
 

Cyxone AB (Org. nr. 559020-5471) Delårsrapport kvartal 2 2021 | 1 

Q2 Delårsrapport  

Kvartal 2, 2021 
Januari - Juni 

Finansiell sammanfattning för koncernen 

 

KSEK 
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 

2021 2020 2021 2020 

Resultat efter finansiella poster -11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Balansomslutning  69 240 58 357 69 240 58 357 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,19 -0,29 -0,34 -0,50 

Likvida medel vid periodens slut 54 054 41 611 54 054 41 611 

Soliditet vid periodens slut 92,6% 89,3% 92,6% 89,3% 

Väsentliga händelser 

 

Koncernen bildades den 30 juli 2019 när Cyxone AB bildade dotterbolaget Cyxone Switzerland AG. Koncernens upprättar sina finansiella 

rapporter enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom dessa antagits för tillämpning av EU. Moderbolaget tillämpar 

Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer eftersom koncernen redovisar enligt IFRS. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. En beskrivning av 

moderbolagets redovisningsprinciper enligt RFR 2 finns på Cyxones hemsida: cyxone.com/investerare/ 

Tara Heitner, VD 

Telefon: 070 781 88 08 

E-mail: tara.heitner@cyxone.com 

Denna information är sådan information som Cyxone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021, kl. 08.30. 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

2021 

• Världsledande reumatologi-expert, professor 

Costantino Pitzalis, inleder samarbete med Cyxone 

om Rabeximod fas 2b-studie. 

• Cyxone tillfördes cirka 18,2 MSEK till följd av 

utnyttjade teckningsoptioner av serie TO4. 

• Cyxone utsåg ny COO och ny CFO 

Väsentliga händelser efter periodens 

utgång 

• Cyxone och Medical University of Vienna tillkännager 

samarbete för att studera utökad användning av 

T20K i MS. 

• Cyxone meddelar avslut av Rabeximod i Covid-19 Fas 

2-studie, data kommer rapporteras i kvartal tre. 
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VD Tara Heitner har ordet 
Att utveckla en behandling mot covid-19 är mer utmanande än annan 

läkemedelsutveckling. Det är därför som jag med stolthet kan konstatera att Cyxone 

framgångsrikt löst många av de problem som dykt upp längs med vägen och att vi 

förväntar oss att kunna rapportera data från den kliniska fas 2-studien under årets tredje 

kvartal. 

Fas 2-studien av Rabeximod i patienter med covid-19 avslutad 

I januari 2021 initierade vi en klinisk fas 2-studie i östra Europa med målet att inkludera 300 patienter. Efter att ha 

låtit två oberoende biostatistiker granska studiedesignen kunde vi konstatera att antalet redan rekryterade patienter 

var tillräckligt för att få ett statistiskt säkerställt resultat. Vi beslöt därför att avsluta studien, vilket innebar att den 

genomfördes enligt tidplanen och under budget, utan att behöva ta ytterligare risker genom att öppna fler 

studiecenter i andra regioner. De återkommande pandemivågorna innebar att rekryteringstakten gick långsammare 

än förväntat. Under de mest intensiva perioderna var tillgången till patienter god – men sjukvården och professionen 

var överbelamrad. När sen belastningen på personalen minskade under pandemins lugnare faser sjönk också 

tillgången till patienter som uppfyllde studiens inklusionskriterier och rekryteringen dalade. 

När vaccinationer i kombination med sommarsäsongen resulterade i att antalet smittade minskade var vi tvungna 

att anpassa oss. Vi gjorde en grundlig analys och utvärderade bland annat möjligheterna att öppna kliniska 

studiecenter i andra delar av världen där pandemin fortfarande befann sig i en intensiv fas. Parallellt med analysen 

lät vi två biostatistiker oberoende av varandra granska de statistiska kraven för studien baserat på vad industrin lärt 

sig under det senaste året gällande covid-studier. Båda kom fram till att det ursprungliga studieupplägget var 

överdimensionerat och att de 90 patienter som redan hade registrerats skulle vara tillräckligt för att genomföra en 

fullgod analys av Rabeximods terapieffekt jämfört med placebo. 

Mot denna bakgrund beslutade vi därför i juli att avsluta patientrekryteringen till fas 2-studien av Rabeximod i covid-

19-patienter. Utöver effekten på covid-19, förväntar vi oss att studieresultaten som presenteras under det tredje 

kvartalet 2021 även kan bidra med viktiga insikter om Rabeximod som behandling för att motverka covid-19-

” Steg för steg strävar vi mot att bli ett företag 

som är riggat att hantera flera 

läkemedelsutvecklingsprogram parallellt som 

kan resultera i unika lösningar för patienter. 

Tillsammans med våra forskningskollegor och 

strategiska partners runt om i världen står vi 

redo att utnyttja den fulla potentialen i vår 

innovativa pipeline.” 

Tara Heitner, VD Cyxone AB 
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medierad akut andnödssyndrom (acute respiratory distress syndrom; ARDS) – det livshotande tillstånd som 

observerats hos såväl covid-19-patienter som i andra patientgrupper som drabbats av virala lunginfektioner. 

Intensifierad aktivitet i den prekliniska utvecklingen av T20K mot 
multipel skleros 

Under det andra kvartalet har vi ökat aktiviteten i det prekliniska arbetet med vår läkemedelskandidat T20K – en 

potentiell ny behandling av multipel skleros (MS). Läkemedelskandidaten har i en tidigare klinisk fas 1a-studie visat 

sig ha en gynnsam tolerabilitetsprofil efter infusion i människa.  I det fortsatta arbetet med att bedriva 

utvecklingsaktiviteter för T20K tror vi mycket på att utveckla en administreringsform som är bekväm för patienterna. 

När vi nu arbetar för att inleda IND-aktiverande studier för T20K år 2022, utvärderar vi därför både en oral och en 

subkutan form för att fortsätta den kliniska utvecklingen med den mest lämpliga formen.  

En viktig pusselbit i den prekliniska utvecklingen av T20K är forskningssamarbetet med professorerna Christian 

Gruber och Gernot Schabbauer vid Medical University of Vienna som vi tillkännagav i somras. Syftet med samarbetet 

är utöka den terapeutiska tillämpningen av T20K inom MS, öka förståelsen kring substansens verkningsmekanism 

och fördjupa våra vetenskapliga insikter om hur T20K påverkar kroppen. Professor Christian Gruber är den som 

uppfann T20K och han har grundlig kunskap kring läkemedelskandidaten, och tillsammans med professor Gernot 

Schabbauer som arbetar med toppmoderna in vivo-modeller av MS skapar samarbetet nya möjligheter för den 

fortsatta utvecklingen av T20K. Nya studieresultat väntas under det andra kvartalet 2022 och ett positivt utfall skulle 

kunna bredda det terapeutiska omfånget för T20K vid behandling av MS men även andra indikationer. 

 

Förberedelser inför den kliniska fas 2-studien inom reumatoid artrit 

Det förberedande arbetet inför en klinisk fas 2b-studie av Rabeximod mot reumatoid artrit (RA) pågår för fullt och 

baserat på värdefull återkoppling från våra vetenskapliga rådgivare och kliniska kontraktforskningspartners gör vi 

just nu de sista justeringarna av studiens upplägg. Upphandling av en CRO som kan genomföra studien har påbörjats 

och vi har stärkt bolaget med nya medarbetare som ska arbeta med studien. Vårt samarbete med professor 

Constantino Pitzalis, som vi inledde i början av året, kommer att generera mer detaljerad information om 

Rabeximods verkningsmekanism vilket kommer att hjälpa oss att definiera rätt patientpopulation inom såväl RA som 

andra indikationer. 

 

En verksamhet anpassad för nästa steg 

För att säkerställa att Cyxone kan leverera på allt det vi föresatt oss, inklusive bytet till Nasdaqs huvudlista, har vi den 

senaste tiden fokuserat på att utöka och utveckla organisationen. Carl-Magnus Högerkorp, som började som COO på 

Cyxone i maj, tar med sig en lång och bred erfarenhet från såväl den svenska som den internationella läkemedels- 

och bioteknikindustrin. Den första augusti började Henrik Hang som CFO hos oss och hans mångåriga erfarenhet som 

CFO och andra positioner inom finans vid globala företag och svenska noterade bolag blir ett viktigt tillskott till 

Cyxones ledning. Även det prekliniska och det kliniska utvecklingsteamet har växt och flera medarbetare kommer att 

ansluta till företaget under hösten. 

Vi välkomnar också Peter Heinrich och Alejandra Mørk som nya ledamöter i Cyxones styrelse, båda kommer att tillföra 

värdefull kunskap och ett brett nätverk till bolaget. Peter Heinrich har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedels- 

och biotechbranschen och som serieentreprenör har han grundat ett flertal biotechbolag. Han tar med sig ett brett 

europeiskt kontaktnät och har sedan tidigare erfarenhet av fundraising. Alejandra Mørk är vd och delägare i KLIFO 



 

Cyxone AB (Org. Nr. 559020-5471) Delårsrapport kvartal2 2021 | 4 

A/S. Hon har 18 års erfarenhet från Nycomed Pharma där hon arbetade med läkemedelsutveckling i sena 

projektstadier och life cycle management. 

Steg för steg strävar vi mot att bli ett företag som är riggat att hantera flera läkemedelsutvecklingsprogram parallellt 

som kan resultera i unika lösningar för patienter. Tillsammans med våra forskningskollegor och strategiska partners 

runt om i världen står vi redo att utnyttja den fulla potentialen i vår innovativa pipeline. 

Följ våra nyheter och få mer information kring vår närvaro vid investeringsevenemang via Nasdaq First North Growth 

Market och bolagets hemsida: www.cyxone.com. 

 

Tara Heitner 

Verkställande direktör 

Cyxone AB   

   

http://www.cyxone.com/
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Cyxone AB 

Verksamhetsbeskrivning 

Cyxone är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar såsom 

reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus.  

Rabeximod för reumatoid artrit (RA) 

Cyxone utvecklar Rabeximod, en väl tolererad, oralt tillgänglig läkemedelskandidat som befinner sig i klinisk Fas 2-

utveckling och som har en helt unik verkningsmekanism. Rabeximod påverkar vissa undergrupper av immunceller 

däribland inflammatoriska makrofager, en typ av vit blodkropp som spelar en central roll i den inflammation som 

orsakar vävnadsnedbrytning i leden och ger symtom i RA. Den användarvänliga orala administreringsformen i 

kombination med dess låga biverkansprofil, gör Rabeximod attraktiv som behandling redan tidigt i 

sjukdomsförloppet, men har även visat gynnsam effekt vid längre gången RA och har en god potential att förhindra 

sjukdomens progression och nedbrytning av leder. 

Rabeximod för covid-19 

Vid akuta respiratoriska sjukdomstillstånd kan immunsystemets överreaktion snabbt utvecklas till ett akut stadium 

– akut andnödssyndrom (ARDS) – orsakat av en så kallad cytonkinstorm. Rabeximod hämmar frisättningen av 

flertalet cytokiner vilket förväntas ge bättre effekt på covid-19 än hämning av enskilda cytokiner. Rabeximod har 

därmed potential att vända sjukdomsförloppet i mild till måttlig covid-19 genom att förhindra att en cytokinstorm 

uppstår. Cyxone har nyligen avslutat en Fas 2-studie för att undersöka om Rabeximod kan utgöra en effektiv 

behandling av patienter med måttlig covid-19. Data från studien kommer att rapporteras under tredje kvartalet. 

T20K för multipel skleros (MS) 

T20K är en peptid som i prekliniska modeller minskar inflammation genom att inrikta sig på IL-2, en välkänd spelare 

i processen som leder till nedbrytning av myelinet. Denna unika effekt visar att substansen har potential att förebygga 

sjukdomen och T20K skulle därmed effektivt kunna bromsa sjukdomens progression, förebygga skov och fördröja 

behovet av andra linjens behandlingar i patienter. Inledande prekliniska data tyder på att T20K har långvariga 

effekter vid låga doser, vilket antyder att administrering av ett framtida läkemedel kan ske med långa dosintervall. 

T20K befinner sig i tidig Fas 1. 

Affärsmodell 

Cyxone är väl positionerat med tre unika projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt 

värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa projekt är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso och 

sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners 

efter kliniska Fas 2-prövningar. 

Ledning och styrelse 

Cyxones ledningsgrupp består av erfarna personer med gedigen kunskap inom läkemedelsutveckling, 

affärsutveckling och finansiering i innovativa utvecklingsbolag. Medlemmar av Cyxones styrelse har bred erfarenhet 

av att leda akademisk forskning till publika utvecklingsbolag samt stor kompetens inom förhandlingar av licens- och 

samarbetsavtal och erfarenhet av kapitalförskaffning.  
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Mål 

Cyxones övergripande mål är att utveckla nya läkemedel som avsevärt kan förbättra livskvalitén för de personer som 

drabbats av allvarliga autoimmuna sjukdomstillstånd. Dagens behandlingar kan minska symtomen hos olika 

tillstånd men medför ofta allvarliga biverkningar, vilket begränsar användning på lång sikt. Det finns därför ett 

verkligt behov av nya effektiva läkemedel med mindre allvarliga och färre biverkningar. Det är även önskvärt att 

utveckla läkemedel som kan förebygga uppkomsten av autoimmuna tillstånd, eller att de förvärras, för att kunna ge 

de som drabbas en bättre livskvalité. 

Vision  

Företagets vision är att utveckla ”first in class” behandlingsformer som märkbart förbättrar livskvaliteten för 

patienter, baserat på den senaste kunskapen om sjukdomsmekanismen. Bolagets läkemedel är utformade inte bara 

för att vara effektiva, utan även för att de ska bli lättare för patienterna att använda än befintliga behandlingar, ge 

färre och mildare biverkningar samt lämpa sig för långtidsbehandlingar. Genom att uppnå detta erbjuder Cyxone 

patienterna möjligheten att ta kontroll över sjukdomen, och därmed sina liv.  
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Finansiell information 

Koncernen 

Kommentarer kring koncernens resultat för perioden april – juni 2021 

Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0). Rörelsens kostnader uppgick till 11,5 MSEK (14,2). Periodens resultat för 

koncernen uppgick till -11,5 MSEK (-14,2).  

Koncernens kassaflöde, likviditet och finansiella position för perioden april – juni 2021 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 54,1 MSEK, jämfört med 41,6 MSEK för samma period i 2020. Totalt eget 

kapital uppgick till 64,1 MSEK (52,1). 

Kassaflödet för perioden var -6,8 MSEK (11,2) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,3 

MSEK (-11,0). 

Kassaflödet från investeringar uppgick till 0,0 MSEK (4,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

17,1 MSEK (4,8).  

Investeringar 

Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0,0 MSEK (4,9). 

Moderbolaget 

Kommentarer kring moderbolagets resultat för perioden april – juni 2021 

Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 MSEK (0) och rörelsens kostnader till 11,5 MSEK (14,2). Moderbolagets 

rörelseresultat för perioden uppgick till -11,4 MSEK (-14,2). 

Summa finansiella kostnader uppgick till 0,0 MSEK (0) och förlusten efter finansiella poster uppgick till -11,4 MSEK. (-

14,2).  

Eget kapital och aktiekapital 

Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 64,1 MSEK, jämfört med 52,1 MSEK vid slutet på juni 2020.  

Antalet utstående aktier vid slutet på perioden uppgick till 63 677 056 och det totala aktiekapitalet till SEK 4 805 

814,06. 

Vid slutet på perioden uppgick soliditeten för koncernen till 92,6 procent. Jämfört med 89,3 procent i slutet på juni 

2020. 

Aktien 
Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm 

under beteckningen CYXO.  

Certified Adviser 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 

telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. 
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Aktiekapitalets förändring 

 

År Händelse 

Ökning av 

aktiekapital 

(SEK) 

Totalt 

aktiekapital 

(SEK) 

Förändring 

av antalet 

aktier 

Totalt antal 

aktier 

Kvotvärde 

(SEK) 

2015 Bolagsbildning 50 000 50 000 500 500 100 

2015 Kvittnings-emission 450 000 500 000 4 500 5 000 100 

2015 Split (1:1 000) 0 500 000 4 995 000 5 000 000 0,1 

2016 Split (1000:1 325) 0 500 000 1 625 000 6 625 000 0,075 

2016 Nyemission 98 113 598 113 1 300 000 7 925 000 0,075 

2016 Noteringsemission (First North) 377 358 975 472 5 000 000 12 925 000 0,075 

2017 Teckning TO1 181 584 1 157 056 2 405 992 15 330 992 0,075 

2017 Teckning TO2 186 198 1 343 254 2 467 119 17 798 111 0,075 

2018 Apportemission 144 632 1 487 886 1 916 372 19 714 483 0,075 

2018 Nyemission samt teckning TO3 1 339 098 2 826 984 17 743 034 37 457 517 0,075 

2019 Nyemission 877 198 3 704 182 11 622 863 49 080 380 0,075 

2020 Nyemission 15 266 3 719 448 202 274 49 282 654 0,075 

2020 Nyemission 16 216 3 735 664 214 858 49 497 512 0,075 

2020 Nyemission 338 935 4 074 599 4 490 888 53 988 400 0,075 

2020 Nyemission 307 547 4 382 146 4 075 000 58 063 400 0,075 

2021 Nyemission 145 520 4 527 666 1 928 157 59 991 557 0,075 

2021 Nyemission 278 148 4 805 814 3 685 499 63 677 056 0,075 

 

Organisation 

Medelantalet anställda under perioden är 6 (2) personer, varav antalet anställda inom forskning och utveckling 

utgörs av 3 (1) anställda. Vid periodens slut har koncernen 7 anställda. 

Framtidsutsikt inkluderande betydande risker och osäkerhetsfaktorer 

Tillgänglig likviditet och det kapitaltillskott som erhållits genom riktade emissioner i kombination med likviditet som 

erhålles vid utnyttjande av befintliga utestående teckningsoptioner antas, enligt nuvarande planer, vara tillräckliga 

för att finansiera verksamheten in i 2022. Värderingen av patent bygger på gjorda antaganden om finansiering och 

fortsatt drift. Oförutsedda kostnader kan komma att påverka denna bedömning. 

Cyxone är beroende av externt kapital för att finansiera verksamheten. Möjligheten att ta in externt kapital kan 

påverkas av krafter utanför bolagets kontroll så som konjunktursvängningar och marknadssvängningar vilket kan 

göra det svårare eller dyrare för bolaget att anskaffa nytt kapital. Även negativa studieresultat eller betydande 

förseningar kan påverka bolagets möjligheter till finansiering. 

Cyxones förmåga att utveckla läkemedelsprojekt till den punkt där partnerskapsavtal kan säkerställas och en partner 

tar ansvar för den framtida utvecklingen och kommersialiseringen av projektet är avgörande för företagets 

långsiktiga ekonomiska styrka och stabilitet. Inga partnerskap har hittills ingåtts. Negativa studieresultat kan ha en 

negativ inverkan på bolagets förmåga att attrahera potentiella partners. Även marknadssvängningar och ändrade 

regleringar kan påverka bolagets attraktionskraft på marknaden. Cyxone utvecklar tre projekt parallellt med olika 

indikationer i ett försök att sprida denna risk och bredda sin produktportfölj. 

Ett forsknings- och utvecklingsföretag som Cyxone kännetecknas av hög operativ och finansiell risk, eftersom de 

projekt som företaget är involverat i har både utvecklings-, regulatoriska- och kommersiella risker. Dessutom är 

företagets förmåga att attrahera och behålla nyckelpersoner med både insikt inom forskningsområdet och relevanta 
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produktutvecklingserfarenheter en betydande risk. Bolaget arbetar aktivt med att förbättra sina möjligheter att både 

locka till sig och behålla sådana nyckelpersoner. Cyxone har under perioden gjort flera rekryteringar för att säkra att 

nyckelresurser och kompetenser finns inom bolaget och därmed minskat bolagets beroende av externa konsulter. 

Cyxone är verksamt på en internationell marknad varpå bolaget påverkas av valutakursförändringar runtom i 

världen. Cyxone är i många fall beroende av internationella underleverantörer för att utföra studier och produktion 

av material varpå fluktueringar i valutakurser kan komma att ha en betydande påverkan på priserna för både varor 

och tjänster.  

Cyxone ägnar sig än så länge uteslutande åt forskning och produktutveckling och därmed finns det alltid en risk att 

utvecklingsresultaten kan avvika från förväntningar vilket kan ha en negativ påverkan på bolaget i form av ökade 

kostnader, förseningar samt försämrade möjligheter eller villkor till kapitalanskaffning eller licensaffärer. 

Läkemedelsutvecklingsbranschen är en mycket reglerad marknad innefattande strikta regulatoriska krav. Cyxone är 

i flera steg i utvecklingsprocessen beroende av att få regulatoriskt godkännande från olika myndigheter. Bolaget 

arbetar inom ramen för det regulatoriska regelverket avseende kliniska prövningar och ska uppfylla dessa regler men 

ändringar i regulatoriska krav och processer kan påverka bolagets möjligheter att få regulatoriskt godkännande eller 

medföra ökade kostnader och förseningar i utvecklingsprocessen. Kort sagt är verksamheten förknippad med risker 

relaterade till faktorer som läkemedelsutveckling, konkurrens, tekniska framsteg, patent, regulatoriska krav och 

kapitalbehov.  

Koncernens verksamhet bedrivs främst i moderbolaget, varför risker och osäkerhetsfaktorer avser både koncernen 

och moderbolaget. 

Covid-19 och dess effekter 

Covid-19-pandemin har en global effekt och det är för närvarande mycket svårt att förutsäga vilka konsekvenser den 

kommer att få, både på kort och lång sikt, för marknaden eller för Cyxone. Styrelsen och ledningen följer kontinuerligt 

situationen noga. Om någon av företagets aktiviteter bedöms påverkas avsevärt av covid-19-pandemin kommer 

företaget att informera marknaden.  

Principer för delårsrapportens upprättande 

Koncernen bildades den 30 juli 2019 när Cyxone AB bildade dotterbolaget Cyxone Switzerland AG. Koncernens 

upprättar sina finansiella rapporter enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom dessa antagits 

för tillämpning av EU. Se not 1, redovisningsprinciper.  
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Rapport över resultat för koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 

2021 2020 2021 2020 

Rörelsens intäkter           

Övriga rörelseintäkter 
 

19 - 69 - 

Summa rörelsens intäkter 
 

19 0 69 0 

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader 
 

-8 717 -12 814 -14 548 -21 419 

Personalkostnader 
 

-2 254 -922 -4 595 -1 977 

Avskrivningar av patent, licenser och liknande rättigheter 
 

-449 -449 -898 -898 

Övriga rörelsekostnader 
 

-57 -12 -97 -100 

Summa rörelsens kostnader 
 

-11 477 -14 197 -20 138 -24 394 

Rörelseresultat   -11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Finansiella intäkter 
 

0 0 0 0 

Finansiella kostnader 
 

0 0 0 0 

Finansnetto 
 

0 0 0 0 

Resultat före skatt  -11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Skatt  0 0 0 0 

Periodens resultat   -11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Periodens resultat hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare  -11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Periodens resultat   -11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Resultat per aktie 
  

      

före och efter utspädning (kr) -0,19 -0,29 -0,34 -0,50 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 

2021 2020 2021 2020 

Periodens resultat 
 

-11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Övrigt totalresultat 
 

  
 

  
 

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat        

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska   

verksamheter 

 

0 -63 0 24 
  

0 -63 0 24 

Periodens övriga totalresultat 
 

0 -63 0 24 

Periodens totalresultat 
 

-11 458 -14 260 -20 069 -24 370 

Periodens totalresultat hänförligt till: 
 

  
 

  
 

Moderbolagets ägare 
 

-11 458 -14 260 -20 069 -24 370 

Periodens totalresultat 
 

-11 458 -14 260 -20 069 -24 370 

Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång 
 

  
 

  
 

– före och efter utspädning 
 

63 677 056 49 080 380 63 677 056 49 080 380 

Genomsnittligt antal utestående aktier 
 

  
 

  
 

– före och efter utspädning 
 

60 160 810 49 080 380 59 117 899 49 080 380 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 30-jun-21 30-jun-20 31-dec-20 

Tillgångar         

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 958 15 752 14 855 

Långfristiga fordringar 
 

19 – 19 

Summa anläggningstillgångar 
 

13 977 15 752 14 874 

Kundfordringar 
 

– – – 

Övriga fordringar 
 

555 730 543 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

654 264 392 

Likvida medel 
 

54 054 41 611 56 343 

Summa omsättningstillgångar 
 

55 263 42 605 57 278 

Summa tillgångar 
 

69 240 58 357 72 152 

Eget kapital         

Aktiekapital 
 

4 806 3 704 4 382 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

185 078 129 402 168 410 

Reserver 
 

-38 25 -38 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 
 

-125 718 -81 043 -105 649 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 

64 128 52 088 67 105 

Summa eget kapital  64 128 52 088 67 105 

Skulder         

Leverantörsskulder 
 

1 886 4 626 2 577 

Övriga skulder 
 

645 142 458 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

2 581 1 501 2 012 

Summa kortfristiga skulder 
 

5 112 6 269 5 047 

Summa skulder 
 

5 112 6 269 5 047 

Summa eget kapital och skulder   69 240 58 357 72 152 
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag 

 
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

KSEK 
Aktie-

kapital 

Övrigt  

tillskjutet 

kapital 

Omräknings-

reserv 

Balanserade 

vinstmedel inkl. 

periodens 

resultat 

Totalt 

eget kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01 3 704 124 651 1 -56 649 71 707 

Periodens totalresultat 
    

  

Periodens resultat 
   

-24 394 -24 394 

Periodens övriga totalresultat     24   24 

Periodens totalresultat   24 -24 394 -24 370 

Transaktioner med koncernens ägare 
    

  

Nyemission   
 

   

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget 

kapitalinstrument, IFRS 2 
  4 751 

  
  4 751 

Summa transaktioner med koncernens ägare   4 751     4 751 

Utgående eget kapital 2020-06-30 3 704 129 402 25 -81 043 52 088 

      

 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

KSEK 
Aktie-

kapital 

Övrigt  

tillskjutet 

kapital 

Omräknings-

reserv 

Balanserade 

vinstmedel inkl. 

periodens 

resultat 

Totalt 

eget kapital 

Ingående eget kapital 2021-01-01 4 382 168 410 -38 -105 649 67 105 

Periodens totalresultat       

Periodens resultat    -20 069 -20 069 

Periodens övriga totalresultat     0   0 

Periodens totalresultat   0 -20 069 -20 069 

Transaktioner med koncernens ägare       

Nyemission 424 16 668   17 092 

Summa transaktioner med koncernens ägare 424 16 668     17 092 

Utgående eget kapital 2021-06-30 4 806 185 078 -38 -125 718 64 128 
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Rapport över kassaflöden från koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 

2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten           

Resultat före skatt  -11 458 -14 197 -20 069 -24 394 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet        

Avskrivningar av immateriella tillgångar  449 449 898 898 

Betald inkomstskatt  – – – – 

  -11 009 -13 748 -19 171 -23 496 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -421 -151 -274 594 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  1 123 2 854 65 2 891 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 307 -11 045 -19 380 -20 011 

Investeringsverksamheten           

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 -4 909 0 -4 909 

Förvärv av finansiella tillgångar  0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -4 909 0 -4 909 

Finansieringsverksamheten           

Nyemissioner  18 188 0 18 188 0 

Emissionskostnader  -1 096 0 -1 096 0 

Aktierelaterade ersättningar som regleras med 

eget kapitalinstrument, IFRS 2 
   4 751   4 751 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  17 092 4 751 17 092 4 751 

Periodens kassaflöde  6 785 -11 203 -2 288 -20 169 

Likvida medel vid periodens början  47 268 52 877 56 343 61 756 

Valutakursdifferens i likvida medel  1 -63 -1 24 

Likvida medel vid periodens slut  54 054 41 611 54 054 41 611 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

 

KSEK Not Q2, 2021 Q2, 2020 
Q1-Q2, 

2021 

Q1-Q2, 

2020 

Rörelsens intäkter           

Övriga rörelseintäkter  19 0 69 0 

Summa rörelsens intäkter  19 0 69 0 

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader  -8 697 -12 804 -14 512 -21 395 

Personalkostnader  -2 254 -922 -4 595 -1 977 

Avskrivningar av immateriella tillgångar  -449 -449 -898 -898 

Övriga rörelsekostnader  -57 -12 -98 -100 

Summa rörelsens kostnader  -11 457 -14 187 -20 103 -24 370 

Rörelseresultat   -11 438 -14 187 -20 034 -24 370 

Resultat från finansiella poster:        

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster  -11 438 -14 187 -20 034 -24 370 

Skatt  0 0 0 0 

Periodens resultat   -11 438 -14 187 -20 034 -24 370 

Resultat per aktie för moderbolaget 
  

        

före och efter utspädning (kr) -0,19 -0,29 -0,34 -0,50 

 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag 

 

KSEK Not Q1, 2021 Q1, 2020 Q1, 2021 Q1, 2020 

Periodens resultat 
 

-11 438 -14 187 -20 034 -24 370 

Periodens totalresultat  -11 438 -14 187 -20 034 -24 370 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 

 

KSEK Not 30-jun-21 30 jun 2020  31-dec-20 

Tillgångar Balansräkning för moderbolaget i sammandrag         

Anläggningstillgångar       

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 958 15 752 14 855 

Finansiella anläggningstillgångar:       

Andelar i koncernföretag  955 955 955 

Andra långfristiga fordringar  19 0 19 

Summa finansiella anläggningstillgångar  974 955 974 

Summa anläggningstillgångar  14 932 16 707 15 829 

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar:       

Kundfordringar  0 0 0 

Fordringar hos koncernföretag  114 59 83 

Övriga fordringar  553 727 537 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  654 264 392 

Summa kortfristiga fordringar  1 321 1 050 1 012 

Kassa och bank  53 133 40 630 55 418 

Summa omsättningstillgångar  54 454 41 680 56 430 

Summa tillgångar  69 386 58 387 72 259 

Eget kapital och skulder         

Eget kapital       

Bundet eget kapital:       

Aktiekapital   4 806 3 704 4 382 

Fritt eget kapital:       

Överkursfond  185 078 129 402 168 410 

Balanserat resultat  -105 571 -56 618 -56 618 

Periodens resultat  -20 034 -24 370 -48 954 

Summa eget kapital  64 279 52 118 67 220 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder  1 881 4 625 2 568 

Övriga skulder  645 142 459 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 581 1 502 2 012 

Summa kortfristiga skulder  5 107 6 269 5 039 

Summa eget kapital och skulder  69 386 58 387 72 259 
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Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standards samt de av EU antagna 

tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Denna rapport för koncernen har upprättats IAS 34 Delårsrapportering 

samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För koncernen 

och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste 

årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i 

övriga delar av delårsrapporten. 

 

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument 

Redovisat värde bedöms vara en rimlig uppskattning av verkligt värde för koncernens samtliga finansiella 

instrument. 
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Granskning av revisor 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Ansvarsfriskrivning 

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför 

framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och 

utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan 

verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.   

Finansiell kalender 

2021 

12 nov. Delårsrapport kvartal 3 

2022 

11 feb.  Bokslutskommuniké 2021 

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga dessa datum på www.cyxone.com: Cyxone » Finansiella rapporter 

Publicering av delårsrapport 

Denna rapport ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat och beskriver 

betydande risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernföretagen står inför. 

Malmö 

27 augusti 2021 

Styrelsen, 

Cyxone AB 

Om Cyxone   

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för 

sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska 

sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som 

behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av 

multipel skleros. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB 

som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. www.cyxone.com 

http://www.cyxone.com/
https://cyxone.com/investerare/finansiella-rapporter/
mailto:ca@mangold.se
http://www.cyxone.com/

