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Fortsatt försäljningsåterhämtning i 4:e kvartalet trots Covid-19 

Oktober – december 2020 (jämfört med samma period föregående år) 
• Nettoomsättning: 7,3 miljoner kronor (8,1).   
• Rörelseresultat: -2,5 miljoner kronor (0,9). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 68 tkr 

(100). 
• Periodens resultat: -2,6 miljoner kronor (0,6). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 

16 tkr (10). 
• Resultat per aktie: -0,04 kronor (0,01), inga utspädningseffekter.  
• Fortsatt försäljningsåterhämtning i Europa. 
• Försäljningen på vår största marknad Tyskland ökade med 18%. 
• Negativ inverkan av pandemin utanför Europa, med undantag för Australien som fortsätter växa.  
• Distributörsavtal tecknat för Turkiet - världens 3:e största marknad för njurtransplantationer från         

levande givare. 
• Pontus Nobréus tillträdde som VD den 15 oktober 2020. 

Januari – december 2020 (jämfört med samma period föregående år) 
• Nettoomsättning: 27,0 miljoner kronor (36,1).   
• Rörelseresultat: -7,7 miljoner kronor (7,5). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 260 tkr 

(244). 
• Periodens resultat: -8,0 miljoner kronor (6,9). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 

78 tkr (165 tkr). 
• Resultat per aktie: -0,11 kronor (0,10), inga utspädningseffekter. 
• Covid-19 påverkade försäljningen då transplantationer skjutits upp i många länder. 
• Störst påverkan på försäljningen i Tyskland (-27%) samt tillväxtmarknaderna Indien och Mexiko. 
• Trots pandemin ökade försäljningen i Danmark, Holland, Italien, Norge och Schweiz. 
• UBP produkten CE-märktes och utvalda referenskunder provar produkten. 
• UBP produkten har använts för konvalescentplasma från Covid-19 patienter och bidragit till att rädda 

liv. 
• Avtal tecknat med distributör i Turkiet. 
• Den 15 oktober 2020 tillträdde Pontus Nobréus som VD. 
• Emission i januari 2020 tillförde bolaget 39,9 miljoner kronor. 

 
 
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. 

 Fjärde kvartalet  12 månader 
Belopp TSEK okt-dec 2020 okt-dec 2019  jan-dec 2020 jan-dec 2019 
Nettoomsättning 7 312 8 056 

 
27 000 36 105 

Förändring av lager av färdiga varor 458 780 
 

-81 1 098 
Aktiverat arbete för egen räkning 283 1 112 

 
1 640 3 477 

Övriga rörelseintäkter 457 25 
 

1 654 116 
Summa 8 510 9 973 

 
30 213 40 796 

Rörelsekostnader   
 

  

Råvaror och förnödenheter -837 -1 442 
 

-3 929 -4 479 

Övriga externa kostnader -2 672 -1 870 
 

-9 284 -7 925 

Personalkostnader -4 789 -4 511 
 

-16 419 -15 803 
Av- och nedskrivningar av anläggningstill-
gångar -2 615 -1 218 

 
-7 830 -5 089 

Övriga rörelsekostnader -135 -55 
 

-475 - 

Rörelseresultat -2 538 877 
 

-7 724 7 500 

Finansnetto -80 -273 
 

-326 -624 

Resultat före skatt  -2 618 604 
 

-8 050 6 876 
Skatt på årets resultat 10 30  10 30 

Periodens resultat -2 608 634  -8 040 6 906 
      
Resultat per aktie, SEK -0,04 0,01  -0,11 0,10 
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VD har ordet 
 
Fortsatt försäljningsåterhämtning i 4:e kvartalet  
 
Under det 4:e kvartalet visar vår försäljning en fortsatt återhämtning efter en utma-
nade situation framförallt under det andra kvartalet. Vår största marknad Tyskland 
utvecklades väl med en försäljningsökning på 18% jämfört med samma period 2019. 
Andra marknader i Europa med ökad försäljning är Danmark, Holland och Schweiz.  
Vi ser en fortsatt negativ inverkan av pandemin utanför Europa. Transplantationsak-
tiviteten i Mexiko har varit hårt drabbad men i Indien har vi noterat en viss återhämt-
ning, men försäljningen har inte varit i paritet med ett normalt kvartal. Positivt är dock 
försäljningsökningen i Australien, vilket är ett tecken på att transplantationer fortlöper 
normalt oavsett Covid-19. Nettoomsättning för 4:e kvartalet var 7.3 MSEK (7.8) med 
ett rörelseresultat på -2.5 MSEK (0.9). Med tanke på en pågående pandemi och den 
andra våg som drabbade flertalet länder, är utfallet klart godkänt och påvisar det 
värde som vi skapar för såväl patienter som vårdsystem. 
 
Försäljningsökning i flertalet länder trots Covid-19   
 
Det har varit ett mycket annorlunda år som inte är helt lätt att sammanfatta på ett par 
rader. Efterfrågan och därmed vår omsättning har varierat kraftigt under 2020. Året 
rivstartade med en rekordförsäljning under januari månad på 4.2 MSEK. När sedan 
Covid-19 pandemin slog till med full kraft under våren innebar detta betydligt färre 
elektiva, dvs icke-akuta, operationer, vilket medförde en försvagad efterfrågan av 
Glycosorb® ABO. För vår del märktes detta tydligt under det andra kvartalet. När 
nedgången i Covid-19 smittan startade i Europa under sommaren, började de elek-
tiva operationerna återupptas, vilket avspeglades i en försäljningsåterhämtning un-
der andra hälften av året. 
 
Trots den utmanade situationen för sjukvårdssystemen runt om i världen under 
2020, är det glädjande att vi har ökat försäljningen i flertalet länder. Vi kan konstatera 
att det är en stor variation i hur pandemin har påverkat transplantationer i Europa. 
Länder som Danmark, Holland, Italien, Norge och Schweiz står för signifikanta för-
säljningsökningar. Andra länder drabbades hårdare och i Tyskland minskade försälj-
ningen med 27%. Med tanke på att det är vår största marknad, fick det en stor inver-
kan på den totala omsättningen. I Sverige minskade försäljningen något och andra 
länder med svag försäljningsutveckling i Europa är England, Frankrike, Tjeckien och 
Österrike. Totalt sett stod försäljningen i Europa för 88% av omsättningen, vilket är 
en större andel jämfört med tidigare år. Anledningen till detta är en kraftig försälj-
ningsminskning på våra tillväxtmarknader Indien och Mexiko på grund av pandemin. 
I Australien har Covid-19 inte påverkat försäljningen och vi kan rapportera en försälj-
ningsökning på över 40%. 
 
Reserestriktioner och andra begränsningar på grund av pandemin, har begränsat 
fysiska kundmöten och deltagande i konferenser under större delen av året. Vi har 
på ett effektivt sätt ställt om till digitala möten och utbildningar med kunder och dis-
tributörer, vilket kommer att vara viktigt även under 2021.  
 
Väl rustade för tillväxt när pandemins effekter minskar 
 
Den underliggande efterfrågan på våra transplantationsprodukter är positiv och med 
bra partners på plats, har vi goda förhoppningar om positiv försäljningsutveckling när 
pandemins effekter på sjukvården minskar. Detta gäller framförallt våra tillväxtmark-
nader Indien, Mexiko och Turkiet. Vår distributör i Turkiet har nyligen erhållit god-
kännande från turkiska hälsoministeriet för Glycosorb® ABO och säljaktiviteter har 
redan startat. Blodgruppsinkompatibla transplantationer är i dagsläget inte inklude-
rade i myndigheternas kostnadsersättningssystem, men vår distributör har startat 
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initiativ för att inkludera Glycosorb® ABO. Under 2019 utfördes fler än 3 000 njur-
transplantationer från levande givare i Turkiet och vi uppskattar den årliga mark-
nadspotentialen för Glycosorb® ABO till minst 25 MSEK. Vi bedömer att den totala 
marknadspotentialen för våra tillväxtmarknader Indien, Mexiko och Turkiet för njur-
transplantationer från levande givare är 125-185 MSEK om året. 
 
En studie från Österrike under förra året rapporterade utmärkta resultat för 
Glycosorb® ABO för behandling efter stamcellstransplantationer och under 2021 
kommer även denna applikation vara ett fokusområde.   
 
Stora möjligheter i USA 
 
USA är världens största marknad för njurtransplantationer med en beräknad årlig 
potential på 120-160 MSEK för Glycosorb® ABO. De nya nationella målen med dub-
blerat antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande 
kostnader för dialys och det faktum att nuvarande system för att para ihop givare 
med mottagare inte är effektivt, gör en lansering i USA attraktiv. För en lyckad USA 
kommersialisering krävs förutom regulatoriskt godkännande från FDA, att etablera 
Glycosorb® ABO i de amerikanska kostnadsersättningssystemen. Vidare är det vik-
tigt med lokala studier och vi har sedan tidigare kontakter med sjukhus i USA som 
är intresserade av att bistå med detta. Covid-19 har försenat vårt registreringsarbete 
och vi arbetar för att återuppta detta under 2021. 
 
Lanseringen av universell blodplasma (UBP)  
 
Vår nya produkt för UBP erhöll CE godkännande i juni 2020. Med UBP erbjuder vi 
blodbanker att på ett enkelt sätt förbättra tillgänglighet av rätt blodplasma och där-
med förbättrad lagerhållning, minskade risker och förseningar vid transfusioner samt 
att säkerställa tillgång till adekvat plasma vid akuta situationer. Med UBP går vi in i 
ett nytt segment där vi har drivit kommersiella aktiviteter i egen regi med strategin 
att låta utvalda referenskunder i Europa och USA prova produkten. På detta sätt får 
vi värdefull återkoppling för att optimera distributionslösningarna för global försälj-
ning. I USA finns intresse att använda UBP för helblod och ett prominent amerikanskt 
centra utvärderar för närvarande denna applikation. Under 2020 har UBP använts 
för konvalescentplasma från Covid-19 patienter, bland annat på Lunds Universitets-
sjukhus som rapporterat om positiva resultat och att UBP bidragit till att rädda liv. Vi 
kommer under 2021 att fortsätta bearbetning av referenskunder som ligger till grund 
för en bredare lansering. 
 
Utvecklingsprojekt – fortsatt fokus på reumatoid artrit (RA) 
 
Vårt arbete med att utveckla vår teknologiplattform till att innefatta nya applikationer 
inom autoimmuna sjukdomar fortlöper med initialt fokus på RA. Under 2020 genom-
fördes biokompabilitetsstudier med gott resultat för detta utvecklingsprojekt. Nästa 
steg är att genomföra kliniska studier på RA-patienter och vår förhoppning är att 
kunna påbörja denna process under 2021 givet att Covid-19 situationen tillåter detta. 
Inom EU lider 5 miljoner människor av RA och upp till 10% svarar inte på behand-
lingar och här ser vi en stor potential att med hjälp av vår teknologi eliminera de 
specifika antikroppar som bildas av patienter med RA och därmed underlätta den 
medicinska behandlingen.  
 
Stark finansiell ställning i en svårbedömd period 
 
Trots svagare försäljning under 2020 jämfört med föregående år har vi efter nye-
missionen som genomfördes i början på året en stark finansiell situation, som möj-
liggör fortsatta marknadssatsningar samt fortsatt arbete med prioriterade utveckl-
ingsprojekt. Som en del av vår tillväxtstrategi är ett listbyte intressant och en utvär-
dering av denna möjlighet pågår.  
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Covid-19 har påverkat vår försäljning under den andra våg som drabbat många län-
der. Jag bedömer att pandemin under det första kvartalet 2021 kommer att påverka 
försäljningen negativt. I takt med att vaccinationsprogram tar fart tror vi att transplan-
tationsverksamheten återgår till normal nivå och därmed även vår försäljning. Hur 
lång tid detta tar är svårt att förutspå, men långsiktigt är vi trygga med det underlig-
gande behovet av ökat antal transplantationer som en god bas för vår långsiktiga 
tillväxt. 
 
Jag vill passa på att tacka alla våra kunder, medarbetare, partners och aktieägare 
för det gångna året. Vi kommer under 2021 fortsätta vårt arbete med att skapa vär-
den för patienter och vården – vilket i slutändan räddar liv! 
 
Pontus Nobréus, VD Glycorex Transplantation AB 

Koncernen – fjärde kvartalet 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (8,1 MSEK). 
• Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (0,9 MSEK). IFRS 16 påverkade rörel-

seresultatet positivt med 68 tkr (100). 
• Under det fjärde kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 0,3 

MSEK (1,1 MSEK). Dessa utgör aktivering av utgifter för utveckling av RA-pro-
dukten (se Utveckling av nya produkter sidan 6). Avskrivningar av aktiverade ut-
gifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 0,8 MSEK (0,1 MSEK). 
Nedskrivning på 0,6 MSEK (0 MSEK) har redovisats för ett äldre projekt som 
lagts ned.  

Koncernen – 1 januari – 31 december 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 27,0 MSEK (36,1 MSEK). 
• Rörelseresultatet uppgick till -7,7 MSEK (7,5 MSEK). IFRS 16 påverkade rörel-

seresultatet positivt med 260 tkr (244 tkr). 
• Årets resultat blev -8,0 MSEK (6,9 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie om --

0,11 SEK (0,10 SEK). IFRS 16 påverkade årets resultat negativt med 78 tkr (165 
tkr). 

• Rörelsekostnaderna inklusive av- och nedskrivningar, exklusive förändring av la-
ger av färdiga varor, uppgick till 37,9 MSEK (33,3 MSEK). 

• Årets kassaflöde blev 33,7 MSEK (1,6 MSEK). Nyemissionen i början av året 
tillförde 39,9 MSEK efter emissionskostnader. Investeringar i immateriella an-
läggningstillgångar uppgick till 1,6 MSEK (3,5 MSEK). Investeringarna utgör ak-
tivering av utgifter för utveckling av UBP-, och RA-produkterna (se Utveckling av 
nya produkter sidan 6). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0,4 MSEK (0,1 MSEK). 

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

oden 49,3 MSEK (15,6 MSEK vid årets början).  
• Det egna kapitalet uppgick till 95,2 MSEK (63,4 MSEK), vilket motsvarar 1,29 

SEK (0,91 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 84,5 % 
(73,8 %). 
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Moderbolaget - 1 januari – 31 december 2020 
• Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 27,0 MSEK (36,1 MSEK). 
• Rörelseresultat före avskrivningar blev -5,3 MSEK (5,6 MSEK). Resultat efter fi-

nansiella poster blev -7,5 MSEK (5,6 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med 
1,4 MSEK (0,0 MSEK) på aktiverade utvecklingsutgifter och patent samt en ned-
skrivning med 0,6 MSEK (0 MSEK) avseende ett äldre projekt som lagts ner. 

• Årets resultat blev -7,5 MSEK (7,2 MSEK). 
• Soliditeten uppgick till 93,7 % (91,1%). 
• Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av fär-

diga varor, uppgick till 36,5 MSEK (34,5 MSEK).  
• Årets kassaflöde blev 33,6 MSEK (1,7 MSEK). Investeringar i immateriella an-

läggningstillgångar uppgick till 0,4 MSEK (3,0 MSEK). Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 0,4 MSEK (0,1 MSEK). Likvida medel inklusive 
kortfristig placering uppgick till 49,1 MSEK (15,5 MSEK) vid periodens slut.  

Personal 
Medelantalet anställda, januari till december, uppgick till 15 (13) i moderbolaget och 
i koncernen 22 (21).  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 2021-01-08: Bolaget meddelar att UBP-produkten har bidragit till att rädda liv i 
samband med behandling av akut sjuka covid-19 patienter. 

• 2021-02-15: Kommunikation från bolaget att Glycosorb® ABO är godkänd i 
Turkiet. 
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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 eller närstående indivi-
der 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, Turkiet, 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 
Årsredovisning 2020 offentliggörs 2021-04-21 
Delårsrapport januari-mars  2021-05-19 
Årsstämma   2021-06-08 
Delårsrapport januari-juni  2021-08-25 
Delårsrapport januari-september 2021-11-24 
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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 26 februari 2021 
 
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 26 februari 2021 kl. 08:00 
CET.  
 
Kontakt: 
Pontus Nobréus, VD, pontus.nobreus@glycorex.se, 046-286 52 30 
 
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. 
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Finansiella rapporter 
1. Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
2. Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 
3. Koncernens balansräkningar i sammandrag 
4. Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
5. Koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag 
6. Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde 
7. Koncernens nyckeltal 
8. Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
9. Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
10. Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
11. Moderbolagets rapport över kassaflöden i sammandrag  
12. Moderbolagets förändringar av eget kapital i sammandrag 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 
Nettoomsättning 7 312 8 056 27 000 36 105 
Förändring av lager av färdiga 
varor 458 780 -81 

 
1 098 

Aktiverat arbete för egen  
räkning 283 1 112 1 640 

 
3 477 

Övriga rörelseintäkter 457 25 1 654 116 

Summa 8 510 9 973 30 213 40 796 
     

Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter -837 -1 442 -3 929 -4 479 
Övriga externa kostnader -2 672 -1 870 -9 284 -7 925 
Personalkostnader -4 789 -4 511 -16 419 -15 803 
Av- och nedskrivningar av  
anläggningstillgångar -2 615 -1 218 -7 830 

 
-5 089 

Övriga rörelsekostnader -135 -55 -475 - 

Rörelseresultat -2 538 877 -7 724 7 500 
Finansnetto -80 -273 -326 -624 
Resultat före skatt -2 618 604 -8 050 6 876 
Skatt på årets resultat 10 30 10 30 

Periodens resultat -2 608 634 -8 040 6 906 
     

Resultat hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 

 
-2 608 

 
634 

 
-8 040 

 
6 906 

Resultat per aktie, SEK -0,04 0,01 -0,11 0,10 

Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 69 853 983 73 590 732 69 853 983  
 
 
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till. 
 
 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 

Periodens resultat -2 608  634 -8 040 6 906 

Poster som senare kan  
återföras i resultaträkningen: 

    

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde 

 
0 

 
-2 

 
1 

 
-4  

Periodens totalresultat -2 608 632 -8 039 6 902  

Totalresultat hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 

 
-2 608 

 
632 

 
-8 039 

 
6 902 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag 
Belopp TSEK 2020-12-31 2019-12-31 
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 43 378 44 886 
Materiella anläggningstillgångar 1 217 1 111 
Nyttjanderättstillgångar 10 157 14 154 
Summa anläggningstillgångar 54 752 60 151 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager mm 3 596 3 344 
Kortfristiga fordringar 5 045 6 760 
Kortfristig placering 957 955 
Kassa och bank 48 345 14 631 
Summa omsättningstillgångar 57 943 25 690 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 112 695 85 841 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Aktiekapital 3 692 3 492 
Övrigt tillskjutet kapital 119 760 80 072 
Verklig värdereserv -50 -51 
Balanserat resultat -20 161 -27 067 
Årets resultat -8 040 6 906 
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets  
aktieägare 95 201 63 352 
   
Långfristiga skulder   
Långfristiga leasingskulder 5 994 10 031 
Uppskjuten skatteskuld 119 128 
Summa långfristiga skulder 6 113 10 159 
   
Kortfristiga skulder   
Kortfristiga leasingskulder 3 346 4 288 
Övriga kortfristiga skulder 8 035 8 042 
Summa kortfristiga skulder 11 381 12 330 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112 695 85 841 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bokslutskommuniké januari - december 2020 
26 februari 2021 

 

Glycorex Transplantation AB (publ). Bokslutskommuniké jan-dec 2020.  
 

13 

 

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster -2 618 604 -8 050 6 876 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 599 1 427 7 744 5 334 

Betald inkomstskatt -182 93 -285 -102 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -201 2 124 -591 12 108 

 
      
Minskning/ökning av varulager -702 -710 -252 -932  
Minskning/ökning av rörelsefordringar 1 347 234 2 110 551  

Ökning/minskning av rörelseskulder -443 554 -5 -2 260  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 2 202 1 262 9 467 
 

       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -283 -1 112 -1 640 -3 476  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -103 -105 -374 -126  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -386 -1 217 -2 014 -3 602  
      

Finansieringsverksamheten      
Nyemission - - 39 888 -  

Amortering av leasingskuld -1 173 -1 073 -5 397 -4 245  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 173 -1 073 34 491 -4 245 
 

       
Periodens kassaflöde -1 558 -88 33 739 1 620  
Likvida medel vid periodens början 50 855 15 858 15 586 14 178  

Kursdifferens i likvida medel 5 -184 -23 -212  

Likvida medel vid periodens slut 49 302 15 586 49 302 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 
Årets resultat - - - - 6 906 6 906 
Årets övriga totalresultat - - - -4 - -4 
Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transaktioner       
med bolagets ägare - - - -4 6 906 6 902 
Pågående nyemission  167 -167 - - - - 
Summa transaktioner med bola-
gets ägare 167 -167 - - - - 
       
Eget kapital 2019-12-31 3 492 - 80 072 -51 -20 161 63 352 
Årets resultat - - - - -8 040 -8 040 
Årets övriga totalresultat - - - 1 - 1 
Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transaktioner       
med bolagets ägare - - - 1 -8 040 -8 039 
Nyemission* 200 - 39 688 - - 39 888 
Summa transaktioner med bola-
gets ägare 200 - 39 688 - - 39 888 
       
Eget kapital 2020-12-31 3 692 - 119 760 -50 -28 201 95 201 
 
* Nyemissionskostnader om 0,1 MSEK har minskat inkommet kapital 
 
Antalet aktier uppgår per den 31 december 2020 till 73 853 983 aktier och aktiens kvotvärde är 0,05. 
 
 
 
 
 

Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde 
Belopp TSEK  2020-12-31 2019-12-31 
Kortfristiga placeringar    
Räntefond  957 955 
    
Utgör placering i noterad räntefond och är värderad på nivå 1 enligt IFRS 13. 
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Koncernens nyckeltal 
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2018 
Nettoomsättning 7 312 8 056 27 000 36 105 33 396 
Rörelseresultat före  
avskrivningar 77 2 095 106 12 589 4 080 
Rörelseresultat efter  
avskrivningar -2 538 877 -7 724 7 500 2 899 
Periodens resultat -2 608 634 -8 040 6 906 2 861 
Rörelsemarginal, % -34,7 10,9 -28,6 20,8 8,7 
Avkastning på  
eget kapital, % -2,7 1,0 -10,1 11,5 5,6 
Avkastning på  
totalt kapital, % -2,2 1,0 -7,9 8,9 4,8 
Avkastning på  
sysselsatt kapital, % -2,4 1,1 -8,7 10,0 5,7 
Soliditet, % 84,5 73,8 84,5 73,8 84,4 
Genomsnittligt  
antal aktier 73 853 983 69 853 983 73 590 732 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 
Resultat per aktie -0,04 0,01 -0,11 0,10 0,04 
Eget kapital per aktie  
vid periodens slut 1,29 0,91 1,29 0,91 0,81 
Medelantalet an-
ställda 23 21 22 21 22 

 

Avstämning alternativa nyckeltal (definierade på sid. 23)  

Rörelsemarginal 
Belopp TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2018 
Rörelseresultat -2 538 877 -7 724 7 500 2 899 
Nettoomsättning 7 312 8 056 27 000 36 105 33 396 
Rörelsemarginal, % -34,7% 10,9% -28,6% 20,8% 8,7% 
 

Soliditet 
Belopp TSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
Eget kapital 95 201 63 352 56 450 
Balansomslutning 112 695 85 841 66 908 
Soliditet, % 84,5% 73,8% 84,4% 

Eget kapital 
Belopp TSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
Eget kapital 95 201 63 352 56 450 
    
Belopp TSEK 2020-09-30 2019-09-30  
Eget kapital 97 809 62 720  
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Avkastning på eget kapital 
Belopp TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2018 
Genomsnittligt eget 
kapital 96 505 63 036 79 277 59 901 51 067 
Nettoresultat -2 608 634 -8 040 6 906 2 861 
Avkastning på eget 
kapital, % -2,7% 1,0% -10,1% 11,5% 5,6% 

Sysselsatt kapital 
Belopp TSEK 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 
Balansomslutning 112 695 85 841 82 502 66 908 
Uppskjuten skatte-
skuld -119 -128 -158 -158 
Övriga icke räntebä-
rande skulder -8 035 -8 042 -10 300 -10 300 
Totalt 104 541 77 671 72 044 56 450 
     
Belopp TSEK 2020-09-30 2019-09-30     
Balansomslutning 116 769 82 790     
Uppskjuten skatte-
skuld -128 -158     
Övriga icke räntebä-
rande skulder -8 483 -7 490     
Totalt 108 158 75 142     

Avkastning på sysselsatt kapital 
Belopp TSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 2018 
Genomsnittligt syssel-
satt kapital 106 350 76 407 91 106 *74 858 51 067 
           
Rörelseresultat -2 538 877 -7 724 7 500 2 899 
Finansiella intäkter 0 0 5 5 5 
Summa -2 538 877 -7 719 7 505 2 904 
Avkastning på sys-
selsatt kapital, % -2,4% 1,1% -8,5% 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 

 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 
Nettoomsättning 7 312 8 056 27 000 36 105 
Förändring av lager av färdiga varor 458 780 -81 1 098 
Aktiverat arbete för egen räkning - 696 406 2 984 
Övriga rörelseintäkter 455 25 1 649 116 
Summa 8 225 9 557 28 974 40 303 
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter -2 794 -3 042 -11 257 -11 675 
Övriga externa kostnader -3 030 -2 532 -11 023 -10 744 
Personalkostnader -3 560 -3 389 -11 526 -11 994 
Av-och nedskrivningar av anlägg-
ningstillgångar -1 164 -30 -2 229 -125 
Övriga rörelsekostnader -136 -55 -472 - 
Rörelseresultat -2 459 509 -7 533 5 765 

     
Finansnetto 6 -184 15 -215 
Resultat efter finansiella poster -2 453 325 -7 518 5 550 
Bokslutsdispositioner - 1 638 - 1 638 
Resultat före skatt -2 453 1 963 -7 518 7 188 
Skatt på årets resultat - - - - 
Periodens resultat -2 453 1 963 -7 518 7 188 

 
 
 
 

Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Belopp TSEK  2020 2019 2020 2019 
Periodens resultat  -2 453 1 963 -7 518 7 188 
Periodens övrigt totalresultat  - - - - 
Periodens totalresultat  -2 453 1 963 -7 518 7 188 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
Belopp TSEK 2020-12-31 2019-12-30 
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 25 474 27 135 
Materiella anläggningstillgångar 853 607 
Finansiella anläggningstillgångar 5 151 5 151 
Summa anläggningstillgångar 31 478 32 893 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager mm 3 120 2 940 
Kortfristiga fordringar 21 135 20 914 
Kortfristig placering 957 955 
Kassa och bank 48 097 14 576 
Summa omsättningstillgångar 73 309 39 385 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 104 787 72 278 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    
Aktiekapital 3 692 3 492 
Reservfond 33 014 33 014 
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter 13 303 12 897 
Överkursfond 99 335 59 648 
Balanserat resultat -43 630 -50 413 
Årets resultat -7 518 7 188 
Summa eget kapital 98 196 65 826 
   
Kortfristiga skulder   
Kortfristiga skulder 6 591 6 452 
Summa kortfristiga skulder 6 591 6 452 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104 787 72 278 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden i sammandrag 
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Belopp TSEK 2020 2019 2020 2019 
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster -2 453 325 -7 518 5 550 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 1 149 242 2 145 

 
374  

Betald inkomstskatt -175 101 -268 -7  

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar av  
rörelsekapital 

 
-1 479 

 
668 

 
-5 641 

 
5 917 

 

 
Minskning/ökning av varulager -625 -698 -181 -866  
Minskning/ökning av rörelsefordringar 687 -847 158 216  
Ökning/minskning av rörelseskulder -292 434 141 -1 635  

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten -1 709 -443 -5 523 

 
3 632 

 

       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella  
anläggningstillgångar 

 
- -696 -406 

 
-2 984 

 
Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar 

 
-34 -105 -409 

 
-105 

 

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

 
-34 

 
-1 296 

 
-815 

 
-3 584 

 
      

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

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten - 1 638 39 888 1 638 

 

       
Periodens kassaflöde -1 743 -101 33 550 1 686  
Likvida medel vid periodens början 50 792 15 817 15 531 14 058  
Kursdifferenser i likvida medel 5 -185 -27 -213  
Likvida medel vid periodens slut 49 054 15 531 49 054 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 - 
Årets resultat - - - -  - 7 188 7 188 
Årets övriga totalresultat - - - -  - - - 
Omföring aktiverade utveckl-
ingsutgifter - - - 2 984 

 
-2 984 - - 

Summa förmögenhetsföränd-
ringar exklusive transakt-
ioner med bolagets ägare - - - 2 984 

 

 68 4 136 7 188 
Pågående nyemission  167 -167 - -  - - - 
Summa transaktioner med 
bolagets ägare 167 -167 - - 

 
- - - 

         
         
Eget kapital 2019-12-31 3 492 - 33 014 12 897  9 235 7 188 65 826 
Vinstdisposition - - - -  7 188 -7 188 - 
Periodens resultat - - - -  - -7 518 -7 518 
Periodens övriga totalresultat - - - -  - - - 
Omföring aktiverade utveckl-
ingsutgifter - - - 406 

 
-406 - - 

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

 

6 782 -14 706 -7 518 
Nyemission* 200 - - -  39 688 - 39 888 
Summa transaktioner med 
bolagets ägare 200 - - - 

 
39 688 - 39 888 

         
Eget kapital 2020-12-31 3 692 - 33 014 13 303  55 705 -7 518 98 196 
 
 
* 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 december 2020 var börskursen 11,50 SEK (stäng-
ningskurs). Under fjärde kvartalet var högsta och lägsta stängningskurserna 15,15 
SEK respektive 11,00 SEK. Cirka 5,4 miljoner aktier omsattes via NGM under 
fjärde kvartalet. De största ägarna och deras innehav per den 30 december 2020 
framgår av tabellen nedan. Antalet aktiägare uppgick per det 30 december 2020 till 
5 346. 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 2020-12-30 

Aktieägare  A-aktier  B-aktier  
Totalt antal 

aktier  Röster % Kapital % 

Fam K Nilsson 1 866 000 494 629 2 360 629 18,55% 3,20% 

Glycorex AB 1 402 000 3 554 118 4 956 118 17,02% 6,71% 

Försäkringsbolaget Avanza   7 937 710 7 937 710 7,69% 10,75% 

Magnus Wendt m. familj och bolag   5 236 444 5 236 444 5,07% 7,09% 

Nordnet   2 866 341 2 866 341 2,78% 3,88% 

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

RBC Investor Service bank   1 809 653 1 809 653 1,75% 2,45% 

Westergren, Tomas   1 560 000 1 560 000 1,51% 2,11% 

Coeli Wealth Management AB   1 462 824 1 462 824 1,42% 1,98% 

Nederman med fam   1 342 682 1 342 682 1,30% 1,82% 

Skandia  1 255 923 1 255 923 1,22% 1,70% 

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

Månsson Björn   954 908 954 908 0,92% 1,29% 

Swedbank försäkring   629 324 629 324 0,61% 0,85% 

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

AB Robertsvik Luleå   500 000 500 000 0,48% 0,68% 

Nilsson Ola   471 941 471 941 0,46% 0,64% 

Giacone, Marcello   461 578 461 578 0,45% 0,62% 

SHB Luxembourg   455 848 455 848 0,44% 0,62% 

Övriga   35 802 666 35 802 666 34,67% 48,48% 

Summa 3 268 000 70 585 983 73 853 983 100,00% 100,00% 
 
 
IR-aktiviteter  
 
Glycorex Transplantation deltog på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 
2020. Evenemanget arrangerades av Aktiespararna och genomfördes digitalt un-
der tre dagar från den 30 november till den 2 december. Bolaget representerades 
av VD Pontus Nobréus. Presentationen kan ses på 
https://youtu.be/1lWUTSmPaGU. 
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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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