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Kvartalet i korthet, april – juni 2022 
April – juni 2022

• Nettoomsättning: 11,2 miljoner kronor (8,0).

• Rörelseresultat: -1,7 miljoner kronor (-2,2)

• Periodens resultat: -1,7 miljoner kronor (-2,3)

• Resultat per aktie: -0,02 kronor (-0,03) 
 

Sammanfattning av kvartalet

• 40% försäljningstillväxt

• Periodens resultat förbättrades med 0,6 
miljoner kronor 

• Marknadsåterhämtning efter Covid-19, i 
kombination med implementering av  
företagets G4G-strategi, gav ett mycket  
bra kvartal.

Andra kvartalet 6 månader Helår
Belopp TSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021 jan-dec 2021

Nettoomsättning 11 172 7 954 18 014 12 877 28 202
Förändring av lager av färdiga 
varor -905 -222 -923 -381 -628
Aktiverat arbete för egen räkning 130 225 879 416 683
Övriga rörelseintäkter 862 928 1 075 1 031 1 324
Summa 11 259 8 885 19 045 13 943 29 581

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 242 -772 -4 106 -1199 -3 319
Övriga externa kostnader -3 177 -2 564 -5 746 -4 931 -9 149
Personalkostnader -5 210 -5 582 -10 210 -10 955 -20 085
Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar -2 159 -2 116 -4 311 -4 230 -8 495
Övriga rörelsekostnader -147 -60 -379 -124 -377
Rörelseresultat -1 676 -2 209 -5 707 -7 496 -11 844
Finansnetto -29 -124 -109 -209 -397
Resultat före skatt -1 705 -2 333 -5 816 -7 705 -12 241
Skatt på årets resultat - 29 - 55 -2
Periodens resultat -1 705 -2 304 -5 816 -7 650 -12 243

Resultat per aktie,SEK -0,02 -0,03 -0,08 -0,10 -0,17

KVARTALET I KORTHET

Skattemässigt underskott per 2021-12-31 uppgick till 129 miljoner kronor (117).  
För mer information se not 14 i ÅR 2021.



Detta är Glycorex
Glycorex gör skillnad! År 2001 genomfördes den första njurtransplantationen över blodgruppsbarriären med 
hjälp av Glycorex unika teknologi. Sedan dess har mer än 5 000 njurtransplantationer genomförts med hjälp 
av Glycorex transplantationsprodukt Glycosorb® ABO och de utmärkta kliniska resultaten från dessa blod-
gruppsinkompatibla transplantationer har dokumenterats i fler än 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. 

Unik teknologi med fantastiska utvecklingsmöjligheter
Glycorex har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att på 
molekylnivå selektera och avlägsna specifika antikroppar. Det är 
denna unika förmåga som möjliggör transplantationer över blod-
gruppsbarriären. Fokus så här långt har legat på njurtransplanta-
tioner, men Glycorex teknologi kan även användas inom flera olika 
organtransplantationer. 

Glycorex ambition är att med sin teknologiplattform som bas  
expandera verksamheten till nya områden som framtagande av 
universell blodplasma (plasma som kan ges till alla patienter oav-
sett deras blodgrupp) och behandling av autoimmuna sjukdomar. 

Möjlighet till ett nytt liv
Njursjuka patienter måste genomgå sjukhusdialys flera gånger i 
veckan. Att detta har en stor negativ påverkan på deras livskvalitet 
säger sig självt. Glycorex teknologi är helt avgörande för att en 
transplantation ska kunna genomföras från närstående givare vars 
blodgrupp inte är kompatibel med den njursjukes. Efter att fått en 
ny njure kan de flesta patienter återgå till ett liv med alla möjlig- 
heter till god livskvalitet.

Det finns också flera andra organtransplantationer där Glycosorb® 
ABO är en förutsättning för en framgångsrik transplantation. Organ 
som hjärta, lungor och lever har framgångsrikt transplanterats tack 
vare att man med hjälp av Glycorex teknologi har eliminerat blod-
gruppsbarriären. Denna typ av transplantationer är direkt avgörande 
för patientens överlevnad.

GLYCOREX

Dokumenterade hälsoekonomiska effekter
Glycorex teknologi innebär inte bara att liv kan räddas och patien-
ters livskvalitet förbättras, den har också mycket positiva hälso- 
ekonomiska effekter.

Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialys- 
behandlingar per år, vilket innebär att de över 5 000 njurtransplan-
tationerna som genomförts efter Glycosorb® ABO- behandlingar, 
kan uppskattas spara över 750 000 dialysbehandlingar per år.

Glycorex är ett medicintekniskt företag som bedriver utveckling, 
produktion och försäljning inom organtransplantations- och 
blodbehandlingsområdet. Bolaget har utvecklat en världsunik 
medicinsk teknologi som på molekylnivå specifikt selekterar och 
avlägsnar antikroppar i blodet.
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Glycorex hade ett starkt andra kvartal 2022 med solid tvåsiffrig tillväxt. Effekterna av covid-19- 
pandemin fortsatte att avta, vilket i kombination med en effektiv implementering av bolagets  
G4G-strategi gav ett mycket bra kvartal.

Vd-ord

Accelererande försäljningstillväxt

Omsättningen under andra kvartalet ökade med 40 procent  
till 11,2 MSEK (8,0). Bolagets lönsamhet förbättrades med 0,5 
miljoner kronor i kvartalet med ett rörelseresultat på -1,7 miljoner 
kronor (-2,2). 

För första halvåret 2022 växte försäljningen med 40 procent till  
18,0 miljoner kronor (12,9). Bolagets lönsamhet förbättrades  
med 1,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -5,7 miljoner 
kronor (-7,5). 

Marknadsutveckling
Många av våra marknader fortsatte att utvecklas positivt under 
kvartalet. I Europa ser vi en tydlig ökning av efterfrågan då effek-
terna av covid-19-pandemin fortsätter att avta. Under kvartalet var 
utvecklingen särskilt positiv i Tyskland, Österrike och Nederlän-
derna. Även Indien och Singapore hade en stark utveckling under 
första halvåret. 

Effektiv implementering av G4G-strategin  
– strategi för hållbar tillväxt
Under årets andra kvartal påbörjade vi implementeringen av 
G4G-strategin för att etablera en långsiktig tillväxtresa genom att 
tillvarata de möjligheter som Glycorex unika teknologi erbjuder. 

Under kvartalet har vi sett några initiala resultat av strategin. Den 
strategiska ambitionen att växa globalt (G1) återspeglades i ett nytt 
distributörsavtal i Chile, registreringen av Glycosorb® ABO i Sydafri-
ka och efterföljande kommersiella aktiviteter i dessa båda länder. I 
Indien rapporterade en kund en framgångsrik blodgruppsinkompati-
bel levertransplantation från en levande givare med Glycosorb® ABO, 
vilket stöder vårt G2-mål att växa inom transplantationsområdet.

Sammanfattningsvis har de första sex månaderna av 2022 levererat 
solida resultat för bolaget så väl som viktiga strategiska framsteg.

Geert Nygaard,
Vd Glycorex Transplantation AB

VD-ORD
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Glycorex har genom sin teknologi en unik möjlighet att rädda och förbättra liv inom 
några av sjukvårdens mest kritiska områden. Vår ambition är därför att göra mer för 
fler. För att lyckas med detta planerar vi för att expandera inom fyra dimensioner.  
Vi kallar vår strategi för ”Going for Growth” eller G4G:

Going for Growth (G4G)

Growing globally

G1
Growing within 

transplantations

G2
Growing beyond 
transplantations

G3
Growing through

innovation

G4

GOING FOR GROWTH

Growing globally. Vi vill växa globalt  
genom att stärka vår närvaro på de  
marknader vi redan är aktiva och etablera 
oss på nya intressanta marknader.

Growing through innovations. Glycorex 
har visat prov på en fantastisk förmåga  
att utveckla nya produkter baserade på 
bolagets unika teknologi. Utöver detta  
finns det flera nya intressanta områden där 
Glycorex skulle kunna spela en avgörande 
roll för att förbättra sjukvården.

Growing beyond transplantations.  Vår 
teknologi rymmer fantastiska möjligheter 
till expansion till nya områden och vi har 
flera produkter som närmar sig markna-
den.  Omedelbart tillgänglig är expansion 
inom transfusion, följt av reumatoid artrit.

Growing within transplantations. Glycorex 
har en stark ställning inom njurtransplanta-
tioner. Vår ambition är att stärka vår position 
inom en rad andra transplantationer.
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Indien, Mexiko och Turkiet i omedelbart fokus
I omedelbart fokus för våra tillväxtambitioner finns Indien, Mexiko 
och Turkiet. Dessa tre länder har samtliga en stor potential vad 
gäller njurtransplantationer från levande givare. Glycorex har 
sedan tidigare etablerade samarbeten med distributörer på dessa 
marknader och vi kommer nu att intensifiera våra ansträngningar 
för att långsiktigt utveckla dessa marknader. Detta gäller inte minst 
Turkiet där Glycosorb® ABO erhöll marknadsgodkännande 2021 
och där vi nu arbetar för att produkten ska inkluderas i landets 
ersättningssystem.

USA – världens största marknad
USA är världens största marknad för njurtransplantationer från le-
vande givare och utgör därmed en fantastisk möjlighet för Glycorex. 
Samtidigt måste man ha respekt för det omfattande arbete och de 
kostnader som är associerade med en etablering på den amerikan-
ska marknaden.

För en lyckad kommersialisering krävs regulatoriskt godkännande 
från FDA (det amerikanska läkemedelsverket) och att Glycosorb® 
ABO inkluderas i de amerikanska ersättningssystemen. Registre-
ringsarbetet, som har försenats på grund av covid-19- pandemin, 
kommer att bli ett prioriterat område framöver. 

Expansion till nya marknader
Parallellt med vårt fokus på de marknader där vi etablerat oss 
under de senaste åren, dvs Indien, Mexiko och Turkiet, och en fram-
tida etablering i USA kommer vi att ta vara på de möjligheter som 
uppstår vad gäller etablering på ytterligare nya marknader.

Kvartal 1
Distributörsavtal i Sydafrika.

Rekrytering av Erik Melgaard Pedersen till den 
nya positionen som försäljningschef.

Första ordern på Glycosorb® ABO  
från distributör i Turkiet.

I Indien slutfördes en kundundersökning under 
första kvartalet. Sammantaget hade respon- 
denterna genomfört fler än 250 transplanta- 
tioner. Samtliga var nöjda med produkt och 
med distributör.

Nya transplantationscentra adderade i Spanien. 
  

Kvartal 2
Distributörsavtal i Chile. Påbörjade  
marknadsinsatser.

Registrering av Glycosorb® ABO i Sydafrika. Första 
ordern på Glycosorb® ABO från distributör.

Nya transplantationscentra adderade i England 
och i Indien.

Deltagande som utställare på ATC (American 
Transplant Congress) i Boston.

Framsteg & aktiviteter 2022

GOING FOR GROWTH

Glycorex är väletablerat på den europeiska marknaden för njurtrans-
plantationer och vår transplantationsprodukt Glycosorb® ABO är klinisk 
oerhört väl validerad. Vår målsättning är nu att bygga vidare på dessa 
fantastiska resultat genom att steg för steg stärka vår försäljningsorgani- 
sation för att ytterligare penetrera den europeiska marknaden och på 
allvar etablera oss på marknader utanför Europa.

Growing globally

G1

Glycorex har mycket goda förutsättningar att etablera sig på nya intressanta marknader:
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Stamcellstransplantationer 
Varje år utförs mer 90 000 stamcellstransplantationer globalt. Vid 
cirka 45 procent av dessa kommer stamcellerna från en annan 
person, så kallade allogena transplantationer. Cirka 20 procent 
dessa allogena transplantationer utförs med blodgruppsinkompa-
tibla stamceller. Blodgruppsinkompatibiliteten kan ge upphov till 
allvarliga komplikationer och ökar risken för sjukdom och död i  
den tidiga fasen efter transplantationen. 

Det är i detta sammanhang som Glycosorb® ABO kan spela en 
avgörande roll. Erfarenheten av stamcellstransplantationer är 
fortfarande begränsad, men om långtidsresultaten visar sig vara i 
samma klass som vid blodgruppsinkompatibla organtransplanta-
tioner bedömer vi att den globala potentialen uppgår till drygt  
200 miljoner kronor per år.

Levertransplantationer
Varje år genomförs cirka 35 000 levertransplantationer globalt.  
Så här långt har Glycosorb® ABO främst använts för att möjliggöra  
akuta blodgruppsinkompatibla transplantationer. Eftersom be- 
hovet av levertransplantationer är större än tillgången på kompati-
bla organ är det vår ambition att Glycosorb® ABO ska kunna bidra 
till att fler levertransplantationer kan genomföras.

Akuta transplantationer
Transplantationer sker även av hjärta, lunga och bukspottskör-
tel. Dessa segment i marknaden är relativt små och Glycosorb® 
ABO används primärt för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla 
transplantationer i akuta situationer. Trots detta finns det även 
inom detta område goda möjligheter att växa genom en förbättrad 
marknadspenetration.

Akuta hjärttransplantationer på barn 
Glycosorb® ABO kan även användas vid blodgruppsinkompatibla 
akuta hjärttransplantationer på barn. Erfarenheterna från Great 
Ormond Street Hospital (GOSH) i London, Storbritannien är mycket 
god. Det är framför allt GOSH som har erfarenhet av denna typ av 
transplantationer. Vår ambition är nu att sprida kunskapen om de 
möjligheter som Glycosorb® ABO kan skapa inom detta specifika 
transplantationsområde.

Kvartal 1
Glycorex Transplantation sponsrar digitalt 
symposium på IPTA (International Pediatric 
Transplant Association) inom intraoperativ 
Glycosorb® ABO-behandling för blodgrupps- 
inkompatibla pediatriska hjärttransplantationer.

Leverans av Glycosorb® ABO till det största  
centrat för hjärttransplantationer i Tyskland.

Första pediatriska blodgruppsinkompatibla 
lungtransplantationen genomförd i Spanien 
med hjälp av GOSH-metoden.
 

Kvartal 2
Indisk kund rapporterar framgångsrik blod-
gruppsinkompatibel levertransplantation  
från en levande givare med användning av 
Glycosorb® ABO.

Beställning av Glycosorb® ABO från välrenom-
merat centra i England för behandling av Pure 
Red Cell Aplasia efter en blodgruppsinkompa- 
tibel benmärgstransplantation.

Framsteg & aktiviteter 2022Möjligheterna med Glycosorb® ABO är inte begränsade till blod-
gruppsinkompatibla njurtransplantationer. Produkten har redan 
använts vid många andra typer av transplantationer. Vår ambition är 
nu att intensifiera våra ansträngningar att etablera oss inom ytterligare 
transplantationsområden. Vårt arbete att stärka vår säljorganisation 
kommer att spela en stor roll även här.

GOING FOR GROWTH

Growing within 
transplantations

G2

De transplantationsområden som vi ser särskilt stora möjligheter inom är följande: 
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Universell blodplasma – en potentiell högvolymprodukt
Glycosorb® UBP är utvecklad för att användas direkt på donerad 
blodplasma. Produkten reducerar specifikt blodgrupp A- och 
B-specifika antikroppar för framtagning av så kallad universalplas-
ma eller lågtiterplasma, det vill säga en blodplasma som kan ges 
till alla patienter oavsett blodgrupp. Blodgivarplasma är ett av de 
viktigaste verktygen vården har för att behandla patienter i sam-
band med operationer, transplantationer och svåra trauman.

Vi arbetar fortsatt med förlanseringen av Glycosorb® UBP för att 
genom utvärderingar hos utvalda referenskunder i Europa och USA 
dokumentera produktens fördelar. Vårt mål är att långsiktigt etable-
ra Glycosorb® UBP som Gold Standard inom sitt område. 

Behandling av reumatoid artrit
Reumatoid artrit är en relativt vanlig, kroniskt förlöpande led-
sjukdom som förekommer i hela världen och drabbar upp till 
en procent av befolkningen. Nuvarande terapier fungerar väl för 
majoriteten av patienterna, men upp till 10 procent av dem uppnår 
inte fullgod effekt utan hamnar i en terapeutisk återvändsgränd. 
Det är primärt denna grupp av patienter som vi kommer att vända 
oss till. Tillsammans med vår samarbetspartner har vi genomfört 
in vitro-försök med mycket lovande resultat och vi förbereder för 
närvarande en klinisk studie för proof of concept. 

Vår bedömning är att marknadspotentialen för en effektiv behand-
ling av reumatoid artrit är avsevärt större än för Glycosorb® ABO. 
Enbart inom EU finns fem miljoner patienter med reumatoid artrit 
varav upp till 10 procent inte tolererar eller svarar sämre på tillgäng-
liga medicinska behandlingar, dvs upp till 500 000 patienter. 

Kvartal 1
Möten med potentiella Glycosorb® UBP nyckel- 
kunder på viktiga europeiska marknader.

Glycosorb® UBP studier som var planerade 
att vara genomförda kring årsskiftet, har blivit 
något fördröjda på grund av pandemin.

Samordningsmöten för planering av reumatoid 
artrit-studie.

Kvartal 2
Möten med potentiella Glycosorb® UBP nyckel- 
kunder på viktiga europeiska marknader.

Leverans av Glycosorb® UBP till två europeiska 
referenscentra för utvärdering.

Positiva initiala resultat erhållna för reduktion 
av anti-A/B antikroppar på trombocytkon- 
centrat.  

Tillkännagivande av samarbetspartner inom 
Reumatoid artrit-projektet.

Framsteg & aktiviteter 2022Glycorex unika teknologi erbjuder betydande möjligheter även utanför 
transplantationsområdet. För närvarande är det två områden som står i 
fokus: universell blodplasma (UBP) och autoimmuna sjukdomar. Inom 
UBP-området har vi en godkänd produkt och inom området autoim-
muna sjukdomar har vi inlett förberedelserna för att genomföra kliniska 
studier för en behandling av reumatoid artrit.

GOING FOR GROWTH

Growing beyond 
transplantations

G3

Glycorex mål är att expandera inom UBP-området och autoimmuna sjukdomar:
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Ny behandling för myastenia gravis-patienter
Glycorex har som mål att utveckla biospecifika kolonner som effek-
tivt eliminerar de specifika antikroppar som bildas hos patienter 
med autoimmuna sjukdomar. Det finns över 80 kroniska autoim-
muna sjukdomar, allt från sjukdomar med begränsade symtom till 
handikappande sjukdomar. Det uppskattas att enbart i USA lider 
sju procent av befolkningen av en autoimmun sjukdom. Målet är 
att dessa nya produkter så småningom skall kunna ersätta dagens 
plasmabytesbehandlingar. 

En stor andel av MG-patienterna bildar antikroppar mot proteiner 
på sina muskelceller, vilket gör att nerv-signalen till muskeln störs 
med nedsatt muskelfunktion som följd. Mer än 50 000 personer i 
Europa uppskattas lida av myastenia gravis. Det finns för närvaran-
de ingen botande behandling, men en del patienter kan bli mer 
eller mindre symptomfria. Behandling ges med immunsuppressiva 
läkemedel eller andra läkemedel, men många patienter behandlas 
även med plasmabyte flera gånger per år.

Growing through
innovation

G4
Glycorex teknologiplattform rymmer många möjligheter för utveckling 
av nya applikationer inom helt nya terapiområden. Vårt projekt för att 
ta fram en ny behandling av den autoimmuna sjukdomen myastenia 
gravis (MG) har tillfälligt pausats, men kommer att återupptas så snart 
våra resurser tillåter. Utöver detta konkreta projekt finns det ett flertal 
intressanta områden som vi kommer att utvärdera.

GOING FOR GROWTH
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Koncernen  
1 januari – 30 juni 2022

Moderbolaget  
1 januari – 30 juni 2022

Personal

IR-aktiviteter och  
finansiell kalender
Finansiell kalender
• Delårsrapport jan-sep 2022-11-24

Nettoomsättningen uppgick till 18,0 MSEK (12,9 MSEK). Rörelse-
resultatet efter avskrivningar uppgick till -5,7 MSEK (-7,5 MSEK). 
Periodens resultat blev -5,8 MSEK (-7,6 MSEK), vilket ger ett resultat 
per aktie om -0,08 SEK (-0,10 SEK). Periodens kassaflöde blev  
-6,4 MSEK (-5,4 MSEK). Investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar uppgick till 0,9 MSEK (0,4 MSEK). Investeringarna utgör 
aktivering av utgifter för utveckling av RA-produkten. Investeringar 
i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 MSEK (0,6 MSEK). 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid 
utgången av perioden 35,7 MSEK (43,8 MSEK). Det egna kapitalet 
uppgick till 77,1 MSEK (87,6 MSEK), vilket motsvarar 1,04 SEK per 
aktie (1,19 SEK). Koncernens soliditet var vid periodens utgång  
80,9 % (80,9 %).

Medelantalet anställda uppgick till 16 (13) i moderbolaget och  
22 (21) i koncernen.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 18,0 MSEK (12,9 
MSEK). Periodens resultat blev -5,0 MSEK (-6,4 MSEK). Periodens 
kassaflöde blev -6,4 MSEK (-5,3 MSEK). Likvida medel inklusive  
kortfristig placering uppgick till 35,3 MSEK (43,7 MSEK) vid  
periodens slut.

Väsentliga händelser  
efter kvartalets utgång
• VD:n för Glycorex Transplantation AB (publ)  

säger upp sin anställning.
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Aktien och ägare

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main 
Regulated Equity (Nordic Growth Market). Den 30 juni 2022 
var börskursen 6,12 SEK (stängningskurs). Under andra  
kvartalet var högsta respektive lägsta stängningskurserna 
7,66 SEK och 5,90 SEK. Cirka 1,1 miljoner aktier omsattes via 
NGM under andra kvartalet.

De största ägarna och deras innehav per den 30 juni 2022 
framgår av tabellen nedan. Antalet aktieägare uppgick per 
den 30 juni 2022 till 4 914. Totalt antal aktier i bolaget uppgår 
till 73 853 983 aktier, varav 3 268 000 A-aktier och 70 585 983 
B-aktier.

Ägarförhållanden per 2022-06-30

Aktieägare A-aktier B-aktier 
Totalt  

antal aktier Röster % Kapital %

Nilsson, Kurt med maka och bolag* 1 866 000 424 933 2 290 933 18,48 3,10
Glycorex AB ** 1 402 000 3 554 118 4 956 118 17,02 6,71
Försäkrings AB, Avanza pension 8 408 794 8 408 794 8,14 11,39
Wendt Investment AB 5 236 444 5 236 444 5,07 7,09
Nordnet pensionsförsäkring AB 2 625 358 2 625 358 2,54 3,55
Henningson Affärsfastigheter AB 2 122 945 2 122 945 2,06 2,87
Wendt Cecilia 1 493 648 1 493 648 1,45 2,02
Skandia Försäkrings AB 1 483 902 1 483 902 1,44 2,01
Nederman, Bill 1 266 639 1 266 639 1,23 1,72
Hansson Richard 1 108 967 1 108 967 1,07 1,50
Månsson Björn 1 071 230 1 071 230 1,04 1,45
Coeli Wealth Management AB 757 880 757 880 0,73 1,03
AB Stena Finans 708 305 708 305 0,69 0,96
Swedbank Försäkring AB 569 817 569 817 0,55 0,77
Tandläkarna Klemendz AB 557 482 557 482 0,54 0,75
AB Robertsvik, Luleå 510 000 510 000 0,49 0,69
Nilsson Ola 483 599 483 599 0,47 0,65
Hansson Per-Erik 477 396 477 396 0,46 0,65
Giacone Marcello 468 579 468 579 0,45 0,63
SHB Luxembourg CL Acct 455 848 455 848 0,44 0,62
Folkesson Fredrik 407 000 407 000 0,39 0,55
Kolmert, Axel Harald 400 000 400 000 0,39 0,54
Hanvad Invest Aktiebolag 386 269 386 269 0,37 0,52
Svensson Ronny 381 000 381 000 0,37 0,52
Övriga aktieägare 35 225 830 35 225 830 34,12 47,71
Summa 3 268 000 70 585 983 73 853 983 100,00 100,00

*Kurt Nilsson, Pia Nilsson och Bioflexin AB
** Glycorex AB är ett fristående bolag från Glycorex Transplantation AB (publ). Bolaget ägs av styrelseordförande Kurt Nilsson, Bill Nederman och Jason Liebel.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets försäljning är beroende av de resurser som samhället 
allokerar till transplantationsverksamheten och hur befintliga  
ersättningssystem ändras. Covid-19 har påverkat bolagets 
försäljning i och med att betydligt färre elektiva, d v s icke-akuta, 
operationer, har utförts i många länder under stora delar av 2021. 
Under den senare delen av 2021 och under första halvåret av 2022 
har dock den övergripande transplantationstrenden varit positiv, 
vilket är en god bas för en långsiktig tillväxt. För närvarande ser 
Glycorex ingen påverkan på produktionsförmågan, men bevakar 
noga tillgång till råmaterial till produktionen, då det kan finnas risk 
för brist på en del råmaterial.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har för närvarande ingen 
direkt effekt på bolagets leveranser. Glycorex har inga kunder eller 
leverantörer i Ryssland eller Ukraina. 

I Glycorex Transplantation AB:s årsredovisning 2021 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 har 
förekommit under perioden.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovis-
ningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstäm-
mer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 

av den senaste årsredovisningen. Redovisningsprinciperna 
beskrivs i årsredovisningen för 2021 på sidorna 35 – 38. Moder-
bolagets delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen 
och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.  

Nya redovisningsprinciper 2022 och framåt
Glycorex har gjort bedömningen att nya eller ändrade IFRS inte 
kommer att ha någon väsentlig påverkan på koncernens eller 
moderbolagets finansiella rapporter.

Alternativa nyckeltal
Glycorex redovisar alternativa nyckeltal i delårsrapporten som 
inte är definierade enligt IFRS. I enlighet med ESMA:s (European 
Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckel-
tal, redovisas definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal 
i delårsrapporten. Glycorex anser att nyckeltalen är relevanta för 
användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement 
för att möjliggöra 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. Nyckel-
talen ska inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt 
IFRS. Definitioner av nyckeltalen återfinns på sidan 24 i delårs-
rapporten. Definitioner och beskrivningar av nyckeltalen baseras 
huvudsakligen på Finansanalytikernas rekommendationer.
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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 företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisning, delårsrapporter och annan information om  
Glycorex Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida  
www.glycorex.com

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  
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom  
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  
den 26 augusti 2022 kl. 08:00 CET. 

Kontakt:
Geert Nygaard, VD,  
info@glycorex.com, 046-286 52 30 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Lund den 26 augusti 2022
Styrelsen och verkställande direktör för Glycorex Transplantation AB (publ)

Kurt Nilsson
Styrelseordförande

Johan Lavén Torbjörn Axelsson  Nils Siegbahn
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Styrelsens försäkran

Leni von Bonsdorff Geert Nygaard
Styrelseledamot Verkställande direktör
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag

Belopp i TSEK
apr-jun

2022
apr-jun

2021
jan-jun

2022
jan-jun

2021
jan-dec

2021

Nettoomsättning 11 172 7 954 18 014 12 877 28 202
Förändring av lager av färdiga varor -905 -222 -923 -381 -628
Aktiverat arbete för egen räkning 130 225 879 416 683
Övriga rörelseintäkter 862 928 1 075 1 031 1 324
Summa 11 259 8 885 19 045 13 943 29 581

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 242 -772 -4 106 -1 199 -3 319
Övriga externa kostnader -3 177 -2 564 -5 746 -4 931 -9 149
Personalkostnader -5 210 -5 582 -10 210 -10 955 -20 085
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 159 -2 116 -4 311 -4 230 -8 495
Övriga rörelsekostnader -147 -60 -379 -124 -377
Rörelseresultat -1 676 -2 209 -5 707 -7 496 -11 844

Finansnetto -29 -124 -109 -209 -397
Resultat före skatt -1 705 -2 333 -5 816 -7 705 -12 241
Skatt på årets resultat - 29 - 55 -2
Periodens resultat -1 705 -2 304 -5 816 -7 650 -12 243

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -1 705 -2 304 -5 816 -7 650 -12 243
Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,03 -0,08 -0,10 -0,17
Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983

Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till.

KONCERNREDOVISNING

Belopp i TSEK
apr-jun

2022
apr-jun

2021
jan-jun

2022
jan-jun

2021
jan-dec

2021

Periodens resultat -1 705 -2 304 -5 816 -7 650 -12 243
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde -11 0 -20 -4 -5
Periodens totalresultat -1 716 -2 304 -5 836 -7 654 -12 248

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -1 716 -2 304 -5 836 -7 654 -12 248

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag
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Koncernens balansräkningar i sammandrag
Belopp i TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 39 293 41 912 40 297
Materiella anläggningstillgångar 3 028 1 650 2 731
Nyttjanderättstillgångar 7 451 10 414 8 214
Summa anläggningstillgångar 49 772 53 976 51 242

Omsättningstillgångar
Varulager mm 2 586 4 221 3 520
Kortfristiga fordringar 7 293 6 194 4 903
Kortfristig placering 927 953 952
Kassa och bank 34 752 42 882 41 182
Summa omsättningstillgångar 45 558 54 250 50 557

SUMMA TILLGÅNGAR 95 330 108 226 101 799

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 3 692 3 692 3 692
Övrigt tillskjutet kapital 119 760 119 760 119 760
Verkligt värdereserv -75 -54 -55
Balanserat resultat -40 444 -28 201 -28 201
Årets resultat -5 816 -7 650 -12 243
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 77 117 87 547 82 953

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut 875 281 1 063
Långfristiga leasingskulder 3 279 6 249 4 141
Uppskjuten skatteskuld 121 64 121
Summa långfristiga skulder 4 275 6 594 5 325

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 622 91 622
Kortfristiga leasingskulder 3 281 3 300 3 226
Övriga kortfristiga skulder 10 035 10 694 9 673
Summa kortfristiga skulder 13 938 14 085 13 521

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 330 108 226 101 799

KONCERNREDOVISNING
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
Belopp i TSEK

apr-jun
2022

apr-jun
2021

jan-jun
2022

jan-jun
2021

jan-dec
2021

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 705 -2 333 -5 816 -7 705 -12 241
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 162 2 171 4 345 4 304 8 661
Betald inkomstskatt -32 13 -167 287 490
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 425 -149 -1 638 -3 114 -3 090

Minskning/ökning av varulager 1 178 -58 934 -625 76
Minskning/ökning av rörelsefordringar -863 -813 -2 281 -391 679
Ökning/minskning av rörelseskulder 686 1 869 1 455 2 671 1 640
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 426 849 -1 530 -1 459 -695

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -130 -225 -879 -416 -683
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -168 -185 -556 -582 -1 865
Kassaflöde från investeringsverksamheten -298 -410 -1 435 -998 -2 548

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - - - 496 1 859
Amortering lån -94 -124 -188 -124 -173
Amortering av leasingskuld -1 109 -1 145 -3 285 -3 306 -5 478
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 203 -1 269 -3 473 -2 934 -3 792

Periodens kassaflöde -75 -830 -6 438 -5 391 -7 035
Likvida medel vid periodens början 35 762 44 715 42 134 49 302 49 302
Kursdifferens i likvida medel -8 -50 -17 -76 -133
Likvida medel vid periodens slut 35 679 43 835 35 679 43 835 42 134

KONCERNREDOVISNING
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Belopp i TSEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Verkligt  

värdereserv

Balanserat  
resultat inkl  

årets resultat
Summa  

eget kapital

Eget kapital 2021-01-01 3 692 119 760 -50 -28 201 95 201
Periodens resultat - - - -7 650 -7 650
Periodens övriga totalresultat - - -4 - -4
Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med 
bolagets ägare - - -4 -7 650 -7 654
Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - -

Eget kapital 2021-06-30 3 692 119 760 -54 -35 851 87 547
Periodens resultat - - - -4 593 -4 593
Periodens övriga totalresultat - - -1 - -1
Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med 
bolagets ägare - - -1 -4 593 -4 594
Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - -

Eget kapital 2021-12-31 3 692 119 760 -55 -40 444 82 953
Periodens resultat - - - -5 816 -5 816
Periodens övriga totalresultat - - -20 - -20
Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med 
bolagets ägare - - -20 -5 816 -5 836
Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - -

Eget kapital 2022-06-30 3 692 119 760 -75 -46 260 77 117

KONCERNREDOVISNING
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Belopp i TSEK 2022-06-30 2021-06-30

Kortfristiga placeringar
Räntefond 927 953

Utgör placering i noterad räntefond och är värderad på nivå 1 enligt IFRS 13.

Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde

Nyckeltal för koncernen
apr-jun

2022
apr-jun

2021
jan-juni

2022
jan-juni

2021
jan-dec

2021

Nettoomsättning 11 172 7 954 18 014 12 877 28 202
Rörelseresultat före avskrivningar 483 -93 -1 396 -3 266 -3 349
Rörelseresultat efter avskrivningar -1 676 -2 209 -5 707 -7 496 -11 844
Periodens resultat -1 705 -2 304 -5 816 -7 650 -12 243
Rörelsemarginal, % -15,0 -27,8 -31,7 -58,2 -42,0
Avkastning på eget kapital, % -2,2 -2,6 -7,3 -8,4 -13,7
Avkastning på totalt kapital, % -1,7 -2,0 -5,8 -6,8 -11,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % -1,9 -2,3 -6,4 -7,4 -12,0
Soliditet, % 80,9 80,9 80,9 80,9 81,5
Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983
Antal aktier vid periodens slut 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983
Resultat per aktie -0,02 -0,03 -0,08 -0,10 -0,17
Eget kapital per aktie vid periodens slut 1,04 1,19 1,04 1,19 1,12
Medelantalet anställda 20 20 22 20 24

KONCERNREDOVISNING
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Rörelsemarginal
apr-jun apr-juni jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec jan-dec

Belopp TSEK 2022 2021 2022 2021 2021 2020 2020
Rörelseresultat -1 676 -2 209 -5 707 -7 496 -11 844 -7 724
Nettoomsättning 11 172 7 954 18 014 12 877 28 202 27 000
Rörelsemarginal, % -15,0% -27,8% -31,7% -58,2% -42,0% -28,6%

Soliditet
Belopp TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Eget kapital 77 117 87 547 82 953 95 201 63 352
Balansomslutning 95 330 108 226 101 799 112 695 85 841
Soliditet, % 80,9% 80,9% 81,5% 84,5% 73,8%

Eget kapital
Belopp TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2022-03-31 2021-03-31
Eget kapital 77 117 87 547 82 953 95 201 63 352 78 833 89 851

Avkastning på eget kapital
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec

Belopp TSEK 2022 2021 2022 2021 2021 2020
Genomsnittligt eget kapital 77 975 88 699 80 035 91 374 89 077 79 277
Nettoresultat -1 705 -2 304 -5 816 -7 650 -12 243 -8 040
Avkastning på eget kapital, % -2,2% -2,6% -7,3% -8,4% -13,7% -10,1%

Sysselsatt kapital
Belopp TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2022-03-31 2021-03-31
Balansomslutning 95 330 108 226 101 799 112 695 85 841 97 568 107 517
Uppskjuten skatteskuld -121 -64 -121 -119 -128 -121 -92
Övriga icke räntebärande skulder -10 035 -10 694 -9 673 -8 035 -8 042 -9 355 -8 838
Totalt 85 174 97 468 92 005 104 541 77 671 88 092 98 587

Avkastning på sysselsatt kapital
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec

Belopp TSEK 2022 2021 2022 2021 2021 2020
Genomsnittligt sysselsatt kapital 86 633 98 028 88 590 101 005 98 273 91 106

Rörelseresultat -1 676 -2 209 -5 707 -7 496 -11 844 -7 724
Finansiella intäkter 21 - 21 5 5 5
Summa -1 655 -2 209 -5 686 -7 491 -11 839 -7 719
Avkastning på sysselsatt kapital, % -1,9% -2,3% -6,4% -7,4% -12,0% -8,5%

Avstämning alternativa nyckeltal (definierade på sidan 24)

KONCERNREDOVISNING
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
Belopp i TSEK

apr-jun
2022

apr-jun
2021

jan-juni
2022

jan-juni
2021

jan-dec
2021

Nettoomsättning 11 172 7 954 18 014 12 877 28 202
Förändring av lager av färdiga varor -905 -222 -923 -381 -628
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - -
Övriga rörelseintäkter 862 928 1 069 1 031 1 324
Summa 11 129 8 660 18 160 13 527 28 898

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -4 062 -2 587 -6 790 -4 723 -10 490
Övriga externa kostnader -3 635 -3 028 -6 646 -5 752 -11 091
Personalkostnader -4 159 -4 128 -8 027 -8 161 -15 042
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -678 -532 -1 356 -1 055 -2 351
Övriga rörelsekostnader -147 -60 -372 -124 -377
Rörelseresultat -1 552 -1 675 -5 031 -6 288 -10 453
Finansnetto 19 -55 -2 -69 -141
Resultat efter finansiella poster -1 533 -1 730 -5 033 -6 357 -10 594
Bokslutsdispositioner - - - - -1 680
Resultat före skatt -1 533 -1 730 -5 033 -6 357 -12 274
Skatt på årets resultat - - - - -
Periodens resultat -1 533 -1 730 -5 033 -6 357 -12 274

Belopp i TSEK
apr-jun

2022
apr-jun

2021
jan-juni

2022
jan-juni

2021
jan-dec

2021

Periodens resultat -1 533 -1 730 -5 033 -6 357 -12 274
Periodens övrigt totalresultat - - - - -
Periodens totalresultat -1 533 -1 730 -5 033 -6 357 -12 274

MODERBOLAGETS REDOVISNING
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag
Belopp i TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 22 133 24 526 23 352
Materiella anläggningstillgångar 1 110 1 225 1 103
Finansiella anläggningstillgångar 5 151 5 151 5 151
Summa anläggningstillgångar 28 394 30 902 29 606

Omsättningstillgångar
Varulager mm 2 015 3 711 2 999
Kortfristiga fordringar 24 162 22 924 20 080
Kortfristig placering 927 953 952
Kassa och bank 34 419 42 746 40 785
Summa omsättningstillgångar 61 523 70 334 64 816

SUMMA TILLGÅNGAR 89 917 101 236 94 422

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Aktiekapital 3 692 3 692 3 692
Reservfond 33 014 33 014 33 014
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter 9 035 11 406 9 983
Överkursfond 99 335 99 335 99 335
Balanserat resultat -59 154 -49 251 -47 828
Periodens resultat -5 033 -6 357 -12 274
Summa eget kapital 80 889 91 839 85 922

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut 182 281 232
Summa långfristiga skulder 182 281 232

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 91 91 91
Övriga kortfristiga skulder 8 755 9 025 8 177
Summa kortfristiga skulder 8 846 9 116 8 268

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 89 917 101 236 94 422
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Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK
apr-jun

2022
apr-jun

2021
jan-jun

2022
jan-jun

2021
jan-dec

2021

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 533 -1 730 -5 033 -6 357 -10 594
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 612 588 1 389 1 129 2 521
Betald inkomstskatt -55 44 -109 348 395
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -976 -1 098 -3 753 -4 880 -7 678

Minskning/ökning av varulager 1 196 -18 984 -591 121
Minskning/ökning av rörelsefordringar -1 165 -1 228 -4 008 -2 153 626
Ökning/minskning av rörelseskulder 798 1 650 581 2 446 1 589
Kassaflöde från den löpande verksamheten -147 -694 -6 196 -5 178 -5 342

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - - - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -81 -144 -478 -479
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -81 -144 -478 -479

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - - - 496 496
Amortering lån -25 -124 -50 -124 -173
Koncernbidrag - - - - -1 680
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 -124 -50 372 -1 357

Periodens kassaflöde -172 -899 -6 390 -5 284 -7 178
Likvida medel vid periodens början 35 500 44 650 41 737 49 054 49 054
Kursdifferenser i likvida medel 18 -52 -1 -71 -139
Likvida medel vid periodens slut 35 346 43 699 35 346 43 699 41 737
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Förändring av eget kapital, moderbolaget i sammandrag

Belopp i TSEK Aktiekapital Reservfond

Fond för
 aktiverade utveck-

lingsutgifter
Övrigt  

fritt kapital
Årets  

resultat
 Summa  

eget kapital

Eget kapital 2021-01-01 3 692 33 014 11 880 57 128 -7 518 98 196
Vinstdisposition - - - -7 518 7 518 -
Periodens resultat - - - - -6 357 -6 357
Periodens övriga totalresultat - - - - - -
Omföring aktiverade utvecklingsutgifter - - -474 474 - -
Summa förmögenhetsförändringar exklusive 
transaktioner med bolagets ägare - - -474 -7 044 1 161 -6 357
Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - -

Eget kapital 2021-06-30 3 692 33 014 11 406 50 084 -6 357 91 839
Periodens resultat - - - - -5 917 -5 917
Periodens övriga totalresultat - - - - - -
Omföring aktiverade utvecklingsutgifter - - -1 423 1 423 - -
Summa förmögenhetsförändringar 
exklusive transaktioner med bolagets ägare - - -1 423 1 423 -5 917 -5 917
Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - -

Eget kapital 2021-12-31 3 692 33 014 9 983 51 507 -12 274 85 922
Vinstdisposition - - - -12 274 12 274 -
Periodens resultat - - - - -5 033 -5 033
Periodens övriga totalresultat - - - - - -
Omföring aktiverade utvecklingsutgifter - - -948 948 - -
Summa förmögenhetsförändringar 
exklusive transaktioner med bolagets ägare - - -948 -11 326 7 241 -5 033
Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - -

Eget kapital 2022-06-30 3 692 33 014 9 035 40 181 -5 033 80 889

MODERBOLAGETS REDOVISNING
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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 förräntat aktie- 
ägarnas kapital.

Avkastning på totalt kapital. Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. Genomsnitt-
ligt totalt kapital beräknas som genomsnittet av in- och utgående 
balans. Nyckeltalet visar räntabiliteten på de totala tillgångarna.

Avkastning på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt 
kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebäran-
de skulder, inklusive uppskjutna skatteskulder. Skulder, för vilka 
räntekostnaden belastar finansnettot, ingår i sysselsatt kapital. 
Skulder för vilka räntekostnaden ingår i rörelseresultatet inräknas 
inte i sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas 
som genomsnittet av in- och utgående balans. Nyckeltalet visar 

företagets räntabilitet oberoende av finansieringen, 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 analys 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 moder- 
bolagets ägare) i förhållande till genomsnittligt antal utestående 
stamaktier. Nyckeltalet beräknas i enlighet 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 moderbolaget.

Medelantalet anställda. Antalet anställda korrigerat för  
anställningstid och deltidsanställningar.

Nyckeltalsdefinitioner
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