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Sammanfattning av bokslutskommuniké 
Med ”NextCell” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Belopp inom parentes i 

rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolagets räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.  

 

Tolv månader (2016-09-01 till 2017-08-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 517 203 (809 006) SEK. 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 245 206 (-11 413 381) SEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -3.34 (-80.47) SEK. 

• Soliditeten** uppgick till 88 (71) %. 

 

Fjärde kvartalet (2017-06-01 till 2017-08-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 198 765 (270 762) SEK. 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick -4 757 996 (-2 354 909) SEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -0.64 (-15.91) SEK. 

 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde 

kvartalet 2016/2017: 7 477 892 (175 330) aktier. Antal aktier i NextCell per den 31 augusti 2017: 8 505 425 aktier (175 330). 

Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2016/17 uppgick till 3 965 550 (147 969). 

 

**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2016/2017 

 
Tredje kvartalet 2016/2017 

 

• NextCell meddelar att Bolaget uppnått marknadsplatsen krav och godkänts för notering på Aktietorget 

förutsatt att Bolaget uppnår spridningskravet och lägstanivån om 15 MSEK i Bolagets emission av units. 

 

• Den 24 maj 2017 inleds teckningstiden i NextCells emission av units.  

 

• NextCell meddelar att en första beställning av Bolagets läkemedelskandidat ProTrans™ har lagts hos 

Bolagets CMO (”Contract Manufacturing Organization”).  

 

• Den 29 maj 2017 meddelar NextCell att den börsnoterade stamcellsaktören Polski Bank Komórek 

Macierzystych S.A. (”PBKM”) investerar i Bolagets pågående emission av units.  

 

• NextCell meddelar den 30 maj 2017 att Bolaget har anställt en CFO (Leo Groenewegen) som tillträtt sin 

tjänst.  

 

Fjärde kvartalet 2016/2017  

 

• I början av juni 2017 meddelar NextCell att Bolagets huvudägare Diamyd Medical AB har tecknat ytterligare 

en post om cirka 1 MSEK i Bolagets vid tidpunkten pågående emission av units.  

 

• Den 12 juni 2017 avslutas teckningstiden i NextCells emission av units. Emissionen tecknades till cirka 18 

MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. Genom emissionen tillförs NextCell cirka 365 

nya aktieägare och cirka 18 MSEK före emissionskostnader. 

 

• Den 13 juli 2017 inledleds handeln i Bolagets aktier och teckningsoptioner på AktieTorget.  
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• NextCell flaggar i mitten av juli 2017 att Bolagets styrelseordförande Anders Essen-Möller har ökat sitt 

innehav. Essen-Möller ökade sitt innehav med 263 020 aktier och äger efter transaktionen cirka 11,76 

procent av aktierna i NextCell. 

 

• NextCell meddelar i slutet av juli 2017 att Bolaget har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket om klinisk 

prövning med Bolagets läkemedelskandidat ProTrans™ i typ 1 diabetes. 

 

• NextCell erhåller i början av augusti 2017 etiskt godkännande för att utveckla assays från 

navelsträngsvävnad. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• NextCell erhåller i början av september 2017 etiskt godkännande för klinisk prövning med ProTrans™. 

 

• I mitten av september 2017 avlägger NextCell en uppdatering avseende Bolagets ansökan om klinisk 

prövning med ProTrans™.  

 

• I slutet av september 2017 erhåller NextCell tillstånd för partihandel med cellbaserade studieläkemedel. 

Tillståndet krävs för att NextCell ska få anskaffa, lagerföra och distribuera studieläkemedel i den planerade 

kliniska prövningen med ProTrans™. 

 

• I mitten av oktober beviljar Läkemedelsverket NextCell tillstånd för att genomföra den kliniska 

läkemedelsprövningen för att utvärdera läkemedelskandidaten ProTrans™. 
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VD Mathias Svahn har ordet 
 

Vi har nu nått räkenskapsårets slut och det har varit ett händelserikt år för NextCell som 

inkluderat såväl notering på AktieTorget som ansökan om klinisk prövning med ProTrans™. 

Jag tar tillfället i akt att sammanfatta några av fjärde kvartalets viktigaste händelser samt 

räkenskapsåret som helhet.  

 

NextCell noterades på AktieTorget den 13 juli 2017 och veckan efter notering lämnade vi 

in vår ansökan om klinisk prövning med ProTrans™ till Läkemedelsverket. Strax därefter, i 

början av augusti, erhöll vi vår första leverans av ProTrans™ från vår leverantör tillika 

delägare Polski Bank Komórek Macierzystych. I september erhöll vi därefter etiskt 

godkännande att genomföra studien och senare samma månad erhöll vi tillstånd för partihandel med cellbaserade 

studieläkemedel. Slutligen erhöll vi Läkemedelsverkets beviljande redan den 17 oktober vilket betyder att NextCell 

nu har samtliga tillstånd som krävs för att starta den kliniska.  

 

Jag är oerhört imponerad av mina medarbetare och samarbetspartners som har levererat enligt vår ambitiösa  

tidsplan. Huvudprövare för studien är professor Per-Ola Carlsson, diabetesläkare på Akademiska sjukhuset och 

professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Han är en framstående forskare som tilldelats flera priser 

för sitt translationella arbete inom diabetes.  Vi samarbetar med Karolinska Trial Alliance som har stor erfarenhet av 

avancerade cellterapier i tidig fas och studien kommer att följas av tre av Sveriges främsta professorer i området; 

Ulf Smith, Anders Fasth och Åke Lernmark. 

 

Cellaviva, NextCells bifirma, som tillhandahåller en tjänst för familjesparande av stamceller startade september 2015 

och har nu funnits i över 2 år. Det finns ett stort intresse för stamceller och stamcellsbehandlingar i Sverige men 

medvetenheten om stamcellssparande är låg. Cellaviva arbetar intensivt för att öka medvetenheten om att 

efterbörden innehåller stamceller som kan samlas in utan något ingrepp och sparas för eventuella medicinska 

behov. Glädjande har vi nu börjat få återkommande kunder och även om försäljningen har varit något långsam i år 

upplever vi en ökad medvetenhet och intresse bland väntande föräldrar och inte minst från mor- och farföräldrar. 

 

Noteringen av NextCell på Aktietorget har också ökat intresset för Cellavivas tjänst genom ökad exponering och 

investerare som också blir våra kunder. Cellaviva fortsätter att informera blivande föräldrar via sociala medier, 

cellaviva.se och mässor. Vi fortsätter att bygga upp en kundstock som betalar för förvaring i vår biobank och 

förväntar oss en sund utveckling för denna del av vår verksamhet under det kommande året. 

 

NextCell har under året arbetat kostnadseffektivt och har trots en liten personalstyrka lyckats prestera ett 

imponerande resultat tillsammans med våra samarbetspartners. Extraordinära kostnader under året härrör till IPOn 

och beställning av ProTrans, där halva kostnaden för studieläkemedlet redan är tagen. Vi följer både tidplan och 

budget. 

 

Under hösten har vi deltagit på ett antal investerarträffar i bl.a. Göteborg, Södertälje och Malmö. Det är mycket 

roligt att träffa er aktieägare och jag hoppas att ni fortsätter att komma med intressanta frågor och 

diskussionsunderlag.  

 

Jag ser med stor tillförsikt fram emot det kommande verksamhetsåret, vilket kommer att bli spännande för NextCell.  

  

 

Mathias Svahn 

VD, NextCell Pharma AB 
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NextCell Pharma AB 
Stamceller är de celler som all vävnad härstammar från. Stamceller börjar som en cell som så småningom ger upphov 

till en fullvuxen människa som består av mer än 10 000 miljarder celler. Stamceller kan genomgå ett närmast 

obegränsat antal celldelningar och ett embryos stamceller har förmågan att utveckla embryot till alla celler som 

finns i kroppen, exempelvis i hjärtat, hjärnan, huden eller kroppens ben. Stamceller finns kvar i kroppen hela livet 

och utgör ett reparationssystem för att ersätta skadade och åldrade celler. I kroppen finns ett antal olika typer av 

stamceller, däribland hematopoetiska stamceller som har förmåga att utvecklas till blodkroppar och mesenkymala 

stamceller som kan bilda ett stort antal olika typer av vävnader. Stamcellers förmåga att reproducera sig själva och 

deras förmåga att utvecklas till specifika celltyper har sedan en längre tid varit föremål för omfattande kliniska 

studier. Stamcellsfältet är omfattande och spänner över ett stort antal sjukdomsområden. Den omfattande 

forskningen och stamcellernas potential ingår i det som kallas ”stamcellsrevolutionen”. 

 

Likt hur Internet of Things-revolutionen förändrar mänsklighetens sätt att hantera data och masskommunikation 

bedömer styrelsen att stamcellsrevolutionen kan komma att förändra hur vi behandlar sjukdomar. Stamceller kan 

nämligen utvecklas till ett stort antal användbara celltyper som kan möjliggöra ett stort antal nya terapier. Idag 

används stamcellstransplantation exempelvis vid benmärgsrelaterade sjukdomar, regenerativ medicin, genterapi, 

inflammationer, autoimmuna sjukdomar och cancer.  

 

NextCell Pharma AB grundades 2014, då under namnet Cellaviva AB som blev Sveriges första och hittills enda av 

IVO godkända biobank för familjesparande av stamceller. Bolaget erhöll under marknadsetableringen stöd från 

Karolinska Institutet Innovations AB samt bidrag från Vinnova. Bolaget är Sveriges första och enda biobank för 

familjesparande av stamceller. En av Bolagets huvudägare är Diamyd Medical AB som är noterat på Nasdaq 

Stockholm First North Sensommaren 2016 togs beslutet om namnändring till NextCell Pharma och att utvidga 

verksamheten till att även omfatta läkemedelsutveckling och stamcellsforskning. Beslutet att vidga verksamheten 

togs eftersom Bolaget genom Cellaviva-verksamheten identifierat behovet av att utveckla stamcellsterapier med 

hjälp av mesenkymala celler från efterbörden (navelsträng). NextCell fokuserar på stamceller som kan utvinnas från 

efterbörden vid födsel, en smärtfri och okomplicerad stamcellskälla. Navelsträngsvävnad och navelsträngsblod är 

rika stamcellskällor som innehåller flera olika typer av stamceller och de är tillgängliga utan ingrepp. Dessa tidiga 

stamceller har i allmänhet inte ackumulerat mutationer eller utsatts för stress och miljö på samma sätt som 

stamceller från vuxna människor. NextCell har genom Cellaviva utvecklat omfattande erfarenhet inom stamcellsfältet 

och genom Bolagets huvudägare Diamyd Medical AB har Bolaget kommit kontakt med läkare/forskare, som tidigare 

har utfört kliniska studier med mesenkymala stamceller.1 Sammantaget har NextCell nu en djup kunskap om 

stamceller, ett brett kontaktnät inom autoimmuna sjukdomar, samt partnerskap med en CMO (Contract 

Manufacturing Organization) för tillverkning av ProTrans™ för en under senhösten av läkemedelsverket godkänd 

klinisk fas I/II-studie. 

 

Affärsidé 
NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av 

autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva 

blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida 

medicinska behov.  

 

Affärsmodell i sammandrag 
NextCell bedriver läkemedelsutveckling med Bolagets läkemedelskandidat ProTrans™.  Bolaget har erhållit 

godkännande från Läkemedelsverket att genomföra en klinisk fas I/II-studie med ProTrans i typ1 diabetes 

patienter och förberedelser pågår för att initiera denna. Läkemedelsutvecklingen kan i framtiden komma 

att finanserias genom kapitaliseringar, samarbeten och partnerskap samt med olika forskningsbidrag. Bolagets 

målsättning är att i framtiden teckna avtal om distribution av ProTrans™ med distributörer och därigenom erhålla 

löpande försäljningsintäkter.  Härutöver bedriver Bolaget verksamhet genom bifirman Cellaviva. Cellavivas 

affärsmodell är en service för stamcellsparande som genererar intäkter i tre steg; 1) Cellavivaboxen (som innehåller 

insamlingsutrustning), 2) analys av stamceller och 3) löpande förvaring.  

                                                           
1 PLoS ONE 2016, EL-Badawy et.al. & Diabetes 2015, Carlsson et al.   
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ProTrans™ 
ProTrans™ är en produkt baserad på mesenkymala stamceller från Wharton’s Jelly (WJMSCs), d.v.s. gelén som finns 

runt blodkärlen i navelsträngsvävnaden. Det finns i dagsläget enstaka etablerade behandlingsmetoder med 

mesenkymala stamceller från navelsträngsvävnad men ett stort antal kliniska prövningar pågår globalt. Tillverkning 

av ProTrans™ sker från för ändamålet donerade navelsträngar och från dessa odlas stora mängder stamceller upp. 

Stamcellerna fryses därefter ned och kan vid behov tinas upp och ges till patient direkt vid diagnos eller 

transplantation. Donationsvilligheten bedöms av styrelsen som hög. Styrelsen uppskattar att tillvaratagandet av 

navelsträngsvävnad är mindre än en (1) procent av de årliga födslarna i Sverige. Tillverkning av ProTrans™ sker hos 

ett kontraktslaboratorium (CMO) efter NextCells egenutvecklade kriterier. Bolaget väljer ut optimala celler ifrån 

tillverkningen enligt den egna selektionsalgoritmen och behåller på så sätt kontrollen över vad som definierar 

ProTrans™ trots att tillverkningen är outsourcad.  

 

NextCells målsättning är att ProTrans™ ska användas för bland annat behandling av autoimmun diabetes samt för 

att hämma avstötning vid njurtransplantation. 

 

Cellaviva 
Cellaviva är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller. Stamcellsbanker har funnits i flera 

decennier utomlands och är globalt en etablerad metod för att spara sitt nyfödda barns stamceller. Stamceller 

används till att behandla allvarliga sjukdomar och genom att spara det nyfödda barnets stamceller kan dels svåra 

sjukdomar såsom blodcancer och immunsystemsjukdomar behandlas och dels väntetider förkortas vid ett kritiskt 

sjukdomsförlopp eftersom matchande stamceller därmed finns tillgängliga. Ytterligare en fördel med att spara ett 

nyfött barns stamceller är att familjemedlemmar i vissa fall kan behandlas med det nyfödda barnets stamceller. Det 

genomförs för närvarande cirka 1 600 vetenskapliga försök med stamceller på universitetssjukhus globalt.2 Styrelsen 

bedömer att stamceller kommer att förändra framtida sjukdomsbehandlingar och att det med anledning därav finns 

stora hälsoincitament att spara det nyfödda barnets stamceller.  

  

                                                           
2 http://parentsguidecordblood.org/faqs.php?tag=2 
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Utveckling i siffror under perioden 
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

 

CFO Leo Groenewegen kommenterar den finansiella utvecklingen  

 

Verksamhetsåret 2016/2017 har varit ett viktigt år för NextCell Pharma, dels på grund av 

emissionen och dels på grund av inköpet av läkemedelskandidaten. Den finansiella 

situationen för Bolaget har förbättrats och vi har också tagit in kapital för vår planerade 

kliniska studie. NextCell Pharma är nu ett finansiellt hälsosamt bolag med vi har en spännande framtid framför oss.  

 

Omsättning 

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2016/2017 uppgick 198 765 (270 762) SEK och nettoomsättningen 

under räkenskapsåret 2016/2017 uppgick till 517 203 (809 006) SEK.   

 

Finansiell utveckling 

Resultatet för det fjärde kvartalet 2016/2017 uppgick till -4 757 996 (-2 354 909) SEK och resultatet för 

räkenskapsåret 2016/2017 uppgick till -13 245 206 (-11 413 381). Skillnaden mellan åren kan hänföras till utveckling 

av läkemedelskandidaten ProTrans™ och emissionskostnader i samband med emissionen under 2017.  
 

Likviditet 

Bolagets likvida medel per den 31 augusti 2017 uppgick till 16 600 937 (5 849 098) SEK. Fjärde kvartalets 

kassaflöde uppgick till 10 042 039 (3 343 579) SEK och kassaflödet för räkenskapsåret 2016/2017 uppgick till 

10 751 838 (-2 854 605). Bolagets likvida medel har ökat på grund av emissionen, genom vilken vi erhöll 

17 880 875 SEK. Likviden som vi erhöll från emissionen kommer att användas för att finansiera den kliniska studien 

och löpande drift av verksamheten. Bolagets kassa och bank kan komma att få ett tillskott under nästkommande 

verksamhetsår när nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 infaller.  

 

Soliditet 

Bolagets soliditet per den 31 augusti 2017 uppgick till 88 (71) %.  

 

Aktien  

Det finns ett aktieslag i NextCell. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern ”NEXTCL”. Per den  

31 augusti 2017 uppgick antalet aktier till 8 505 425 (175 330) stycken. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 

2016/2017: 7 477 892 (175 330) aktier.  

 

Teckningsoptioner 

I samband med NextCells emission inför notering på AktieTorget emitterades 2 860 940 teckningsoptioner av serie 

TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om  

5,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 23 augusti 2018 till 

och med den 13 september 2018. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas på AktieTorget under tickern ”NEXTCL 

TO1”.  

 

Förslag till disposition av Bolagets resultat 

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/2017. 

 

Årsredovisning och årsstämma 

NextCells årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 är planerad att publiceras på Bolagets 

(www.nextcellpharma.com) och AktieTorgets www.aktietorget.se respektive hemsidor under oktober 2017. 

Årsstämma är planerad att hållas den 05 december 2017 på Huddinge. Fullständig årsredovisning kommer att 

presenteras 07 november.   

http://www.nextcellpharma.com/
http://www.aktietorget.se/
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Principer för bokslutskommunikéns upprättande 

Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (”K3”) samt enligt BFNAR 2007:1 (”Frivillig delårsrapportering”). För ytterligare information om 

redovisningsprinciper hänvisas till NextCells årsredovisning för 2015/16. 

 

Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.  

 

Finansiell kalender  

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är 

planerade enligt följande: 

 

• Delårsrapport 1  2018-01-31 

• Halvårsrapport  2018-04-30 

• Delårsrapport 3  2018-07-31 

• Bokslutskommuniké  2018-10-31  

 

Avlämnande av delårsrapport 

Huddinge, den 31 oktober 2017 

NextCell Pharma AB 

Styrelsen 

 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 31 oktober 2017. 
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Resultaträkning i sammandrag 
 

 (SEK) 2016-09-01 

2017-08-31 

2015-09-01 

2016-08-31 

 

Rörelseintäkter   

Nettoomsättning 517 203 809 006 

   

Rörelsekostnader   

Material och varor -3 190 620 -737 569 

Övriga externa kostnader -6 525 277 -5 134 497 

Personalkostnader -3 763 439 -6 064 314 

Avskrivningar -298 720 -298 721 

Övriga rörelsekostnader 0 0 

 -13 778 056 -12 235 101 

   

Rörelseresultat -13 778 056 -11 426 095 

   

Finansiella poster   

Ränteintäkter 17 542 13 980 

Räntekostnader och liknande kostnader -1 895 -1 266 

 15 647 12 714 

   

Resultat före skatt -13 245 206 -11 413 381 

   

Skatt   

Årets skattekostnad 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT -13 245 206 -11 413 381 
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Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 2017-08-31 2016-08-31 

 

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 030 723 1 159 328 

Inventarier, verktyg och installationer 1 695 392 1 865 507 

 2 726 115 3 024 835 

Finansiella anläggningstillgångar   

Övriga långfristiga fordringar 1 040 293 0 

 

 

1 040 293 0 

Summa anläggningstillgångar 3 766 408 3 024 835 

   

Omsättningstillgångar   

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 118 324 157 600 

Övriga kortfristiga fordringar 500 060 144 173 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 561 381 290 383 

 1 259 765 592 156 

   

Kassa och bank 16 600 937 5 849 098 

   

Summa omsättningstillgångar 17 860 702 6 441 254 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 21 627 110 9 466 089 
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Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 2017-08-31 2016-08-31 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 1 743 612 547 890 

   

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat 6 216 881 3 666 085 

Överkursfond 24 358 359 13 964 177 

Årets resultat -13 245 206 -11 413 381 

 17 330 034 6 216 881 

   

Summa eget kapital 19 073 646 6 764 771 

   

Skulder   

   

Långfristiga skulder   

Övriga långfristiga skulder 696 271 702 700 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 878 117 552 708 

Övriga kortfristiga skulder 409 317 748 121 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 569 759 697 789 

 1 857 193 1 998 618 

   

Summa skulder 2 553 464 2 701 318 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 627 110 9 466 089 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

(SEK) 2017-06-01 

2017-08-31 

2016-06-01 

2016-08-31 

2016-09-01 

2017-08-31 

2015-09-01 

2016-08-31 

 

Den löpande verksamheten     

Resultat före finansiella poster -4 777 860 -2 359 042 -13 260 853 -11 426 095 

Justering för poster som inte ingår  

i kassaflödet 

    

 

Avskrivningar 74 680 78920 298 720 298 721 

Erhållen ränta 10 403 4 275 17 542 13 980 

Betald ränta 0 -142 -1 895 -1 266 

     

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

 

-4 692 777 

 

-2 275 989 

 

-12 946 486 

 

-11 114 660 

     

Förändring av rörelsekapital     

Ökning/minskning av 

rörelsefordringar 

-1 239 159 9 100  -1 707 903 -118 123 

Ökning/minskning 

leverantörsskulder 

-509 126 -147 479 325 409 -72 617 

Ökning/minskning övriga 

kortfristiga rörelseskulder 

-28 619 

 

-409 542 -486 808 203 662 

Summa förändering av 

rörelsekapital 

-1 776 903 -547 921 -1 869 302 12 923 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

 

-6 469 680 

 

-2 823 910 

 

-14 815 788 

 

-11 101 737 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar 

0 0 0 -142 134 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-142 134 

     

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

    

Långfristiga skulder 9 025 453 300 13 545 - 

Amortering av skuld 0 0  -17 300 

Nyemisson   25 554 081 - 

Aktieägartillskott 0 0  - 

Ny-, fond- och kvittningsemission 16 502 695 5 714 190 -        8 406 567 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

 

16 511 720 

 

6 167 490 

 

25 567 626 

 

8 389 267 

     

Periodens kassaflöde     

Likvida medel vid periodens början 6 558 897 2 505 519 5 849 099 8 703 703 

Förändring i likvida medel 10 042 040 3 343 580 10 751 838 -2 854 605 

     

Likvida medel vid årets slut 16 600 937 5 849 099 16 600 937 5 849 098 
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Förändring av eget kapital 
 

 

2016-08-31 

 

 Aktie- 

kapital 

Aktieägar- 

tillskott 

Överkurs-

fond 

Balanserat 

resultat 

Periodens 

resultat 

Ingående balans 2015-09-01 133 230 13 955 800 5 972 270 - -10 289 715 

Disposition enligt stämma    -10 289 715 10 289 715 

Fondemission 366 770  -366 770   

Oregistrerad nyemission 47 890  2 575 247   

Oregistrerad kvittning 3 177 836  2 605 594   

Oregistrerad kvittning -3 177 836  3 177 836   

Årets resultat     -11 413 381 

Utgående balans 2016-08-31 547 890 13 955 800 13 964 177 -10 289 715 -11 413 381 

Summa eget kapital     6 764 771 

 

2017-08-31

 Aktie- 

kapital 

Aktieägar- 

tillskott 

Överkurs-

fond 

Balanserat 

resultat 

Periodens 

resultat 

Ingående balans 2016-09-01 547 890 13 955 800 13 964 117 -10 289 715 -11 413 381 

Disposition enligt stämma    -11 413 381 11 413 381 

 

Ny emission 2016-140-28  175 344  3 329 588   

Fondemission 262  -262   

      

Ny emission 2017-03-14 287 000  5 259 454   

Ny emission 2017-06-29 686 068  14 669 127   

Ny emission 2017-07-07 46 433  1 086 067   

Ny emission 2017-07-21 615  14 385   

      

Årets resultat      -13 245 206 

Utgående balans 2017-08-31 1 743 612 13 955 800 38 322 536 -21 703 096  -13 245 206 

Summa eget kapital     19 073 646 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baksida 

Bolagsnamn 

Adress 

Telefon 

E-post 

Hemsida 

 

NextCell Pharma AB 
Karolinska Institutet Science Park 

Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge 

Telefon: +46 (0)8 735 20 10 

E-post: info@nextcellpharma.com 

www.nextcellpharma.com 
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