet MG har vi utvecklat en fullskalig kolonn, som har visats effektivt eliminera 
autoantikroppar i blodplasma från MG-patienter i de in vitro försök som genomförts. Pro-
dukten skall valideras avseende lagringsstabilitet, biokompatibilitet och funktion. Detta 
projekt har sedan hösten 2019 inte prioriterats med anledning av bolagets fokus på RA 
och UBP projekten ovan. 
 
Nya applikationer baserade på Bolagets teknologi  
Bolaget har tagit fram en ny produktvariant som selektivt binder till galektiner, men inte till 
andra proteiner i plasma (in vitro). Förhöjd nivå i plasma av galektin har visats vara asso-
cierat med ett flertal olika sjukdomar, däribland kronisk njursvikt, se även Årsredovisningen 
2019, sidan 19.  
Bolaget har tidigare tagit fram en produktvariant av Glycosorb®-kolonnen, som uppvisat 
lovande prekliniska resultat för reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-
antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar) in vitro. Syftet med detta projekt är att kunna 
möjliggöra att fler HLA-sensitiserade patienter ska kunna transplanteras. Idag bedöms ca 
20 % av alla dialyspatienter vara HLA-sensitiserade. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagets försäljning är beroende av de resurser som samhället allokerar till trans-
plantationsverksamheten och hur befintliga ersättningssystem ändras. Med anled-
ning av covid-19, ser bolaget för närvarande ingen påverkan på produktionsför-
mågan, medan försäljningen och lönsamheten påverkas negativt genom att många 
planerade transplantationer ställs in. 
I Glycorex Transplantations årsredovisning 2019 redovisas de olika risker koncernen 
är utsatt för, bland annat av konkurrerande produkter.  
Några övriga generella förändringar i den allmänna riskbilden har inte identifierats.  

Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående bolag utanför koncernen under perioden. 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrap-
portering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. De redovisnings-
principer som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som använ-
des vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Redovisningsprinciperna 
beskrivs i årsredovisningen för 2019 på sidorna 43–46. Moderbolagets delårsrap-
port är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer.  
 
Nya redovisningsprinciper 2020 och framåt 
Glycorex har gjort bedömningen att nya eller ändrade IFRS inte kommer att ha nå-
gon väsentlig påverkan på koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter.  

Alternativa nyckeltal 
Glycorex-koncernen redovisar alternativa nyckeltal i delårsrapporten som inte är 
definierade enligt IFRS. I enlighet med ESMA:s (European Securities and Markets 
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal, redovisas definitioner och avstämning 
av alternativa nyckeltal i delårsrapporten. Glycorex anser att nyckeltalen är rele-
vanta för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att möj-
liggöra en bedömning av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar 
nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av 
andra företag. Nyckeltalen ska inte ses som en ersättning för mått som definieras 
enligt IFRS. Definitioner av nyckeltalen återfinns på sidan 23 i delårsrapporten. De-
finitioner och beskrivningar av nyckeltalen baseras huvudsakligen på Finansanaly-
tikernas rekommendationer. 
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Kort om Glycorex Transplantation AB 
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, 
utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området organtransplantation. Fö-
retagets huvudprodukt, Glycosorb® ABO, möjliggör transplantationer över blodgrupps-
gränserna. Denna produkt har använts kliniskt sedan hösten 2001 och möjliggjort fler än 
4 500 blodgruppsinkompatibla transplantationer med utmärkta kliniska resultat. Bolaget 
utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behand-
ling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis. 
 
Behandlingen med Glycosorb® ABO är idag effektivare än för 10 år sedan. Produkten 
har kontinuerligt förbättrats och har visat sig vara säker även vid längre behandlingstid 
per behandling. Idag krävs därmed normalt 3 behandlingar jämfört med 7–10 behand-
lingar för 10 år sedan och nu kan även patienter med höga nivåer av anti-A/B antikroppar 
behandlas. 
 
Produkten är en medicinteknisk produkt, en immunoadsorptionskolonn, som är baserad 
på principen biospecifik interaktion: I det här fallet binds de blodgruppsspecifika antikrop-
parna i patientens blod till blodgruppsantigen i produkten. Produkten används vid en ex-
trakorporal blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker utanför kroppen. 
Produkten binder selektivt och reducerar den del av patientens antikroppar som skulle 
leda till avstötning vid en transplantation. Inga andra immunoglobuliner eller blodkompo-
nenter påverkas och behandlingen har visat sig vara effektiv och samtidigt skonsam för 
patienten. Behandlingen möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare-mot-
tagare, vilket ökar möjligheterna för transplantationer från närstående levande givare, 
men även vid akuta transplantationer från avlidna givare.  
 
Glycosorb® ABO användes första gången 2001 vid Huddinge sjukhus. Fram till och med 
december 2019 har fler än 190 transplantationscentra i 28 länder behandlat fler än 4 500 
patienter med sammantaget utmärkta resultat. Utanför Europa kan speciellt Indien, Mex-
iko och Turkiet bedömas utgöra marknader med betydande potential. Kliniska resultat 
har presenterats i över 50 artiklar i transplantationstidskrifter och vid internationella/nat-
ionella transplantationskongresser.  
 
Under det senaste året har kliniska 10-års uppföljningsdata publicerats. Resultaten visar 
att blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med Glycosorb® ABO ger minst lika bra 
resultat som blodgruppskompatibla transplantationer och klart bättre resultat än blod-
gruppskompatibla transplantationer från avlidna givare. Se även artikel av H. Genberg, 
Dialäsen, 2015 och G. Tydén, G. Nordén, A.-R. Biglarnia och P. Björk, i Läkartidningen, 
september 2012. 
 
All produktion sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större kostnadsökningar. 
Försäljningen sker i egen regi och tillsammans med distributörer på utvalda marknader. 
Hittills har i huvudsak blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från närstående le-
vande givare genomförts med produkten, men produkten används även vid blodgrupps-
inkompatibla lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och benmärgstransplantationer. 
Glycosorb® ABO har även använts simultant med hjärt-lungmaskin, vilket är ett genom-
brott inom pediatrisk hjärttransplantation. Produkten är godkänd för klinisk användning i 
Europa, Australien, Indien, Mexiko, Singapore och Israel.  
 
Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM 
- Main Regulated sedan september 2001. 

Kommande informationstillfällen 
  
Bokslutskommuniké   2021-02-26 
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Styrelsens försäkran 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företa-
get och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Lund den 27 november 2020 
 
Glycorex Transplantation AB (publ) 
Org.nr. 556519–7372 
 
 
 
 
 
Kurt Nilsson   Christer Ahlberg 
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Claes Blanche   Kerstin Jakobsson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Pontus Nobréus 
Verkställande direktör 
 
 
 
Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex Trans-
plantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se 
 
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och 
är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om vär-
depappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kon-
taktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 08:00 
CET.  
 
Kontakt: 
Pontus Nobréus, VD, pontus.nobreus@glycorex.se, 046-286 52 30 
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Revisors granskningsrapport 

Glycorex Transplantation AB (publ), org.nr 556519-7372 
Till styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ) 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformat-
ionen i sammandrag (delårsrapporten) för Glycorex Transplantation AB 
(publ) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 
34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Stan-
dard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansi-
ell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analy-
tisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre om-
fattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt In-
ternational Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig gransk-
ning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en re-
vision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några om-
ständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsre-
dovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovis-
ningslagen. 
 
Malmö den 27 november 2020 
Ernst & Young AB 
 
 
Ola Larsmon 
Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 
Nettoomsättning 8 747 10 175 19 688 28 049 36 105 
Förändring av lager av färdiga 
varor 499 -360 -539 319 

 
1 098 

Aktiverat arbete för egen  
räkning 539 597 1 357 2 365 

 
3 477 

Övriga rörelseintäkter 752 33 1 197 145 116 

Summa 10 537 10 445 21 703 30 878 40 796 
      

Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter -1 323 -818 -3 092 -3 037 -4 479 
Övriga externa kostnader -2 536 -1 755 -6 612 -6 055 -7 925 
Personalkostnader -3 508 -3 214 -11 630 -11 292 -15 803 
Av- och nedskrivningar av  
anläggningstillgångar -1 974 -1 266 -5 215 -3 871 

 
-5 089 

Övriga rörelsekostnader -121 - -340 - - 

Rörelseresultat 1 075 3 392 -5 186 6 623 7 500 
Finansnetto -81 -85 -246 -351 -624 
Resultat före skatt 994 3 307 -5 432 6 272 6 876 
Skatt på årets resultat - - - - 30 

Periodens resultat 994 3 307 -5 432 6 272 6 906 
      

Resultat hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 

 
994 

 
3 307 

 
-5 432 

 
6 272 

 
6 906 

Resultat per aktie, SEK 0,01 0,05 -0,07 0,09 0,1 

Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 69 853 983 73 502 341 69 853 983 69 853 983  
 
 
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till. 
 
 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 

Periodens resultat 994 3 307 -5 432 6 272 6 906 

Poster som senare kan  
återföras i resultaträkningen: 

     

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde 

 
4 

 
0 

 
1 

 
-2 

 
-4  

Periodens totalresultat 998 3 307 -5 431 6 270 6 902  

Totalresultat hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 

 
998 

 
3 307 

 
-5 431 

 
6 270 

 
6 902 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag 
Belopp TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 44 545 43 861 44 886 
Materiella anläggningstillgångar 1 182 1 074 1 111 
Nyttjanderättstillgångar 11 092 12 247 14 154 
Summa anläggningstillgångar 56 819 57 182 60 151 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager mm 2 894 2 634 3 344 
Kortfristiga fordringar 6 201 7 116 6 760 
Kortfristig placering 956 957 955 
Kassa och bank 49 899 14 901 14 631 
Summa omsättningstillgångar 59 950 25 608 25 690 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 116 769 82 790 85 841 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital 3 692 3 492 3 492 
Övrigt tillskjutet kapital 119 760 80 072 80 072 
Verklig värdereserv -50 -49 -51 
Balanserat resultat -20 161 -27 067 -27 067 
Årets resultat -5 432 6 272 6 906 
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets  
aktieägare 97 809 62 720 63 352 
    
Långfristiga skulder    
Långfristiga leasingskulder 6 990 8 401 10 031 
Uppskjuten skatteskuld 128 158 128 
Summa långfristiga skulder 7 118 8 559 10 159 
    
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga leasingskulder 3 359 4 021 4 288 
Övriga kortfristiga skulder 8 483 7 490 8 042 
Summa kortfristiga skulder 11 842 11 511 12 330 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 116 769 82 790 85 841 
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 994 3 307 -5 432 6 272 6 876 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 944 1 228 5 145 3 907 5 334 

Betald inkomstskatt -20 -75 -103 -195 -102 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 2 918 4 460 -390 9 984 12 108 

 
       
Minskning/ökning av varulager -118 652 450 -222 -932  
Minskning/ökning av rörelsefordringar -625 1 435 763 317 551  

Ökning/minskning av rörelseskulder 197 -1 228 438 -2 814 -2 260  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 372 5 319 1 261 7 265 9 467 
 

        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -539 -596 -1 357 -2 364 -3 476  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -118 - -271 -21 -126  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -657 -596 -1 628 -2 385 -3 602  
       

Finansieringsverksamheten       
Nyemission - - 39 888 - -  

Amortering av leasingskuld -1 093 -1 066 -4 224 -3 172 -4 245  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 093 -1 066 35 664 -3 172 -4 245 
 

        
Periodens kassaflöde 622 3 657 35 297 1 708 1 620  
Likvida medel vid periodens början 50 253 12 186 15 586 14 178 14 178  

Kursdifferens i likvida medel -20 15 -28 -28 -212  

Likvida medel vid periodens slut 50 855 15 858 50 855 15 858 15 586  
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Koncernens rapport över  
förändringar av eget kapital i sammandrag 
 
 
 Aktiekapital Pågående Övrigt Verkligt Balanserat Summa 
Belopp TSEK  nyemission tillskjutet värde- resultat inkl. eget 
   kapital reserv årets resultat kapital 
       
Eget kapital 2019-01-01 3 325 167 80 072 -47 -27 067 56 450 
Periodens resultat - - - - 6 272 6 272 
Periodens övriga totalresultat - - - -2 - -2 
Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transaktioner       
med bolagets ägare - - - -2 6 272 6 270 
Pågående nyemission  167 -167 - - - - 
Summa transaktioner med bola-
gets ägare 167 -167 - - - - 
       
Eget kapital 2019-09-30 3 492 - 80 072 -49 -20 795 62 720 
Periodens resultat - - - -  634 634 
Periodens övriga totalresultat - - - -2 - -2 
Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transaktioner       
med bolagets ägare - - - -2  634 632 
Summa transaktioner med bola-
gets ägare - - - - - - 
       
Eget kapital 2019-12-31 3 492 - 80 072 -51 -20 161 63 352 
Periodens resultat - - - - -5 432 -5 432 
Periodens övriga totalresultat - - - 1 - 1 
Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transaktioner       
med bolagets ägare - - - 1 -5 432 -5 431 
Nyemission* 200 - 39 688 - - 39 888 
Summa transaktioner med bola-
gets ägare 200 - 39 688 - - 39 888 
       
Eget kapital 2020-09-30 3 692 - 119 760 -50 -25 593 97 809 
 
* Nyemissionskostnader om 0,1 MSEK har minskat inkommet kapital 
 
Antalet aktier uppgår per den 30 september 2020 till 73 853 983 aktier och aktiens kvotvärde är 0,05. 
 
 
 
 
 

Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde 
Belopp TSEK  2020-09-30 2019-09-30 
Kortfristiga placeringar    
Räntefond  956 957 
    
Utgör placering i noterad räntefond och är värderad på nivå 1 enligt IFRS 13. 
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Koncernens nyckeltal 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2019 2018 
Nettoomsättning 8 747 10 175 19 688 28 049 36 105 33 396 
Rörelseresultat före  
avskrivningar 3 049 4 658 29 10 494 12 589 4 080 
Rörelseresultat efter  
avskrivningar 1 075 3 392 -5 186 6 623 7 500 2 899 
Periodens resultat 994 3 307 -5 432 6 272 6 906 2 861 
Rörelsemarginal, % 12,3 33,3 -26,3 23,6 20,8 8,7 
Avkastning på  
eget kapital, % 1,0 5,4 -6,7 10,5 11,5 5,6 
Avkastning på  
totalt kapital, % 0,9 4,1 -5,1 8,0 8,9 4,8 
Avkastning på  
sysselsatt kapital, % 1,0 4,6 -5,6 9,0 10,0 5,7 
Soliditet, % 83,8 75,8 83,8 75,8 73,8 84,4 
Genomsnittligt  
antal aktier 73 853 983 69 853 983 73 502 341 69 853 983 69 853 983 66 747 696 
Antal aktier vid  
periodens slut 73 853 983 69 853 983 73 853 983 69 853 983 69 853 983 69 853 983 
Resultat per aktie 0,01 0,05 -0,07 0,09 0,10 0,04 
Eget kapital per aktie  
vid periodens slut 1,32 0,90 1,32 0,90 0,91 0,81 
Medelantalet an-
ställda 21 21 21 21 21 22 

 

Avstämning alternativa nyckeltal (definierade på sid. 24)  

Rörelsemarginal 
Belopp TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2019 2018 
Rörelseresultat 1 075 3 392 -5 186 6 623 7 500 2 899 
Nettoomsättning 8 747 10 175 19 688 28 049 36 105 33 396 
Rörelsemarginal, % 12,3 33,3 -26,3 23,6 20,8 8,7 
 

Soliditet 
Belopp TSEK   2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 2018-12-31 
Eget kapital   97 809 62 720 63 352 56 450 
Balansomslutning   116 769 82 790 85 841 66 908 
Soliditet, %   83,8 75,8 73,8 84,4 

Eget kapital 
Belopp TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2020-06-30 
Eget kapital 97 809 62 720 63 352 56 450 45 684 96 811 
       
Belopp TSEK 2019-06-30           
Eget kapital 59 413           
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Avkastning på eget kapital 
Belopp TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2019 2018 
Genomsnittligt eget 
kapital 97 310 61 067 80 581 59 585 59 901 51 067 
Nettoresultat 994 3 307 -5 432 6 272 6 906 2 861 
Avkastning på eget 
kapital, % 1,0 5,4 -6,7 10,5 11,5 5,6 

Sysselsatt kapital 
Belopp TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2017-12-31 
Balansomslutning 116 769 82 790 85 841 82 502 66 908 54 832 
Uppskjuten skatte-
skuld -128 -158 -128 -158 -158 -227 
Övriga icke räntebä-
rande skulder -8 483 -7 490 -8 042 -10 300 -10 300 -8 921 
Totalt 108 158 75 142 77 671 72 044 56 450 45 684 
       
Belopp TSEK 2020-06-30 2019-06-30         
Balansomslutning 116 569 81 776         
Uppskjuten skatte-
skuld -128 -158         
Övriga icke räntebä-
rande skulder -8 290 -8 718         
Totalt 108 151 72 900         

Avkastning på sysselsatt kapital 
Belopp TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2019 2018 
Genomsnittligt syssel-
satt kapital 108 155 74 021 92 915 73 593 *74 858 51 067 
             
Rörelseresultat 1 075 3 392 -5 186 6 623 7 500 2 899 
Finansiella intäkter - - - 5 5 5 
Summa 1 075 3 392 -5 186 6 628 7 505 2 904 
Avkastning på sys-
selsatt kapital, % 1,0 4,6 -5,6 9,0 10,0 5,7 
 
*Beräknad på ingående balans 2019-01-01 och utgående balans 2019-12-31 
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 

 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 
Nettoomsättning 8 747 10 175 19 688 28 049 36 105 
Förändring av lager av färdiga varor 499 -360 -539 319 1 098 
Aktiverat arbete för egen räkning - 585 406 2 288 2 984 
Övriga rörelseintäkter 754 33 1 194 145 116 
Summa 10 000 10 433 20 749 30 801 40 303 
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter -3 238 -2 688 -8 463 -8 632 -11 675 
Övriga externa kostnader -2 660 -2 428 -7 993 -8 212 -10 744 
Personalkostnader -2 425 -2 309 -7 966 -8 606 -11 994 
Av-och nedskrivningar av anlägg-
ningstillgångar -518 -29 -1 065 -95 -125 
Övriga rörelsekostnader -119 - -336 - - 
Rörelseresultat 1 040 2 979 -5 074 5 256 5 765 

      
Finansnetto 12 13 9 -31 -215 
Resultat efter finansiella poster 1 052 2 992 -5 065 5 225 5 550 
Bokslutsdispositioner - - - - 1 638 
Resultat före skatt 1 052 2 992 -5 065 5 225 7 188 
Skatt på årets resultat - - - - - 
Periodens resultat 1 052 2 992 -5 065 5 225 7 188 

 
 
 
 

Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK  2020 2019 2020 2019 2019 
Periodens resultat  1 052 2 992 -5 065 5 225 7 188 
Periodens övrigt totalresultat  - - - - - 
Periodens totalresultat  1 052 2 992 -5 065 5 225 7 188 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
Belopp TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 26 593 26 439 27 135 
Materiella anläggningstillgångar 866 532 607 
Finansiella anläggningstillgångar 5 151 4 656 5 151 
Summa anläggningstillgångar 32 610 31 627 32 893 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager mm 2 495 2 241 2 940 
Kortfristiga fordringar 21 639 20 198 20 914 
Kortfristig placering 956 957 955 
Kassa och bank 49 836 14 860 14 576 
Summa omsättningstillgångar 74 926 38 256 39 385 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 107 536 69 883 72 278 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital     
Aktiekapital 3 692 3 492 3 492 
Reservfond 33 014 33 014 33 014 
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter 13 303 12 201 12 897 
Överkursfond 99 335 59 648 59 648 
Balanserat resultat -43 630 -49 717 -50 413 
Årets resultat -5 065 5 225 7 188 
Summa eget kapital 100 649 63 863 65 826 
    
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga skulder 6 887 6 020 6 452 
Summa kortfristiga skulder 6 887 6 020 6 452 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 107 536 69 883 72 278 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 1 052 2 993 -5 065 5 225 5 550 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 
487 

 
-9 

 
996 

 
132 

 
374  

Betald inkomstskatt 8 -45 -93 -108 -7  

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar av  
rörelsekapital 

 
1 547 

 
2 939 

 
-4 162 

 
5 249 

 
5 917 

 

 
Minskning/ökning av varulager -122 667 444 -168 -866  
Minskning/ökning av rörelsefordringar -930 1 493 -529 1 063 216  
Ökning/minskning av rörelseskulder 230 -871 433 -2 069 -1 635  

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 

 
725 

 
4 228 

 
-3 814 

 
4 075 

 
3 632 

 

        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av immateriella  
anläggningstillgångar 

 
- 

 
-585 

 
-406 

 
-2 288 

 
-2 984 

 
Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar 

 
-118 

 
- 

 
-375 

 
- 

 
-105 

 

Investeringar i finansiella tillgångar - - - - -495  
Kassaflöde från  
investeringsverksamheten 

 
-118 

 
-585 

 
-781 

 
-2 288 

 
-3 584 

 
       

Finansieringsverksamheten       
Nyemission - - 39 888 - -  
Koncernbidrag - - - - 1 638  

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten - - 39 888 - 1 638 

 

        
Periodens kassaflöde 607 3 643 35 293 1 787 1 686  
Likvida medel vid periodens början 50 209 12 160 15 531 14 058 14 058  
Kursdifferenser i likvida medel -24 14 -32 -28 -213  
Likvida medel vid periodens slut 50 792 15 817 50 792 15 817 15 531  
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Moderbolagets förändringar av eget kapital i sammandrag 
 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital 
         
 Aktiekapital Pågående Reservfond Fond för   Övrigt fritt  Årets Summa 
Belopp TSEK  nyemission  aktiverade  eget kapital  resultat eget 
    utvecklings    kapital 
    utgifter     
         
Eget kapital 2019-01-01 3 325 167 33 014 9 913  9 167 3 052 58 638 
Vinstdisposition - - - -  3 052 -3 052 - 
Periodens resultat - - - -  - 5 225 5 225 
Periodens övriga totalresultat - - - -  - - - 
Omföring aktiverade utveckl-
ingsutgifter - - - 2 288 

 
-2 288 - - 

Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transakt-
ioner med bolagets ägare - - - 2 288 

 

 764 2 173 5 225 
Pågående nyemission  167 -167 - -  - - - 
Summa transaktioner med 
bolagets ägare 167 -167 - - 

 
- - - 

         
Eget kapital 2019-09-30 3 492 - 33 014 12 201  9 931 5 225 63 683 
Periodens resultat - - - -  - 1 963 1 963 
Periodens övriga totalresultat - - - -  - - - 
Omföring aktiverade utveckl-
ingsutgifter - - -  696 

 
-696 - - 

Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transakt-
ioner med bolagets ägare - - -  696 

 

-696 1 963 1 963 
Summa transaktioner med 
bolagets ägare - - - - 

 
- - - 

         
Eget kapital 2019-12-31 3 492  33 014 12 897  9 235 7 188 65 826 
Vinstdisposition - - - -  7 188 -7 188 - 
Periodens resultat - - - -  - -5 065 -5 065 
Periodens övriga totalresultat - - - -  - - - 
Omföring aktiverade utveckl-
ingsutgifter - - - 406 

 
-406 - - 

Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transakt-
ioner med bolagets ägare - - - 406 

 

6 782 -12 253 -5 065 
Nyemission* 200 - - -  39 688 - 39 888 
Summa transaktioner med 
bolagets ägare 200 - - - 

 
39 688 - 39 888 

         
Eget kapital 2020-09-30 3 692 - 33 014 13 303  55 705 -5 065 100 649 
 
 
* Nyemissionskostnader om 0,1 MSEK har minskat inkommet kapital 
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Investor Relations 
Aktien och ägare        
 
Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity 
(Nordic Growth Market). Den 30 september 2020 var börskursen 14,45 SEK 
(stängningskurs). Under tredje kvartalet var högsta och lägsta stängningskurserna 
16,90 SEK respektive 14,10 SEK. Cirka 4,2 miljoner aktier omsattes via NGM un-
der tredje kvartalet. De största ägarna och deras innehav per den 30 september 
2020 framgår av tabellen nedan. Efter nyemissionen i januari 2020 uppgår totalt 
antal aktier i bolaget till 73 853 983 aktier varav 3 268 000 A-aktier och 70 585 983 
B-aktier. 
 

Ägarförhållanden per 2020-09-30 

Aktieägare  A-aktier  B-aktier  
Totalt antal 

aktier  Röster % Kapital % 

Fam K Nilsson 1 866 000 502 129 2 368 129 18,47% 3,21% 

Glycorex AB 1 402 000 3 554 118 4 956 118 16,94% 6,71% 

Försäkringsbolaget Avanza   7 595 225 7 595 225 7,41% 10,28% 

Wendt Investment   5 236 444 5 236 444 5,07% 7,09% 

Nordnet   2 577 619 2 577 619 2,52% 3,49% 

Henningsson Affärsfast. AB   2 122 945 2 122 945 2,06% 2,87% 

RBC Investor Service bank   1 882 067 1 882 067 1,70% 2,55% 

Wendt dbo, Elsa Agneta Britt   1 560 000 1 560 000 1,51% 2,11% 

Coeli Wealth Management AB   1 411 974 1 411 974 1,45% 1,91% 

Nederman med fam   1 342 682 1 342 682 1,27% 1,82% 

Hansson Richard   1 108 967 1 108 967 1,07% 1,50% 

Månsson Björn   930 010 930 010 0,88% 1,26% 

SEB Life International   850 000 850 000 0,86% 1,15% 

Skandia   973 492 973 492 0,79% 1,32% 

Swedbank försäkring   589 028 589 028 0,57% 0,80% 

Tandläkarna Klemendz AB   557 482 557 482 0,54% 0,75% 

Plitt, Sonja Britt-Marie   507 570 507 570 0,49% 0,69% 

Nilsson Ola   470 941 470 941 0,46% 0,64% 

AB Robertsvik Luleå   450 000 450 000 0,45% 0,61% 

Övriga   36 363 290 36 363 290 35,49% 49,24% 

Summa 3 268 000 70 585 983 73 853 983 100,00% 100,00% 
 
 
IR-aktiviteter  
 
Glycorex Transplantation deltager på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 
2020. Evenemanget arrangeras av Aktiespararna och genomförs i år digitalt under 
tre dagar från den 30 november till den 2 december.  
 
Bolaget kommer att representeras av VD Pontus Nobréus kl. 15:30 -16:00 den 2 
december. För fullständigt program: 
www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2020-digitalt-evene-
mang. Följ presentation live på: www.aktiespararna.se/tv/live 
 
Bokslutskommuniké för 2020 offentliggörs den 19 februari 2021. 
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B-aktiens kursutveckling 2020, SEK  

 
 
Källa: ngm.se 
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Nyckeltalsdefinitioner 
 
Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Nyckeltalet visar 
hur stor del av faktureringen som blivit över för att täcka räntor, skatt och resultat. 
 
Avkastning på eget kapital. Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget 
kapital. Resultatet avser resultat efter skatt. Genomsnittligt eget kapital beräknas 
som genomsnittet av in- och utgående balans. Nyckeltalet visar hur företaget för-
räntat aktieägarnas kapital. 
 
Avkastning på totalt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 
genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittligt totalt kapital beräknas som genom-
snittet av in- och utgående balans. Nyckeltalet visar räntabiliteten på de totala till-
gångarna. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i pro-
cent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslut-
ningen minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjutna skatteskul-
der. Skulder, för vilka räntekostnaden belastar finansnettot, ingår i sysselsatt kapi-
tal. Skulder för vilka räntekostnaden ingår i rörelseresultatet inräknas inte i syssel-
satt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som genomsnittet av in- och 
utgående balans. Nyckeltalet visar företagets räntabilitet oberoende av finansie-
ringen, det vill säga hur företaget förräntat det kapital som aktieägare och långivare 
tillsammans ställt till förfogande.  
 
Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet anger hur stor del 
av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och möjliggör därmed en ana-
lys av företagets långsiktiga finansiella styrka. Nyckeltalet tar inte hänsyn till att 
uppskjutna skatteskulder inte behöver betalas i samband med förlust. 
 
Resultat per aktie. Periodens resultat (hänförbart till moderbolagets ägare) i för-
hållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier. Nyckeltalet beräknas i en-
lighet med IAS 33. Resultat per aktie kan exempelvis användas för att beräkna 
P/E-tal (aktiekursen dividerad med resultat per aktie). 
 
Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
Måttet beskriver storleken på det egna kapital som tillhör aktieägarna i moderbola-
get. 
 
Medelantalet anställda. Antalet anställda korrigerat för anställningstid och deltids-
anställningar. 
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