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Q3 Delårsrapport  
Kvartal 3, 2021 

Januari - September 

Finansiell sammanfattning för koncernen 

KSEK 
2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 

Resultat efter finansiella poster -10 974 -12 620 -31 043 -37 014 

Balansomslutning  58 567 61 797 58 567 61 797 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,17 -0,26 -0,51 -0,75 

Likvida medel vid periodens slut 42 963 45 562 42 963 45 562 

Soliditet vid periodens slut 90,8% 91,0% 90,8% 91,0% 

 

Väsentliga händelser 

 

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

bolagets hemsida: www.cyxone.com. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl. 08.30. 

Tara Heitner, VD 

Telefon: 070 781 88 08 

E-mail: tara.heitner@cyxone.com 

Väsentliga händelser under tredje 

kvartalet 2021 
• Cyxone och Medical University of Vienna tillkännagav 

samarbete för att studera utökad användning av 

T20K i MS 

• Cyxone rekryterade Chief Medical Officer och 

nyckelpersoner till utvecklingsteamet 

• Cyxone meddelade avslut av Rabeximod i covid-19 

Fas 2-studie 

• Cyxone nyttjade bolagets IND-ansökan och 

erbjudande från FDA att förhandsgranska fas 2-studie 

i covid-19 och förväntas kunna kommunicera top 

line-resultat under fjärde kvartalet 

Väsentliga händelser efter periodens 

utgång 
• Inga väsentliga händelser 
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VD Tara Heitner har ordet 

Förberedelse av en fas 2b-studie i reumatoid artrit 
I samband med att de pandemirelaterade restriktionerna i Skandinavien upphörde har Cyxone fortsatt att 

accelerera aktiviteterna för att påbörja en klinisk fas 2b-studie med Rabeximod i reumatoid artrit. Som del av vår 

strävan att uppnå målet om att börja rekrytera patienter i studien i början av 2022, har bolaget avsatt mer resurser 

till studieförberedelser. En viktig del av dessa aktiviteter har varit att expandera vårt utvecklingsteam. Jag är glad 

att vi kunnat rekrytera en Chief Medical Officer och två nya kliniska prövningsledare. Tillsammans besitter detta 

team stor kunskap om klinisk utveckling, bl.a. med erfarenhet av kliniska prövningar inom reumatoid artrit. Alla tre 

har tidigare innehaft nyckelpositioner inom klinisk utveckling med global spännvidd och kommer således att bidra 

med viktiga insikter och erfarenheter kring vår kommande multicenterstudie. Detta ger oss det bästa möjliga 

utgångsläget att genomföra en framgångsrik klinisk studie med Rabeximod i reumatoid artrit. 

Med anledning av att det amerikanska läkemedelsverket FDA nyligen utfärdat varningar som begränsar 

förskrivningen av JAK-hämmare till patienter med reumatoid artrit har behovet av nya säkra, effektiva och 

långtidsverkande sjukdomsmodifierande behandlingar nu blivit allt mer uttalat. Då Rabeximod har visat sig säker 

och vältolererad i en tidigare klinisk fas 2a-studie, medför det ökade marknadsbehovet en intressant möjlighet för 

vår ledande läkemedelskandidat, som vi hoppas kan bli ett potentiellt behandlingsalternativ som gör stor skillnad 

för patienterna. 

 

Cyxone planerar för nästa steg för Rabeximod i covid-19 
Även om vi runt om i världen sakta men säkert börjar uppleva positiva effekter av de nyutvecklade covid-19-

vaccinerna, kvarstår ett definierat globalt behov – inte minst i Europa och USA - av effektiva behandlingar som har 

förmåga att begränsa allvarliga medicinska konsekvenser av en infektion. Cyxone avslutade nyligen en klinisk fas 2-

studie av Rabeximod i covid-19-patienter. Studien omfattade ca 90 patienter som fördelades mellan tre 

behandlingsarmar; två där patienterna fick antingen en låg dos eller en hög dos av Rabeximod, och en där 

patienterna erhöll placebo. 

”Sammantaget står vi inför en lång rad viktiga 

händelser i en närtid, där varje steg har 

potential att ta oss närmare vårt mål att förse 

miljontals patienter som lider av 

funktionsnedsättande sjukdomar med bättre 

terapier.” 

Tara Heitner, VD Cyxone AB 
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Förutsatt positiva resultat från den nyligen avslutade fas 2-studien kommer vi att i dialog med relevanta 

regulatoriska myndigheter definiera den mest effektiva vägen mot ett potentiellt marknadsgodkännande. För att 

finansiera den fortsatta utvecklingen av Rabeximod inom covid-19 har Cyxone för avsikt att söka kommersiella 

partnerskap eller extern finansiering via utvecklingsbidrag. 

 

Nästa steg i utvecklingen av T20K för behandling av multipel 
skleros 
I juli inleddes ett samarbete med det medicinska universitetet i Wien i syfte att utforska verkningsmekanismen hos 

T20K samt att utöka den potentiella medicinska användningen av läkemedelskandidaten inom multipel skleros. 

T20K har i tidigare prekliniska studier uppvisat positiva egenskaper som pekar på minskade nivåer av 

inflammatoriska cytokiner, med en dämpande effekt på sjukdomens debut och svårighetsgrad. Baserat på dessa 

viktiga insikter utvecklar vi nu en mer optimal läkemedelsformulering och administrationsform för T20K – en 

utmaning där bland annat läkemedelskandidatens effektivitet, användarvänlighet och optimering av tillverkningen 

vägs mot varandra. Resultaten från dessa studier kommer att tjäna som grund för nästa steg i utvecklingen av T20K. 

Sammantaget står vi inför en lång rad viktiga händelser i en närtid, där varje steg har potential att ta oss närmare 

vårt mål att förse miljontals patienter som lider av funktionsnedsättande sjukdomar med bättre terapier. 

 

Tara Heitner 

Verkställande direktör 

Cyxone AB   
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Cyxone AB 

Verksamhetsbeskrivning 
Cyxone är ett 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 orala administreringsformen i kombination med dess 

låga biverkansprofil, möjliggör Rabeximod som en attraktiv behandling redan tidigt i sjukdomsförloppet, men kan 

även ha effekt vid längre gången RA samt 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 cytokinstorm. 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 tidigare under året avslutat en Fas 2-studie för att undersöka om Rabeximod kan utgöra en effektiv 

behandling av patienter med måttlig covid-19. Resultat från studien väntas under fjärde kvartalet 2021. 

T20K för multipel skleros (MS) 
T20K är en peptid som i prekliniska studier visat sig minska ett experimentellt sjukdomsförlopp samt påverka en 

viktig sjukdomsalstrande faktor, IL-2, en välkänd spelare i processen som leder till nedbrytning av myelin, det skydd 

som omger nervcellerna i centrala nervsystemet. Detta indikerar att substansen potentiellt kan förebygga sjukdomen 

och att T20K därmed skulle kunna bromsa sjukdomens progression och förebygga skov, samt eventuellt fördröja 

behovet av andra linjens behandlingar i patienter. T20K befinner sig i tidig Fas 1. 
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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 aktieägare. 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.  

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” behandlingar 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 vill Cyxone erbjuda 

patienterna möjligheten att ta kontroll över sjukdomen, och därmed sin vardag. 
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Finansiell information 
Koncernen 
Kommentarer kring koncernens resultat för perioden juli – september 2021 
Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Rörelsens kostnader uppgick till 11,0 MSEK (12,6). Periodens resultat 

för koncernen uppgick till -11,0 MSEK (-12,6).  

Koncernens kassaflöde, likviditet och finansiella position för perioden juli – september 2021 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 43,0 MSEK, jämfört med 45,6 MSEK för samma period i 2020. Totalt eget 

kapital uppgick till 53,2 MSEK (56,2). 

Kassaflödet för perioden var -11,1 MSEK (4,0) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 

MSEK (-12,8). 

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

MSEK (16,8).  

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

Moderbolaget 
Kommentarer kring moderbolagets resultat för perioden juli – september 2021 
Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och rörelsens kostnader till 11,0 MSEK (12,6). Moderbolagets 

rörelseresultat för perioden uppgick till -11,0 MSEK (-12,6). 

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

(-12,6).  

Eget kapital och aktiekapital 
Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 53,2 MSEK, jämfört med 56,2 MSEK vid slutet på september 

2020.  

Vid slutet på perioden uppgick soliditeten för koncernen till 91,2 %. Jämfört med 89,3 % i slutet på september 2020.  

 

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. 

 

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

under beteckningen CYXO. 

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

814,06. 

  

mailto:ca@mangold.se
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Största ägare per 30 september 2021 

 

Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 

Avanza Pension 4 530 651 7,12 

Ivar Nordqvist 2 194 908 3,45 

Bert Junno 2 188 732 3,44 

Oxypharma AB  1 916 372 3,01 

Mikael Lindstam 1 851 232 2,91 

Kjell Stenberg 1 619 078 2,54 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 355 287 2,13 

Christian Pettersson 827 439 1,30 

C & Son Invest AB 730 743 1,15 

Accequa AB 596 250 0,94 

Övriga aktieägare 45 866 364 72,01 

Totalt antal aktier 63 677 056 100,00 

 

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 (4) personer, varav antalet anställda inom forskning och utveckling 

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

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.  
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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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Resultaträkning för koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

Rörelsens intäkter             

Övriga rörelseintäkter 
 

3 - 71 - - 

Summa rörelsens intäkter 
 

3 0 71 0 0 

Rörelsens kostnader             

Övriga externa kostnader 3 -8 473 -10 662 -23 020 -32 081 -41 018 

Personalkostnader 
 

-1 988 -1 464 -6 583 -3 442 -6 067 

Avskrivningar av patent, licenser och liknande 

rättigheter 

 

-449 -449 -1 346 -1 346 -1 796 

Övriga rörelsekostnader 
 

-67 -45 -165 -145 -119 

Summa rörelsens kostnader 
 

-10 977 -12 620 -31 114 -37 014 -49 000 

Rörelseresultat   -10 974 -12 620 -31 043 -37 014 -49 000 

Finansiella intäkter 
 

0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 
 

0 0 0 0 0 

Finansnetto 
 

0 0 0 0 0 

Resultat före skatt  -10 974 -12 620 -31 043 -37 014 -49 000 

Skatt  0 0 0 0 0 

Periodens resultat   -10 974 -12 620 -31 043 -37 014 -49 000 

Periodens resultat hänförligt till:         

Moderbolagets aktieägare  -10 974 -12 620 -31 043 -37 014 -49 000 

Periodens resultat   -10 974 -12 620 -31 043 -37 014 -49 000 

Resultat per aktie         

före och efter utspädning (kr)  -0,17 -0,26 -0,51 -0,75 -0,96 

 

Resultaträkning och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

Periodens resultat 
 

-10 974 -12 620 -31 043 -37 014 -49 000 

Övrigt totalresultat 
 

  
 

  
  

Poster som har omförts eller kan omföras   

till periodens resultat 
        

Periodens omräkningsdifferenser vid 

omräkning av utländska verksamheter 

 

23 -6 23 18 -39 
  

23 -6 23 18 -39 

Periodens övriga totalresultat 
 

23 -6 23 18 -39 

Periodens totalresultat 
 

-10 951 -12 626 -31 020 -36 996 -49 039 

Periodens totalresultat hänförligt till: 
 

  
 

  
  

Moderbolagets ägare 
 

-10 951 -12 626 -31 020 -36 996 -49 039 

Periodens totalresultat 
 

-10 951 -12 626 -31 020 -36 996 -49 039 

Antalet utestående aktier vid 

rapportperiodens utgång 

 
  

 
  

  

– före och efter utspädning 
 

63 677 056 49 080 380 58 063 400 49 080 380 49 080 380 

Genomsnittligt antal utestående aktier 
 

  
 

  
  

– före och efter utspädning 
 

63 677 056 49 275 911 60 654 318 49 146 033 50 942 202 
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Balansräkning för koncernen i sammandrag 

 

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

Tillgångar         

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 510 15 303 14 855 

Långfristiga fordringar 
 

19 19 19 

Summa anläggningstillgångar 
 

13 528 15 322 14 874 

Kundfordringar 
 

– – – 

Övriga fordringar 
 

765 511 543 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 311 402 392 

Likvida medel 
 

42 963 45 562 56 343 

Summa omsättningstillgångar 
 

45 039 46 475 57 278 

Summa tillgångar 
 

58 567 61 797 72 152 

Eget kapital         

Aktiekapital 
 

4 806 3 736 4 382 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

185 078 146 120 168 410 

Reserver 
 

-15 19 -38 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 
 

-136 692 -93 663 -105 649 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 

53 177 56 212 67 105 

Summa eget kapital  53 177 56 212 67 105 

Skulder         

Leverantörsskulder 
 

2 537 3 805 2 577 

Övriga skulder 
 

266 163 458 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

2 587 1 617 2 012 

Summa kortfristiga skulder 
 

5 391 5 585 5 047 

Summa skulder 
 

5 391 5 585 5 047 

Summa eget kapital och skulder   58 567 61 797 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 
   

-37 014 -37 014 

Periodens övriga totalresultat     18   18 

Periodens totalresultat   18 -37 014 -36 996 

Transaktioner med koncernens ägare 
    

  

Nyemission 32 16 718 
 

 16 718 

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget 

kapitalinstrument, IFRS 2 
  4 751 

  
  4 751 

Summa transaktioner med koncernens ägare 32 21 469     4 751 

Utgående eget kapital 2020-09-30 3 736 146 120 19 -93 663 56 212 

      

 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    -31 043 -31 043 

Periodens övriga totalresultat     23   23 

Periodens totalresultat   23 -31 043 -31 020 

Transaktioner med koncernens ägare       

Nyemission 424 16 668   17 092 

Summa transaktioner med koncernens ägare 424 16 668     17 092 

Utgående eget kapital 2021-09-30 4 806 185 078 -15 -136 692 53 177 
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Rapport över kassaflöden från koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 

Den löpande verksamheten           

Resultat före skatt  -10 974 -12 620 -31 043 -37 014 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet        

Avskrivningar av immateriella tillgångar  449 449 1 346 1 346 

Betald inkomstskatt  – – – – 

  -10 526 -12 171 -29 697 -35 668 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -867 81 -1 141 675 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  279 -684 344 2 207 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 114 -12 774 -30 495 -32 786 

Investeringsverksamheten           

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 -159 

Förvärv av finansiella tillgångar  0 -19 0 -19 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -19 0 -178 

Finansieringsverksamheten           

Nyemissioner  0 16 760 18 188 16 760 

Emissionskostnader  0 -10 -1 096 -10 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 16 750 17 092 16 750 

Periodens kassaflöde  -11 114 3 957 -13 403 -16 214 

Likvida medel vid periodens början  54 054 41 611 56 343 61 756 

Valutakursdifferens i likvida medel  23 -6 23 20 

Likvida medel vid periodens slut  42 963 45 562 42 963 45 562 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

 

KSEK Not 
2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

Rörelsens intäkter             

Övriga rörelseintäkter  3 0 71 0 0 

Summa rörelsens intäkter  3 0 71 0 0 

Rörelsens kostnader             

Övriga externa kostnader 3 -8 461 -10 650 -22 974 -32 045 -40 972 

Personalkostnader  -1 988 -1 464 -6 583 -3 442 -6 067 

Avskrivningar av immateriella tillgångar  -449 -449 -1 346 -1 346 -1 796 

Övriga rörelsekostnader  -67 -45 -165 -145 -119 

Summa rörelsens kostnader  -10 965 -12 608 -31 067 -36 978 -48 954 

Rörelseresultat   -10 963 -12 608 -30 996 -36 978 -48 954 

Resultat från finansiella poster:         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster  -10 963 -12 608 -30 996 -36 978 -48 954 

Skatt  0 0 0 0 0 

Periodens resultat   -10 963 -12 608 -30 996 -36 978 -48 954 

Resultat per aktie för moderbolaget 
  

          

före och efter utspädning (kr) -0,17 -0,26 -0,51 -0,75 -0,96 

 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag 

 

KSEK Not 
2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

Periodens resultat 
 

-10 963 -12 608 -30 996 -36 978 -48 954 

Periodens totalresultat  -10 963 -12 608 -30 996 -36 978 -48 954 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 

 

 

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

Tillgångar Balansräkning för moderbolaget i sammandrag         

Anläggningstillgångar       

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 510 15 303 14 855 

Finansiella anläggningstillgångar:       

Andelar i koncernföretag  955 955 955 

Andra långfristiga fordringar  19 19 19 

Summa finansiella anläggningstillgångar  973 974 974 

Summa anläggningstillgångar  14 483 16 277 15 829 

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar:       

Kundfordringar  0 0 0 

Fordringar hos koncernföretag  116 70 83 

Övriga fordringar  762 511 537 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 311 402 392 

Summa kortfristiga fordringar  2 189 983 1 012 

Kassa och bank  42 024 44 587 55 418 

Summa omsättningstillgångar  44 213 45 570 56 430 

Summa tillgångar  58 696 61 847 72 259 

Eget kapital och skulder         

Eget kapital       

Bundet eget kapital:       

Aktiekapital   4 806 3 736 4 382 

Fritt eget kapital:       

Överkursfond  185 078 146 120 168 410 

Balanserat resultat  -105 571 -56 616 -56 618 

Periodens resultat  -30 996 -36 978 -48 954 

Summa eget kapital  53 316 56 262 67 220 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder  2 526 3 805 2 568 

Övriga skulder  266 163 459 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 587 1 617 2 012 

Summa kortfristiga skulder  5 380 5 585 5 039 

Summa eget kapital och skulder  58 696 61 847 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. 

 

Not 3 Transaktioner med närstående 

Styrelseledamoten Theresa Comiskey Olsen har under räkenskapsåret bistått Cyxone med juridiska tjänster via sitt 

närstående bolag. Ersättning för de juridiska tjänsterna uppgick till 53 (41) KSEK för perioden januari – september 

2021. 
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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 

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 

29 oktober 2021 

Styrelsen och Verkställande Direktör, 

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/

