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Styrelsen och verkställande direktören för Promore Pharma AB får härmed avge årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. 

 

  

Förvaltningsberättelse 

   

Information om verksamheten 
Promore Pharma utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårbehandling. Bolagets mål 

är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) 

för behandlingsområden med mycket få eller inga konkurrerande förskrivningsprodukter och därmed 

stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk utvecklingsfas.  

 

PXL01 utvecklas för att förebygga postkirurgiska adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning. Detta 

projekt förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. 

Postkirurgiska adherenser utgör ett betydande medicinskt problem efter de flesta kirurgiska procedurer, 

och i synnerhet vid handkirurgi. Skador på böjsenor och efterföljande kirurgisk reparation av sådana 

skador kan orsaka sammanväxningar mellan sena och senskida vilket begränsar senans glidfunktion, 

något som kan leda till nedsatt rörlighet i det skadade fingret och en otillräcklig återhämtning i funktion 

efter en skada. Små begränsningar i rörlighet kan medföra betydande livskvalitetförsämringar på grund av 

svårigheter att genomföra enkla aktiviteter som att knäppa en knapp eller använda ett litet tangentbord. På 

de traditionella läkemedelsmarknaderna drabbas årligen cirka 1 miljon patienter av allvarliga senskador, 

varav cirka 30% avser skador i handen. En stor andel patienter som drabbas av svåra senskador återfår 

aldrig full rörlighet. Permanent begränsning av rörlighet är särskilt påtaglig efter skador av senor i 

handen, där upp till 50% av patienterna aldrig återfår komplett flexibilitet och styrka.  

 

Bolagets andra läkemedelskandidat LL-37, utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår. Bolaget 

genomför för närvarande en klinisk fas IIb-studie (HEAL LL-37) på patienter med svårläkta venösa 

bensår, där rekryteringen inleddes 2018 och sista patient inkluderades i december 2019. Venösa bensår 

utgör den största undergruppen av kroniska, svårläkta sår på de stora läkemedelsmarknaderna. Det 

bedöms finnas 13-18 miljoner patienter med svårläkta sår. Kroniska sår utgör ett stort problem för 

patienter och sjukvårdssystem eftersom de är kostsamma att behandla, återkommande och kan bestå i 

månader och år. Standardbehandling utgörs av kompressionsbehandling och det finns idag inga läkemedel 

med ett brett godkännande för behandling av venösa bensår. Sjukvårdens kostnad för att behandla ett 

enda venöst bensår uppgår till över 10 000 USD. Bolaget bedömer därmed att behovet av 

kandidatläkemedlet är stort, från såväl patientens som sjukvårdens perspektiv. 

 

Promore Pharma arbetade under 2019 främst med genomförandet av bolagets kliniska studie HEAL 

LL-37. Målet med HEAL LL-37 var att ca 120 patienter med venösa bensår i Sverige och Polen skulle 

genomgå hela studieprotokollet och under mars 2020 kunde bolaget meddela att studien, trots rådande 

utmaningar för sjukvården i både Polen och Sverige till följd av covid-19-pandemin, kunnat slutföras 

enligt plan och att ca 120 patienter avslutat behandlingsfasen. Promore Pharma hoppas att med studien 

kunna visa att behandling med LL-37 påtagligt ökar sannolikheten för en accelererad sårläkning. Under 

2019 arbetade bolaget även med förberedelser för den kliniska fas III-studie som ska genomföras 

avseende PXL01 i EU och Indien. Studien planeras som en randomiserad dubbelblind studie med drygt 

600 patienter med böjsensskador i handen, där engångsbehandling med PXL01 i två olika doser jämförs 

med placebo. Under det sista kvartalet genomfördes även en nyemission, vilken tillförde bolaget en 

bruttolikvid om cirka 60,1 MSEK. Likviden kommer primärt att användas för att färdigställa den 

pågående fas IIb-studien för LL-37 (HEAL LL-37) samt att slutföra förberedelserna för den planerade fas 

III-studien för PXL01 (PHSU03). Ytterligare kapital kommer dock att krävas för att kunna påbörja 

rekryteringen av patienter i PHSU03 och fullföljandet studien. 
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Bolaget ser goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna PXL01 och LL-37 även för andra 

angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av 

diabetesfotsår.  

 

Bolaget har inte några intäkter från försäljning av produkter och fram till att bolagets produkter börjar 

generera intäkter eller kan utlicensieras är bolaget beroende av extern finansiering för att säkerställa 

fortsatt drift.  

  
Företaget har sitt säte i Solna.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Fas III-prövning med PXL01 modifieras och antalet kliniker i studien utökas 

Bolaget meddelade i februari 2019 att modifieringar görs i tillverkningskedjan av försöksprodukt för 

bolagets kliniska fas III-studie PSHU03 med PXL01 för förebyggande av adherenser efter böjsenskirurgi. 

Försöksprodukten består av ett kit med flera komponenter och tillhandahålls genom kontraktstillverkning 

där serviceleverantörer i såväl USA som Europa är engagerade. En av dessa serviceleverantörer har inte 

lyckats förnya ett av de tillverkningstillstånd som krävs vilket påverkar samordningen av 

tillverkningskedjan, som därför inte kan genomföras enligt ursprunglig plan. För att minska sannolikheten 

för tidsförluster på vägen fram till marknadsgodkännande planerar bolaget att utöka antalet kliniker i 

PHSU03-studien genom att även inkludera ett antal sjukhus i Italien för att påskynda rekryteringen av 

patienter och därigenom minimera förseningen. Den emission som genomfördes 2019 inbringade inte 

tillräckligt med kapital för att kunna påbörja rekryteringen av patienter i PHSU03-studien och den kan 

således inte påbörjas förrän kompletterande kapital har säkrats. 

Styrelsen förstärktes med Kerstin Valinder Strinnholm 

Vid årsstämman i maj 2019 valdes Kerstin Valinder Strinnholm till ny styrelseledamot. Kerstin har lång 

erfarenhet från läkemedelsindustrin och har bland annat varit ansvarig för affärsutveckling och 

affärsstrategi på Nycomed (nu Takeda) och dessförinnan haft ledande befattningar inom marknadsföring 

och affärsutveckling på Astra och AstraZeneca. Hon har journalistexamen från Journalisthögskolan i 

Göteborg. Utöver sitt uppdrag i bolaget, har Kerstin även styrelseuppdrag i flera andra bolag, såsom 

Camurus AB (publ), Corline Biomedical AB (publ), Immunicum AB (publ), Klifo A/S, Gedea AB samt 

det egna konsultföretaget Cavastor AB. 

 

Hälften av patienterna i HEAL LL-37 rekryterade 

Bolaget meddelade i juni 2019 att hälften av patienterna inkluderats och påbörjat försökbehandlingen i 

bolagets fas II-studie (HEAL LL-37) med bolagets läkemedelskandidat LL-37 för behandling av venösa 

bensår.  

Patent beviljat för LL-37 i Japan 

 

Bolaget meddelade i augusti 2019 att den japanska patentmyndigheten formellt beviljat ett patent ”Ny 

behandling av kroniska sår” avseende LL-37. Patentet är giltigt till den 19 november 2034. Patent inom 

samma patentfamilj har beviljats i USA.   
 

Styrelsen beslutade genomföra en företrädesemission om 75 MSEK, garanterad till 80 procent 
 

Bolaget meddelade i oktober 2019 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av aktier med 

företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om totalt ca 75 MSEK före emissionskostnader. 

Företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2019. Emissionen var 

garanterad upp till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, inklusive pro 

rata åtagande från Bolagets största aktieägare Midroc New Technology AB. Syftet med 
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företrädesemissionen var att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling av bolagets två 

läkemedelskandidater i enlighet med bolagets affärsplan och strategi.  
 

ABG Sundal Collier anlitad som likviditetsgarant 
 

Bolaget meddelade i oktober 2019 att ABG Sundal Collier ASA anlitats som likviditetsgarant. Åtagandet 

om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti 

och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor 

med en spread om maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja likviditeten i handeln 

med aktien.  
 

Patent beviljat för PXL01 i USA  
 

Bolaget meddelade i november 2019 att den amerikanska patentmyndigheten formellt beviljat ett patent 

avseende formuleringen av PXL01 i kombination med högmolekylär hyaluronsyra. Patentet är giltigt 

åtminstone fram till januari 2030.  
 

Företrädesemissionen genomförd 
 

Bolaget meddelade i december 2019 att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

slutförts. Företrädesemission tecknades till 80 procent och tillförde bolaget en bruttolikvid om cirka 60,1 

MSEK. Cirka 43,1 MSEK, motsvarande 57,4 procent av emissionen, tecknades med stöd av 

teckningsrätter, cirka 8,2 MSEK, motsvarande 10,9 procent av emissionen, tecknades utan stöd av 

teckningsrätter och resterande del, motsvarande cirka 8,8 MSEK eller 11,7 procent av det totala 

emissionsbeloppet, tecknades av emissionsgaranter. Likviden kommer primärt att användas för att 

färdigställa den pågående fas IIb-studien för LL-37 (HEAL LL-37) samt att slutföra förberedelserna för 

den planerade fas III-studien för PXL01 (PHSU03). Ytterligare kapital kommer dock att krävas för att 

kunna påbörja rekryteringen av patienter i PHSU03 och fullföljandet studien. 
 

HEAL LL-37 färdigrekryterad i förtid 

 

Bolaget meddelade i december 2019 att alla patienter rekryterats för bolagets fas IIb-studie (HEAL) med 

LL-37 för behandling av venösa bensår. Målet med den kliniska fas IIb-studien med LL-37 var att ca 120 

patienter med venösa bensår i Sverige och Polen skulle genomgå hela studieprotokollet. Samtliga 

patienter som bedömdes behövas för studien hade rekryterats vid 15 kliniker i Polen och Sverige.  

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden  

Målsättningen i antalet behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37 uppnådd 

 

Bolaget meddelade i mars 2020 att det sista patientbesöket genomförts i behandlingsfasen av bolagets fas 

IIb-studie (HEAL) med LL-37, som är ett nytt kandidatläkemedel för venösa bensår. Målet med HEAL 

LL-37 var att ca 120 patienter med venösa bensår i Sverige och Polen skulle genomgå hela 

studieprotokollet. Trots de utmaningar sjukvården i både Polen och Sverige haft till följd av 

covid-19-pandemin kunde studien slutföras enligt plan och 120 patienter har avslutat behandlingsfasen. 

Promore Pharma hoppas att med studien kunna visa att behandling med LL-37 påtagligt ökar 

sannolikheten för en accelererad sårläkning av kroniska sår. Promore Pharma hoppas att med studien 

kunna visa att behandling med LL-37 påtagligt ökar sannolikheten för en accelererad sårläkning. Resultat 

från studien beräknas finnas tillgängliga under det fjärde kvartalet 2020. 

 

Bolagets CFO lämnar sin tjänst under 2020 

Bolagets CFO Jenni Björnulfson meddelade i april 2020 att hon har beslutat lämna sin roll i Promore 

Pharma för ett uppdrag i ett annat bolag. Jenni Björnulfson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under 

sin uppsägningstid om sex månader. 
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Aktier och ägarförhållanden 

Promore Pharmas aktie handlas sedan den 6 juli 2017 på Nasdaq First North (numera Nasdaq First North 

Growth Market) i Stockholm under kortnamnet PROMO med ISIN-kod SE0009947740. Antalet aktier 

uppgick per den 31 december 2019 till 36 428 362 (20 235 090). Det genomsnittliga antalet aktier 

uppgick under 2019 till 21 392 995 (20 235 090). Huvudägarna Midroc New Technology AB, 

PharmaResearch Products Ltd. och Rosetta Capital IV S.a.r.L., äger ca 75 procent av aktierna i bolaget.  

Promore Pharma emitterade i samband med listningen 6 523 560 teckningsoptioner. Teckningskursen 

sattes i enlighet gällande optionsvillkor till 23,30 SEK per aktie den 31 januari 2019. Teckningsperioden 

avslutades den 22 februari 2019. Bolaget har ställt ut ytterligare teckningsoptioner vilka berättigar till 

teckning av 1 910 310 aktier. Dessa teckningsoptioner innehas av PharmaResearch Products Ltd., 

Technomark Group USA LLC och Kentron Biotechnology Pvt. Ltd., samtliga partners till bolaget 

avseende utvecklingen av PXL01 och motsvarar en utspädning om 5,0 procent. 

Koncernstruktur 

Promore Pharma äger 100% av aktierna i dotterbolaget Pergamum AB.  

 

I koncernen finns också ett innehav av aktier i det finska bioteknikbolaget Herantis Pharma Oyj. Detta är 

en konsekvens av ett historiskt passivt innehav i det finska bolaget Biocis Oy i Promore Pharmas 

dotterbolag Pergamum AB. Biocis Oy har under de senaste åren genomgått ett antal fusioner och 

ägarförändringar som resulterade i ett delägande i Herantis Pharma Oyj, som börsnoterades under 2015. 

Promore Pharmas innehav i Herantis Pharma Oyj uppgick per 31 december 2019 till 45 818 aktier. 

Bolagets styrelse har fattat beslut om att avyttra detta innehav i en stegvis process.  

 

Styrelse och organisation  

Bolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, och har valts av 

ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2019 intill slutet av årsstämman 2020. Styrelsen utgörs av 

styrelseordförande Göran Pettersson, Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra 

Kumar, Göran Linder och Kerstin Valinder Strinnholm.  

 

Promore Pharma har en liten kostnadseffektiv organisation som främst arbetar med affärsutveckling, 

klinisk och annan projektkoordination samt hantering av immateriella rättigheter och annan väsentlig 

utvecklingsdokumentation. Alla medarbetare utom bolagets verkställande direktör jobbar på konsultbasis. 

Per den 31 december 2019 hade bolaget således endast en anställd. 

 

Effekter av covid-19 pandemin 

Bolaget har i nuläget inte drabbats av några direkta effekter av den pågående covid-19-pandemin. Bolaget 

kunde till exempel i mars 2020 meddela att 120 patienter avslutat behandlingsfasen i HEAL LL-37, vilket 

var helt enligt plan, trots de utmaningar sjukvården haft till följd av coronavirusets utbredning. Däremot 

uppstår sannolikt ett antal sekundära effekter såsom försenade interaktioner med myndigheter, 

begränsningar i kontakter med kliniker i HEAL LL-37, kapacitetsbegränsningar hos och svårigheter att få 

access till olika underleverantörer samt osäkerheter på finansmarknaderna.  

 

Riskfaktorer 

Promore Pharmas huvudsakliga verksamhet är läkemedelsutveckling som i hög grad är riskfylld och 

kapitalkrävande. Utvecklingen av läkemedel står inför en extensiv och sträng reglering under övervakning 

av tillsynsmyndigheter på varje relevant marknad. Promore Pharma är beroende av att bolagets 

läkemedelskandidater når framgång i de kliniska studierna. Läkemedelskandidaterna är visserligen i sen 

utvecklingsfas men de är fortfarande föremål för en omfattande reglering och kontroll innan 

marknadsgodkännanden kan erhållas. Den utveckling som krävs kan också bli föremål för förseningar 
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och därmed ytterligare kostnader. För läkemedelskandidaternas utveckling, tillverkning, marknadsföring 

och försäljning krävs godkännanden och olika typer av tillstånd från relevanta tillsynsmyndigheter. Dessa 

processer kan vara tids- och kostnadskrävande och även efter ett eventuellt godkännande är bolaget 

skyldigt att efterleva vissa tillsynskrav med risk för återkallelse av godkännande. Om 

marknadsgodkännande erhålls finns fortfarande en risk för att bolaget inte uppnår önskad nivå av pris- 

och marknadsacceptans från sjukvård, patienter och betalare. Läkemedelsindustrin är också en 

konkurrensutsatt marknad som kännetecknas av global konkurrens, snabb teknisk utveckling och 

omfattande investeringskrav. Marknaden har tillväxtmöjligheter och många mindre och växande aktörer 

gör inträde på marknaden. Det finns en risk att andra företag utvecklar produkter som visar sig vara 

överlägsna bolagets läkemedelskandidater eller som är sämre men som ändock når bättre 

marknadsacceptans. Bolaget kan också bli föremål för produktansvarskrav både under 

utvecklingsprocessen och efter att läkemedelskandidaten lanserats på marknaden. Patent och immateriella 

rättigheter är en central tillgång i bolagets verksamhet och därmed är eventuella framtida framgångar till 

stor del beroende av möjligheterna att kunna bibehålla existerande patentskydd och att utveckla 

patentportföljen inför framtida kommersialisering. Det finns, som alltid när det gäller medicinskt och 

kommersiellt framgångsrika läkemedel, en risk för att konkurrenter försöker kringgå bolagets patent eller 

att försök görs för att ogiltigförklara bolagets patent.  

 

Promore Pharmas organisation består av ett fåtal medarbetare varav de flesta utför sitt arbete på 

konsultbasis. Den betydande erfarenheten från dessa medarbetare är avgörande för Promore Pharmas 

framgång och förlust av dessa medarbetare skulle kunna leda till förseningar eller avbrott i bolagets 

verksamhet. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett antal samarbetspartners och rådgivare som är 

nödvändiga för utvecklingen av läkemedelskandidaterna. Likt bolagets medarbetare beror Promore 

Pharmas framgång på att bibehålla dessa relationer.  

 

Framtidsutsikter 
Promore Pharma påbörjade en klinisk fas II-studie för LL-37 (HEAL) under 2018 där data förväntas 

kunna presenteras i fjärde kvartalet 2020. Bolaget förbereder också en klinisk fas III-studie för PXL01. 

Promore Pharmas projekt befinner sig således i sen klinisk fas och bolaget bedömer att projekten har goda 

marknadsförutsättningar om resultaten från studierna är goda. Bolaget har ännu inga intäkter från 

läkemedelskandidaterna och är därmed beroende av extern finansiering för att säkerställa fortsatt drift. 

Den emission som genomfördes 2019 inbringade inte tillräckligt med kapital för att kunna påbörja 

rekryteringen av patienter i PHSU03 och kan således inte påbörjas förrän kompletterande kapital har 

säkrats. 

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

  

  

Flerårsöversikt (Tkr)           

Koncernen 2019 2018 2017 2015/16   

        (18 mån)   

Nettoomsättning 3 928 2 447 632 87   

Resultat efter finansiella poster -28 865 -32 483 -8 432 -11 370   

Balansomslutning 68 734 37 600 71 348 13 132   

Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg   

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg   

Soliditet (%) 75,9 88,4 92,1 26,0   

            
Moderbolaget 2019 2018 2017 2015/16 2014/15 
        (18 mån)   
Nettoomsättning 3 928 2 417 612 0 0 

DocuSign Envelope ID: 871375A4-406C-49EE-8947-BCB887825E30DocuSign Envelope ID: BAA5B9AC-A65F-4841-9FB1-F52264265005



Promore Pharma AB (publ) 

Org.nr 556639-6809 

6 (20) 

  

      

 
Resultat efter finansiella poster -27 440 -31 428 -22 010 -6 878 631 
Balansomslutning 75 887 43 351 75 974 16 764 2 037 
Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg 146,6 
Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg 
Soliditet (%) 79,3 91,9 93,8 47,9 21,1 

            
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Förändring av eget kapital 

Koncernen  
Aktie- 

kapital 
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat  Totalt 

          

Belopp vid årets ingång 809 404 32 437 707   33 247 111 

Nyemission 647 730 47 164 437  47 812 167 

Disposition enligt beslut av 

årets årsstämma:     0 

Årets resultat   -28 865 406   -28 865 406 

Belopp vid årets utgång 1 457 134 50 736 738  52 193 872 

          

Moderbolaget  
Aktie- 

kapital 
Reserv- 

fond 
Balanserat 

resultat 

Annat eget 

kapital 
inkl årets resultat Totalt 

            
Belopp vid årets ingång 809 404 380 349 70 079 539 -31 427 592 39 841 700 
Nyemission 647 730   47 164 437 47 812 167  

Disposition enligt beslut av 

årets årsstämma:     -31 427 592 31 427 592 0 

Årets resultat       -27 440 036 -27 440 036 
Belopp vid årets utgång 1 457 134 380 349 38 651 947 19 724 401 60 213 831 

            
Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 26 500 tkr (26 500 tkr). 
  

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 85 816 384 
årets förlust -27 440 036 
 58 376 348 

  
behandlas så att 
i ny räkning överföres 58 376 348 
  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 

Resultaträkning 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

  

 

 

 

Nettoomsättning   3 927 800   2 446 784   

Övriga rörelseintäkter   -7 249   683 892   

    3 920 552   3 130 676   

            

Rörelsens kostnader           

Handelsvaror   -20 298 050   -24 452 266   

Övriga externa kostnader   -7 204 699   -5 779 863   

Personalkostnader 2 -4 200 280   -4 251 268   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar   -1 217 142   -1 217 142   

Övriga rörelsekostnader   -69 734   -106 367   

    -32 989 905   -35 806 906   

Rörelseresultat   -29 069 354   -32 676 230   

            

Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar   299 773   246 102   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   -88 437   -36 162   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -7 388   -16 793   

    203 948   193 147   

Resultat efter finansiella poster   -28 865 406   -32 483 083   

            

Resultat före skatt   -28 865 406   -32 483 083   

            

Årets resultat   -28 865 406   -32 483 083   

Hänförligt till moderföretagets aktieägare   -28 865 406   -32 483 083   
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Koncernens 

Balansräkning 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Goodwill   608 572   1 825 714   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3, 4 2 809 597   2 809 597   

Summa anläggningstillgångar   3 418 169   4 635 311   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   2 857 273   697 646   

Övriga fordringar   1 659 555   995 669   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   256 425   388 848   

    4 773 253   2 082 163   

            

Kassa och bank   60 543 047   30 882 428   

Summa omsättningstillgångar   65 316 300   32 964 591   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   68 734 469   37 599 902   
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Koncernens 

Balansräkning 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare           

Aktiekapital   1 457 135   809 404   

Annat eget kapital inklusive årets resultat   50 736 737   32 437 707   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare   52 193 872   33 247 111   

            

Summa eget kapital   52 193 872   33 247 111   

Långfristiga skulder 5         

Skulder till kreditinstitut   714 038   714 038   

Övriga skulder   370 486   280 860   

    1 084 524   994 898   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   12 224 595   1 310 633   

Aktuella skatteskulder   145 560   149 139   

Övriga skulder   137 706   186 203   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 948 212   1 711 918   

    15 456 073   3 357 893   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   68 734 469   37 599 902   
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Koncernens 

Kassaflödesanalys 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

  

 

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -28 865 406   -32 483 083   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m   1 006 995   960 012   

Betald skatt   0   0   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital   -27 858 411   -31 523 071   

            

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           

Förändring kundfordringar   -2 159 627   201 941   

Förändring av kortfristiga fordringar   -531 463   13 069   

Förändring leverantörsskulder   10 913 962   -2 098 409   

Förändring av kortfristiga skulder   1 184 218   883 781   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -18 451 321   -32 522 689   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   0   0   

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0   0   

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   299 773   471 896   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   299 773   471 896   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   47 812 167   0   

Amortering av lån   0   -38 981   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    47 812 167   -38 981   

            

Årets kassaflöde   29 660 619   -32 089 774   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   30 882 429   62 972 202   

Kursdifferens i likvida medel           

Kursdifferens i likvida medel   0   0   

Likvida medel vid årets slut   60 543 047   30 882 429   
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Moderbolagets 

Resultaträkning 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

  

 

 

 

Nettoomsättning   3 927 804   2 416 784   

Övriga rörelseintäkter   -8 432   8 538   

    3 919 372   2 425 322   

            

Rörelsens kostnader           

Handelsvaror   -19 835 130   -23 808 764   

Övriga externa kostnader   -7 165 281   -5 654 690   

Personalkostnader 2 -4 200 280   -4 251 323   

Övriga rörelsekostnader   -69 215   -101 698   

    -31 269 906   -33 816 475   

Rörelseresultat   -27 350 534   -31 391 153   

            

Resultat från finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   -88 437   -36 162   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 065   -277   

    -89 502   -36 439   

Resultat efter finansiella poster   -27 440 036   -31 427 592   

            

Bokslutsdispositioner   0   0   

Resultat före skatt   -27 440 036   -31 427 592   

            

Årets resultat   -27 440 036   -31 427 592   
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Moderbolagets 

Balansräkning 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i koncernföretag 6, 7 10 398 333   10 398 333   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   2 857 273   697 646   

Fordringar hos koncernföretag   4 945 455   5 004 244   

Aktuella skattefordringar   143 209   143 209   

Övriga fordringar   1 507 051   776 751   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   256 425   305 609   

    9 709 413   6 927 459   

            

Kassa och bank   55 779 664   26 024 798   

Summa omsättningstillgångar   65 489 077   32 952 257   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   75 887 410   43 350 590   
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Moderbolagets 

Balansräkning 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Bundet eget kapital           

Aktiekapital   1 457 134   809 404   

Reservfond   380 349   380 349   

    1 837 483   1 189 753   

            

Fritt eget kapital           

Överkursfond   176 693 219   129 528 782   

Balanserad vinst eller förlust   -90 876 835   -59 449 244   

Årets resultat   -27 440 036   -31 427 592   

    58 376 348   38 651 946   

Summa eget kapital   60 213 831   39 841 699   

            

Långfristiga skulder 5         

Obligationslån   370 486   280 861   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   12 048 448   1 166 462   

Aktuella skatteskulder   145 560   0   

Övriga skulder   171 780   220 277   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 937 305   1 841 291   

Summa kortfristiga skulder   15 303 093   3 228 030   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   75 887 410   43 350 590   
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Moderbolagets 

Kassaflödesanalys 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

  

 

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -27 440 036   -31 427 591   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   89 626   -11 027   
Kursdifferens i likvida medel  0  0  

Betald skatt   0   0   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital   -27 350 410   -31 438 618   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av kundfordringar   -2 159 627   201 941   

Förändring av kortfristiga fordringar   -622 327   40 704   

Förändring av leverantörsskulder   10 881 986   -2 086 490   

Förändring av kortfristiga skulder   1 193 077   940 222   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -18 057 301   -32 342 241   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0   0   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   47 812 167   0   

Amortering av skuld   0   -38 981   

Erhållna (lämnade) koncernbidrag   0   0   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   47 812 167   -38 981   

            

Årets kassaflöde   29 754 866   -32 381 222   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   26 024 798   58 406 020   

Likvida medel vid årets slut   55 779 664   26 024 798   
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Noter 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. 

  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 

kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 

kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.  

  
Finansiella instrument har värderats till anskaffningsvärdet korrigerat för eventuella nedskrivningar. 

Eventuellt behov av nedskrivningar beräknas på skillnaden mellan bokfört värde å ena sidan och verkligt 

värde med avdrag för försäljningsutgifter å andra sidan, beräknat för varje värdepappersportfölj. 

  
Pensionsplaner redovisas enligt förenklingsregeln, vilket innebär att kostnaden redovisas i takt med att 

avgiften betalas. 

  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  

Koncernredovisning 

  
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 

identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 

nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 
  
Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 

ett nedskrivningsbehov. 
  
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. 
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Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  

Goodwill 20%   

      

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 

med avdrag för uppskjuten skatt). 

 
Rörelsemarginal (%) 
Rörelseresultat i procent av omsättningen. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 

  

  

Not 2 Medelantalet anställda 

Koncernen 

 

 

  2019 2018 

      

Medelantalet anställda 1 1 

      

Moderbolaget 

  2019 2018   

        

Medelantalet anställda 1 1   
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Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 36 726 452 37 175 387 
Försäljningar/utrangeringar -249 359 -448 935 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 477 093 36 726 452 

      
Ingående nedskrivningar -33 916 855 -34 139 995 
Försäljningar/utrangeringar 249 359 448 936 
Årets nedskrivningar 0 -225 796 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -33 667 496 -33 916 855 
      
Utgående redovisat värde 2 809 597 2 809 597 

      

  

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 
Finansiella instrument som omfattas av 4 kap 14a-14c 

årsredovisningslagen 
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde 
Övriga långfristiga värdepappersinnehav 2 809 597 3 704 862 

  2 809 597 3 704 862 

      

  

Not 5 Långfristiga skulder 

Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31 

      

Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdagen     
Övriga skulder 370 486 280 860 
Skulder till kreditinstitut 714 038 714 038 

  1 084 524 944 898 

      

Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen       

Övriga skulder 370 486 280 860   

  370 486 280 860   
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Not 6 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 10 402 588 10 402 588   

Inköp 0 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 402 588 10 402 588   

        

Ingående nedskrivningar -4 255 -4 255   

Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 255 -4 255   

        

Utgående redovisat värde 10 398 333 10 398 333   

        

  

Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

  
Namn 

Kapital- 
andel   

Pergamum AB 100%   

      

      

  Org.nr Säte   

Pergamum AB 556759-9203 Solna   

        

 

 
 

Solna den 
   

  

  
Göran Pettersson Marianne C Dicander Alexandersson 

Ordförande   

    

    

    
Torsten Goesch Satyendra Kumar 
    

    

    
Göran Linder Kerstin Valinder Strinnholm 

  

  

  

Jonas Ekblom  

Verkställande direktör  
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Min revisionsberättelse har lämnats  

 
  

 
Ola Spinnars  
Auktoriserad revisor  
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Promore Pharma AB (publ) 
Org.nr. 556639-6809  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Promore Pharma AB (publ) för år 2019-01-01—2019-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/reviso
rs_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsen och verkställande direktörens 
förvaltning för Promore Pharma AB (publ) för år 2019-01-01—2019-12-31 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot och verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad 
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/reviso
rs_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm 2020- 

Finnhammars Revisionsbyrå AB 
Ola Spinnars 

Auktoriserad revisor 
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