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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  
1/1-31/12 2020

STUDIEN MED INDITREAT® PÅ KOLOREKTAL CANCER PÅ VÄG  
ATT SLUTFÖRAS, SLUTLIGA DATA PRESENTERAS UNDER Q1 2021.

Under fjärde kvartalet 2020 har vi gått vidare med studien med IndiTreat® på kolorektal cancer (TICC). Den sista 
patienten har nu skrivits in och behandlats i enlighet med testrestultaten från IndiTreat®. TICC-studien är den första 
interventionsstudien i världen där onkologer använder ett funktionellt mikrotumörtest som vägledning för behand-
ling. Studien är på väg att avslutas planenligt och resultaten kommer att finnas tillgängliga under första kvartalet 2021.

Under de första dagarna i januari 2021 kunde vi meddela att Fernando Andreu utnämnts till ny VD. Med lång  
erfarenhet inom IVD-industrin bidrar Fernando till att förstärka 2cureX kommersiellt och affärsutvecklingsmässigt 
inför utrullningen av den första IndiTreat®-produkten. 

2cureX upprätthåller sin starka finansiella ställning och avslutar det fjärde kvartalet med en kassa på 59 MSEK.
 
 

(KSEK) om inget annat anges
Q4 2020 

1/10-31/12
Q4 2019 

1/10-31/12
Q1-Q4 2020

1/1-31/12
Q1-Q4 2019

1/1-31/12

Nettoomsättningen 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 5 212 4 785 15 391 11 982

Resultatet efter finansiella poster -2 818 -2 740 -8 591 -9 411

Resultatet per aktie* -0.15 -0.17 -0.54 -0.68

Soliditeten** 93% 74% 93% 74%

Kassa och bank 58 577 33 720 58 577 33 720

Genomsnittligt antal aktier 14 852 683 12 420 000 13 604 775 11 609 014

Antal aktier i slutet av perioden 14 856 600 12 420 000 14 856 600 12 420 000

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.   
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
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Väsentliga händelser under Q4 2020:

 •   I oktober skrevs den sista patienten in i studien med IndiTreat®  
på kolorektal cancer (TICC). 

 •   I november presenterade 2cureX en kommersiell färdplan för  
IndiTreat®-testet avseende perioden 2021-2023 med reservation  
för fortsatt påverkan från covid. 

 •   I december lanserade 2cureX den särskilda webbplatsen  
www.inditreat.com med fokus på produktinformation till patienter  
och behandlande läkare, som finns tillgänglig i fem språkversioner  
(engelska, svenska, tyska, spanska och portugisiska).

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 •   I januari utnämnde 2cureX Fernando Andreu, med internationell  
chefserfarenhet inom bioteknik, till ny VD.

 •   I januari behandlades den sista patienten i 2cureX kliniska studie på 
kolorektal cancer (TICC) – den första interventionsstudien i världen  
där 3D-mikrotumörer ligger till grund för valet av  cancerbehandling.

 •   I januari utnämnde 2cureX Kenneth Graabek Johansen, med stor  
erfarenhet inom ekonomisk och kommersiell ledning, till ny CFO.  

 •   I februari tillkännagavs 2cureX medverkan som samarbetspartner  
i det internationella äggstockscancerprojektet DECIDER som  
finansieras av EU med 15 MEUR, samt att IndiTreat kommer  
att användas inom projektet.

BESÖK GÄRNA VÅR NYA WEBBPLATS FÖR  
MER INFORMATION – WWW.2CUREX.COM 
– OCH PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, 
VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fernando Andreu CEO
E-post: FA@2curex.com 
Mobiltelefon: +45 2279 5399

Ole Thastrup CSO 
E-post: ot@2curex.com 
Mobiltelefon: +45 2211 5399

www.2curex.com
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BREV FRÅN 
FÖRETAGETS LEDNING
Den sista patienten behandlad i 2cureX studie på kolorektal cancer, och förberedelser 
igång för produktutrullning.    
   
2cureX har genom förändringar i ledningsgruppen tillfört kompetenser och profiler för att framgångsrikt 
kunna lansera och rulla ut produkter på de globala marknaderna. Några dagar in på det nya året  
utnämnde 2cureX Fernando Andreu till ny VD.
 
För att ge en rättvisande bild av övergången har det här brevet från ledningen skrivits och  
undertecknats gemensamt av den förre VD:n och grundaren Ole Thastrup och Fernando Andreu,  
ny VD sedan 1 februari 2021.

Efter 1 februari kommer Ole Thastrup att fortsätta i rollen som CSO och vice VD för att säkerställa  
den fortsatta utvecklingen av en stark produktpipeline.

TICC-studien med IndiTreat går mot sitt slut

Studien med IndiTreat® på kolorektal cancer (TICC, Clinicaltrials.gov nr. NCT03251612) som startades i 
slutet av 2017 har designats för att visa fördelen med att använda ett funktionellt test som IndiTreat®  
för att välja behandling till patienter med metastaserande kolorektal cancer. 

Nu, tre år senare, är det med stor glädje vi har förmånen att kunna meddela att den sista patienten 
har skrivits in och behandlats i enlighet med IndiTreat-testets resultat. Kolorektal cancer är den tredje 
vanligaste cancerformen globalt, med över 1,8 miljoner nya fall per år. Ungefär 25 procent av patienterna 
har metastaserad sjukdom vid diagnostillfället. Det finns ett stort icke tillgodosett medicinskt behov att 
förbättra utfallet av behandling vid metastatisk sjukdom. Trots att sjukhussystemen har pressats till sitt 
yttersta under större delen av 2020 till följd av covid-19, har vår sjukhuspartner glädjande nog kunnat 
skriva in den sista patienten och fortsätta studien enligt plan.
 
De kliniska resultaten håller nu på att analyseras, och vi räknar med att se studien slutförd under  
första kvartalet 2021.

Förberedelser för att bli ett fullfjädrat IVD-bolag

Teamet på 2cureX har utvecklat och patentskyddat en banbrytande teknik, och står nu i begrepp att få 
den kliniskt validerad. Nästa steg kommer att vara att föra ut IndiTreat®-testet i vardaglig klinisk praktik. 
För att säkerställa en framgångsrik utrullning av vår första produkt har 2cureX förstärkt ledningsgruppen 
med en ny VD, Fernando Andreu. Fernando kommer till 2cureX med mer än 30 års erfarenhet inom 
medicinteknik och in vitro-diagnostik, med tyngdpunkten på onkologi. Han har tidigare varit VD för 
Indivumed Inc (USA) och CBO på Induvimed Group (Tyskland), Senior VD för Sysmex Europe och VD för 
Sysmex Inostics (USA), Sysmex dotterbolag för vätskebiopsi. Han har även haft ledande roller på företag 
som Roche Diagnostics (Spanien) och Chiron Diagnostics (tidigare Ciba Corning) (Spanien).
 
Förutom Fernando har 2cureX även tillsatt en ny CFO, Kenneth Graabek Johansen. Kenneth har en gedi-
gen bakgrund inom kommersiell och ekonomisk ledning, där han innehaft positioner som COO på JADBio 
(Grekland), VD för Raven Biosciences (Danmark), VD för QIAGEN Aarhus (Danmark) och CFO på CLC Bio 
(Danmark). Han har även haft andra ledande befattningar, bland annat som CFO på Timextender (Dan-
mark) och CAO på SHL (Danmark), och har flera års erfarenhet av revisionsarbete från KPMG (Danmark).
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En attraktiv risk/nytta-profil
Vi anser att avvägningen mellan risk och avkastning har blivit ännu mer fördelaktig för 2cureX. För att 
förverkliga löftena om personanpassad medicin måste onkologer kunna avgöra vilket av de tillgängliga 
läkemedlen som har störst sannolikhet att ge effekt på en viss patient. Det är det vårt IndiTreat®-test 
gör. På senare år har ett växande antal läkemedel godkänts av FDA och EMA, och när läkemedelsrymden 
expanderar snabbare än någonsin blir också valet mellan behandlingar allt mer komplext. IndiTreat®  
hjälper onkologer att fatta beslut om behandling utifrån de bevis som den enskilde patientens  
tumöroider erbjuder, och därmed få ett bättre behandlingsresultat.

IndiTreat® kan dessutom identifiera alternativa behandlingsprogram att ta till om en patient utvecklar  
resistens mot ett visst läkemedel. Vi föreställer oss att IndiTreat® kommer att utvecklas som en portfölj  
av produkter, som inte bara omfattar olika cancerformer utan också olika beslutssituationer under  
behandling. På så sätt kan IndiTreat®-tester i framtiden komma att användas flera gånger under patient- 
resans gång och bidra till att optimera behandlingen. Det långsiktiga målet med detta kontinuerliga 
testande och optimerande av behandlingen är att förvandla cancern till en kronisk sjukdom.

Vad händer efter covid-19?

Covid-19-pandemin har gett upphov till en dramatisk nedgång i antalet nya cancerdiagnoser. Det kan  
låta positivt, men det är det inte; nedgången beror framför allt på att patienter undviker läkarbesök  
av rädsla för smitta. Inom sjukhusen har en stor del av behandlingskapacitet tvingats reserveras för  
covid-patienter, vilket har lett till att behandling och diagnos har försenats för upp till 50 procent av  
patienterna. När nedstängningarna snart upphör igen räknar vi med att sjukhus som behandlar cancer-
patienter kommer att uppleva en upphämtningsperiod när covid-kapacitet återförs till onkologisk vård. 
Vår tro är att IndiTreat®-testning har en viktig roll att spela i det här läget – att förbättra utfallet  
för patienterna och hjälpa till att hålla ner kostnaderna inom cancervården.

De positiva kliniska och organisatoriska resultat som vi uppnått under det sista kvartalet 2020 gör oss 
väldigt optimistiska inför bolagets framtida utveckling. 

Fernando Andreu, VD
Ole Thastrup, CSO

“ATT FÖRUTSE HUR EN VISS PATIENT  
KOMMER ATT SVARA PÅ ETT VISST  

LÄKEMEDEL. INTE VIA INDIREKTA MARKÖRER,  
UTAN GENOM DIREKT OBSERVATION. DET  
ÄR DET SOM ÄR UNIKT MED INDITREAT®”

Ole Thastrup,  (CSO & grundare, 2cureX)
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UPPDATERING OM STUDIEN  
PÅ KOLOREKTAL CANCER
DEN FÖRSTA INTERVENTIONSSTUDIEN DÄR BEHANDLINGEN 

VÄGLEDS AV ETT FUNKTIONELLT MIKROTUMÖRTEST

2cureX’s IndiTreat®-studie på kolorektal cancer följer plan       

I delårsrapporten för Q3 2020 kunde vi meddela att den sista patienten skrivits in i studien med Indi- 
Treat® på kolorektal cancer (TICC, Clinicaltrials.gov nr. NCT03251612). I den här bokslutskommunikén 
kan vi tillkännage att den sista patienten nu har genomgått behandling. Patienterna som rekryterats till 
TICC-studien har metastaserande kolorektal cancer som inte har svarat på den vanliga behandlingen 
enligt riktlinjerna (Folfox och Folfiri +/- Cetuximab). Tumöroider har genererats från patientens lever-
metastaser för att sedan exponeras för en panel av off-label-läkemedel och kombinationer. Alla testade 
läkemedel är godkända och kan därför administreras omedelbart till patienten efter genomfört test.

Här nedan presenteras arbetsflödet för TICC-studien tillsammans med en tidsplan för den sist inskrivna 
patienten. Den sista patienten skrevs in i slutet av det tredje kvartalet 2020 och följde samma turordning 
som de tidigare deltagarna i studien: först datortomografi och sedan IndiTreat®-test. Patienten behand-
lades därefter i enlighet med utfallet av IndiTreat®-screeningen under hela det fjärde kvartalet 2020. 
Efter åtta veckor gjordes en andra datortomografiundersökning av patienten, och behandlingsresultatet 
fastställdes genom att jämföra de två datortomografierna enligt RECIST 1.1-kriterierna. Utvärderingen  
av resultaten pågår nu och förväntas vara slutförd under första kvartalet 2021, som planerat.
 
TICC-studien är en prövarinitierad studie (IIT) med Lars Henrik Jensen, MD (chefsonkolog vid Vejle  
Universitetssjukhus, Danmark) som huvudprövare. Huvudprövaren sammanställer, analyserar,  
presenterar och publicerar slutresultaten från studien. 

 

Vi förväntar oss att ett positivt resultat från TICC-studien kommer att ge stöd till utrullningen av  
IndiTreat®-produkter på de olika marknaderna.  

CT Scan 
8 weeks 
of treatment

IndiTreat®
test

Data 
Analysis

Okt’20 Nov’20 Dec’20 Jan’21 Q1 2021
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RISKPROFIL FÖR 
BOLAGET 2CUREX
Vi ser två viktiga trender inom medicinsk onkologi:
 
• Det amerikanska läkemedelsverket FDA godkänner nya cancerläkemedel i allt högre grad.
•  Ett ökande antal läkemedel används off-label – vilket innebär att de används för andra  

cancersjukdomar eller medicinska tillstånd än de godkänts för.

Antalet FDA-godkända läkemedel inom onkologi

Båda dessa trender ger stöd till IndiTreat®-konceptet, som fokuserar mer på läkemedelskänslighet  
än cancerform.  Den här utvecklingen öppnar ett brett spektrum av högeffektiva läkemedel som via 
IndiTreat kan ligga till grund för personanpasssad patientbehandling.

Den stora utmaningen i att erbjuda cancerpatienter en effektiv behandling är att få bukt med den  
läkemedelsresistens som mycket ofta uppkommer redan efter några månaders behandling. Cancerceller 
har en slående förmåga att undkomma läkemedlens cytotoxiska verkan. IndiTreat® erbjuder en möjlig  
utväg ur detta dilemma genom att genomföra upprepade tester under patientresans gång så att  
behandlingen kan optimeras kontinuerligt. Det långsiktiga målet för 2cureX är att kunna omvandla  
vissa cancerformer från en dödlig sjukdom till en kronisk.

(from Hope Cristol, The American Cancer Soc., 2016)
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“VI SKAPAR EN NY 
PRODUKTKATEGORI INOM 

ONKOLOGISK DIAGNOSTIK”
Fernando Andreu,  (VD, 2cureX)
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KORT OM 2CUREX
2cureX nyckelprodukt är IndiTreat®-testet, som gör  
det möjligt för läkaren att identifiera den mest effektiva
medicinska behandlingen för varje cancerpatient.

För mer information, se 2cureX webbplats:

www.2curex.com

COVID-19 och cancer
Antalet nydiagnosticerade cancerpatienter har fallit dramatiskt under covid-19-pandemin.

Nedgången i nya cancerfall beror mest sannolikt på att patienter dragit sig för att besöka läkare och  
att sjukhus har nedprioriterat andra sjukdomar än covid-19. Efter den första vågen under våren 2020 
började vi se en mer framskriden sjukdom hos de cancerpatienter som togs in på sjukhus. Vi förväntar 
oss att sjukhusens onkologiska kapacitet att diagnosticera och behandla patienter kommer att återgå  
till normala nivåer någon gång kring sommaren 2021. 2cureX förbereder sig för att hantera det  
förväntade trycket på sjukvården för att ta igen förlorad tid genom att se till att cancerpatienter  
erbjuds rätt behandling direkt. 

Vi tror att IndiTreat®-testning kan utgöra ett bra verktyg för att sätta in effektiva patientbehandlingar  
så snabbt som möjligt och undvika återinläggningar av patienter som inte svarar på sin behandling.
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UTVECKLING I SIFFROR  
UNDER HELÅRET OCH DET 
FJÄRDE KVARTALET 2020
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
För mer information om 2cureX:s historiska finansiella ställning hänvisas  
till Bolagets hemsida (www.2curex.com).

Omsättning och rörelseintäkter

Nettoomsättningen under helåret 2020 uppgick till 0 KSEK (0 KSEK) och 0 KSEK (0 KSEK) under det fjärde 
kvartalet 2020. Övriga rörelseintäkter under helåret 2020 uppgick till 15 391 KSEK (11 982 KSEK) och 
under det fjärde kvartalet uppgår övriga rörelseintäkter till 5 212 KSEK (4 785 KSEK).

Finansiell utveckling

Resultatet under helåret 2020 uppgick till -7 320 KSEK (-7 933 KSEK) och -2 474 KSEK (-2 138 KSEK)  
under det fjärde kvartalet 2020. Periodens resultat har bl.a. påverkats av att utföra de kliniska prövningar 
som har initierats för att validera IndiTreat®-tekniken. En betydande del av den kliniska verksamheten 
stöds av ett EU-bidrag som heter MicroCaT, vilket utgör övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.    

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 58 577 KSEK (33 720 KSEK). Kassaflödet 
under helåret 2020 uppgick till 25 513 KSEK (13 961 KSEK) och -4 140 KSEK (-3 789 KSEK) under det fjärde 
kvartalet 2020. Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret 2020 uppgick till -11 694 KSEK 
(-7 864 KSEK) och under det fjärde kvartalet 2020 uppgick Kassaflödet från den löpande verksamheten 
till -4 206 KSEK (-3 769 KSEK). Den månatliga burn raten uppgår till cirka 1,7 MSEK, vilket är i enlighet 
med förväntningar.

Soliditet

Koncernens soliditet per den 31 december 2020 uppgick till 93 % (74 %).

Aktien

Det finns ett aktieslag i 2cureX AB (publ). Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market 
under symbolen ”2CUREX”. Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 14 856 600 stycken 
(12 420 000 stycken). Genomsnittligt antal aktier under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 14 852 683 
stycken (12 420 000 stycken).

Personaloptioner

Vid årsstämman den 28 maj 2018 beslutades om ett optionsprogram av serie 2018/2020 respektive 
2018/2021 till anställda och nyckelpersoner inom koncernen. Personaloptionerna, som totalt uppgår 
till 360 000 stycken, kan under perioden 28 maj 2020 till och med 28 september 2020 respektive 1 april 
2021 till och med 28 september 2021 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i 2cureX AB. Options-
programmen har räknats om avseende teckningskurs och antal aktier varje option ger rätt att teckna. 
Omräkningen har skett till följd av den nyemission som utfördes under 2019.

Varje option ger rätt att teckna 1,06 aktier (1,0 aktier före omräkning), till en teckningskurs om 8,40 SEK 
per aktie (8,86 SEK per aktie). Vid fullt utnyttjande av optionsprogrammet ökar bolagets aktiekapital med 
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38 160 SEK (36 000 SEK). Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband  
med emissioner etc. Koncernens resultat har under helåret 2020 påverkats med kostnader om 399 KSEK 
(316 KSEK) i form av personalkostnader. 

Vid extra bolagsstämma den 5 november 2020 beslutades om att upprätta ett optionsprogram för tre 
nya styrelseledamöter. Personaloptionerna, som totalt uppgår till 120 000 stycken, kan under perioden  
1 oktober 2023 till och med 31 december 2023 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i 2cureX AB. 

Varje option ger rätt att teckna 1 aktie, till en teckningskurs motsvarande 110% av den volymvägda 
genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar efter den 
extra bolagsstämman den 5 november 2020. Vid fullt utnyttjande av optionsprogrammet ökar bolagets 
aktiekapital med 12 000 SEK. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband 
med emissioner etc.

Principer för delårsrapportens upprättande

2cureX AB tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3)  
vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.  
Kommande rapporter är planerade enligt följande:

• Bokslutskommuniké 2020 25/02-2021
• Delårsrapport Q1 2021  27/05 2021 
• Årsstämma  27/05 2021 
• Delårsrapport Q2 2021  26/08 2021 
• Delårsrapport Q3 2021 25/11 2021 
• Bokslutskommuniké 2021 24/02 2022 
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AVLÄMNANDE AV 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Landskrona, den 25 februari, 2021
2cureX AB

BOARD OF DIRECTORS

Povl-André Bendz
Styrelseordförande

Camilla Huse Bondesson
Styrelseledamot

Michael Lutz
Styrelseledamot

Ole Thastrup
Styrelseledamot & grundare

Jørgen Drejer
Styrelseledamot

Nils Brünner
Styrelseledamot

Certified Adviser 
Redeye AB
Telefon:  +46 8 121 576 90
E-post:  certifiedadviser@redeye.se
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(KSEK) 
Q4 2020 

1/10-31/12
Q4 2019 

1/10-31/12
Q1-Q4 2020 

1/1-31/12
Q1-Q4 2019 

1/1-31/12
2019 

1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 5 212 4 785 15 391 11 982 11 982

Summa rörelsens intäkter 5 212 4 785 15 391 11 982 11 982

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 484 -4 028 -10 063 -9 376 -9 376

Personalkostnader -3 085 -2 625 -12 360 -10 919 -10 919

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -105 -114 -386 -436 -436

Summa rörelsens kostnader -6 674 -6 767 -22 809 -20 731 -20 731

Rörelseresultat -1 462 -1 982 -7 418 -8 749 -8 749

Finansiella poster - 1 356 -758 -1 173 -662 -662

Resultat före skatt -2 818 -2 740 -8 591 -9 411 -9 411

Skatt 1) 544 602 1 271 1 478 1 478

Periodens resultat -2 274 -2 138 -7 320 -7 933 -7 933

Resultat per aktie (SEK) -0.15 -0.17 -0.54 -0.68 -0.68

Genomsnittligt antal aktier 14 852 683 12 420 000 13 604 775 11 609 014 11 609 014

Antal aktier vid periodens slut 14 856 600 12 420 000 14 856 600 12 420 000 12 420 000

1) Posten avser skattelättnader i dotterföretag avseende FoU-arbete.

FINANSIELL ÖVERSIKT
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN
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(KSEK) 
Q1-Q4 2020 

1/1-31/12
Q1-Q4 2019 

1/1-31/12
2019 

1/1-31/12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 996 1 015 1 015

Summa anläggningstillgångar 996 1 015 1 015

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 3 471 3 106 3 106

Kassa och bank 58 577 33 720 33 720

Summa omsättningstillgångar 62 048 36 826 36 826

Summa tillgångar 63 044 37 841 37 841

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 486 1 242 1 242

Övrigt tillskjutet kapital 75 388 38 023 38 023

Annat eget kapital -10 690 -3 256 -3 256

Periodens resultat -7 320 -7 933 -7 933

Summa eget kapital 58 864 28 076 28 076

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 2) 4 180 9 765 9 765

Summa kortfristiga skulder 4 180 9 765 9 765

Summa eget kapital och skulder 63 044 37 841 37 841

2) Posten inkluderar förutbetalt bidrag från EU uppgående till 0 KSEK (6 074 KSEK).

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERN 

(KSEK) 
Q4 2020 

1/10-31/12
Q4 2019 

1/10-31/12
Q1-Q4 2020 

1/1-31/12
Q1-Q4 2019 

1/1-31/12
2019 

1/1-31/12

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  -4 206 -3 769 -11 694 -7 864 -7 864

Kassaflöde från
investeringsverksamheten -24 -20 -403 -20 -20

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 90 0 37 610 21 845 21 845

Periodens kassaflöde -4 140 -3 789 25 513 13 961 13 961

Likvida medel vid periodens början 63 977 38 655 33 720 20 063 20 063

Valutakursdifferens i likvida medel -1 260 -1 146 -656 -304 -304

Likvida medel vid periodens slut 58 577 33 720 58 577 33 720 33 720
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERN

1/1-2019 – 31/12-2019 

 

(KSEK) Aktiekapital
Övrigt till- 

skjutet kapital
Annat  

eget kapital Årets resultat Totalt

Vid periodens början   
(1/1-2020) 1 242 38 023 -3 256 -7 933 28 076

Disposition av 
föregående års resultat -7 933 7 933 0

Nyemission 244 39 873 40 117

Emissionskostnader -2 508 -2 508

Tilldelning av personaloptioner 399 399

Omräkningsdifferens 100 100

Periodens resultat -7 320 -7 320

Vid periodens slut    
(31/12-2020)

1 486 75 388 -10 690 -7 320 58 864

 

(KSEK) Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Annat  

eget kapital Årets resultat Totalt

Vid periodens början  
(1/1-2019) 1 035 16 385 3 465 -7 264 13 621

Disposition av 
föregående års resultat -7 264 7 264 0

Nyemission 207 24 529 24 736

Emissionskostnader -2 891 -2 891

Tilldelning av personaloptioner 316 316

Omräkningsdifferens 227 227

Periodens resultat -7 933 -7 933

Vid periodens slut   
(31/12-2019)

1 242 38 023 -3 256 -7 933 28 076

1/1-2020 – 31/12-2020 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG 

(KSEK)
Q4 2020 

1/10-31/12
Q4 2019 

1/10-31/12
Q1-Q4 2020 

1/1-31/12
Q1-Q4 2019 

1/1-31/12
2019 

1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -974 -409 -2 493 -1 694 -1 694

Personalkostnader 0 -66 0 -265 -265

Summa rörelsens kostnader -974 -475 -2 493 -1 959 -1 959

Rörelseresultat -974 -475 -2 493 -1 959 -1 959

Finansiella poster 310 338 465 42 42

Resultat före skatt -664 -137 -2 028 -1 917 -1 917

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -664 -137 -2 028 -1 917 -1 917

 

(KSEK) 
Q1-Q4 2020 

1/1-31/12
Q1-Q4 2019 

1/1-31/12
2019 

1/1-31/12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 28 318 27 376 27 376

Summa anläggningstillgångar 28 318 27 376 27 376

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 305 298 298

Kassa och bank 37 961 2 534 2 534

Summa omsättningstillgångar 38 266 2 832 2 832

Summa tillgångar 66 584 30 208 30 208

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 486 1 242 1 242

Överkursfond 79 588 42 223 42 223

Balanserat resultat -13 164 -11 646 -11 646

Periodens resultat -2 028 -1 917 -1 917

Summa eget kapital 65 882 29 902 29 902

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 702 306 306

Summa kortfristiga skulder 702 306 306

Summa eget kapital och skulder 66 584 30 208 30 208

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – MODERBOLAG 

(KSEK) 
Q4 2020 

1/10-31/12
Q4 2019 

1/10-31/12
Q1-Q4 2020 

1/1-31/12
Q1-Q4 2019 

1/1-31/12
2019 

1/1-31/12

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten -926 -604 -2 183 -1 206 -1 206

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 0 0 0 -32 399 -32 399

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 89 0 37 610 21 845 21 845

Periodens kassaflöde -837 -604 35 427 -11 760 -11 760

Likvida medel vid periodens början 38 798 3 138 2 534 14 294 14 294

Likvida medel vid periodens slut 37 961 2 534 37 961 2 534 2 534
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAG

1/1-2019 – 31/12-2019

 

(KSEK) Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Vid periodens början  
(1/1-2020) 1 242 42 223 -11 646 -1 917 29 902

Disposition av 
föregående års resultat -1 917 1 917

Nyemission 244 39 873 40 117

Emissionskostnader -2 508 -2 508

Tilldelning av personaloptioner 399 399

Periodens resultat -2 028 -2 028

Vid periodens slut   
(31/12-2020)

1 486 79 588 -13 164 -2 028 65 882

 

(KSEK) Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Vid periodens början  
(1/1-2019) 1 035 20 585 -516 -11 446 9 658

Disposition av 
föregående års resultat -11 446 11 446 0

Nyemission 207 24 529 24 736

Emissionskostnader -2 891 -2 891

Tilldelning av personaloptioner 316 316

Periodens resultat -1 917 -1 917

Vid periodens slut    
(31/12-2019)

1 242 42 223 -11 646 -1 917 29 902

1/1-2020 – 31/12-2020 
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