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Q2 Delårsrapport  
Kvartal 2, 2022 

April - Juni 

Finansiell sammanfattning för koncernen 

KSEK 
2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 

Nettoomsättning 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -12 711 -11 458 -29 389 -20 069 

Balansomslutning  65 926 69 240 65 926 69 240 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,13 -0,19 -0,31 -0,34 

Likvida medel vid periodens slut 48 582 54 054 48 582 54 054 

Soliditet vid periodens slut 91,0% 92,6% 91,0% 92,6% 

 

Väsentliga händelser 

 

 

Följ våra nyheter och får mer information kring vår närvaro vid investeringsevenemang via Nasdaq First North 
Growth Market och bolagets hemsida: www.cyxone.com 

Information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022, kl.08.30. 

Carl-Magnus Högerkorp, tf VD 
Telefon.: +46 70  781 88 12 
E-mail: carl.hogerkorp@cyxone.com 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
2022 
• Tara Heitner avgår som VD för Cyxone AB 

• Carl-Magnus Högerkorp utnämns till tillförordnad VD  

• Styrelsen beslutade att anställa Bert Junno som 
arbetande styrelseordförande för att bistå i 
investerarrelationer, juridiska och avtalstekniska 
ärenden.  

• Cyxone lämnar in regulatorisk ansökan om att få inleda 
klinisk fas 2b-studie med Rabeximod 

 

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång 

• Cyxone ansöker om att få inleda klinisk fas 2b-
studie i Polen och Georgien 

mailto:carl.hogerkorp@cyxone.com
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VD Carl-Magnus Högerkorp har ordet 
I början av kvartalet kunde vi slutligt rapportera om vårt program med Rabeximod i covid-19 och 
kunde bekräfta tidigare visad fördelaktig säkerhets- och tolerabilitetsprofil för 
läkemedelskandidaten Rabeximod i denna indikation. Slutsatsen blev dock att ingen statistiskt 
signifikant fördel mellan behandlings- och placebo-armarna observerades. Data från den här 
studien kommer att läggas till den data vi har samlat in tidigare i patienter med reumatoid artrit 
(RA), som är den huvudsakliga indikationen för Rabeximod. Fokus ligger nu på att genomföra fas 
2b-studien i RA.  

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan om tillstånd att starta en klinisk fas 2b-studie i RA med Rabeximod inlämnad 

Under andra kvartalet har arbetet tillsammans med vår CRO intensifierats. Fokus har legat på förberedelserna inför 

studien och ansökningar till regulatoriska myndigheter. För att säkerställa rekrytering av alla patienter till studien 

har ett omfattande arbete lagts ner på att identifiera och engagera studiecenter och prövningsläkare i ett flertal 

länder i Europa. Vi är nu klara med detta och samtliga studiecenter i Europa är bekräftade. Det finns ett stort 

intresse och engagemang för studien bland läkarna vilket har underlättat arbetet.  

Innan studien kan starta krävs godkännande från regulatoriska myndigheter i de olika länder vi avser att genomföra 

studien. Under sommaren skickade vi in ansökningar till myndigheter och etikkommittéer i Ungern, Polen och 

Georgien, vilka är de tre länder vi valt att prioritera eftersom de kommer bidra med en betydande del av de 

inskrivna patienterna och att de har bäst förutsättningar att snabbt komma igång med patientrekrytering. Vi ser 

fram emot att få svar från dessa myndigheter och med det kunna starta studien snarats möjligt.   

FDA, en viktig part i utvecklingsarbetet  

Ett annat viktigt arbete under våren är förberedelserna inför en rådgivande dialog med den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA. Bolaget ges här (i formen av en pre-IND Typ B interaktion) möjlighet att ställa frågor 
till myndigheten kring den planerade studien, den prekliniska dokumentation som underbygger studien; kring 

”Under andra kvartalet har arbetet 
tillsammans med vår CRO intensifierats. 
Fokus har legat på förberedelserna inför 
studien och ansökningar till regulatoriska 
myndigheter.” 

Carl-Magnus Högerkorp, tf VD Cyxone AB 
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tillverkningsprocessen av vår läkemedelssubstans och slutformulering, samt även att ställa frågor om framtida 
utvecklingsaktiviteter.  

Eftersom FDA är en läkemedelsmyndighet som tar del av väldigt många projekt från både små och stora 
läkemedelsbolag finns här oerhört mycket kunnande att inhämta. Under juli fick Cyxone återkoppling på de frågor 
och funderingar vi framfört till myndigheten. FDA kom som väntat med mycket värdefulla råd om både våra 
prekliniska och kliniska utvecklingsaktiviteter. Deras råd kommer också att underlätta den fortsatta utvecklingen 
av projektet och det framtida samarbetet med dem och andra myndigheter. Vi ser med denna interaktion att vi har 
alla komponenter på plats för en fortsatt väg framåt för Rabeximod i RA. 

T20K genomgår inledande pilotstudie för att etablera en tillverkningsprocess  

Arbetet med T20K fortsätter i både prekliniska studier och inledande utredningsaktiviteter för effektivare tillverkning. 
T20K har under vintern och våren utforskats i en rad prekliniska studier där vi rapporterat lovande data med T20K 
och en kappa opioid receptoragonist. Vidare har T20K studerats med avseende på olika administreringsvägar, som 
öppnar upp för fler möjligheter med substansen.  

En viktig aspekt innan vi kan påbörja nya kliniska studier med T20K är att optimera tillverkningsprocessen. 
Tillsammans med vår samarbetspartner genomförs en pilotstudie för att optimera tillverkningsprocessen och uppnå 
en bättre kvalitets- och kostnadsprofil för T20K-substansen. 

Fokus på fas 2b studien 

Under början av året genomfördes en företrädesemission som inbringade 61 miljoner kronor före 
emissionskostnader. För att säkerställa en mer kostnadseffektiv verksamhet och en mer uthållig budget har ett 
besparingsprogram lanserats under sommaren. Bland annat har en reducering av personal och konsulter 
genomförts.  Bland annat har ett antal konsulter och medarbetare tagit en mer passiv roll eller lämnat bolaget. 
Flera andra kostnader ses över för att kunna rikta fokus på den kommande kliniska studien.  

Som ett led i denna strategiska omfokusering av projekten beslutade styrelsen att låta VD Tara Heitner lämna 
bolaget i juni 2022 och utsåg COO Carl-Magnus Högerkorp till tillförordnad VD. Tara Heitner tillträdde som VD under 
2020 och har lett bolaget under en utmanande period. Tara har bl.a. genomfört ett flertal viktiga värdeskapande 
initiativ i bolaget. Exempelvis har patentportföljen byggts ut med ett antal nya patentansökningar. Vidare har hon 
jobbat flitigt med affärsutveckling och etablerat många värdefulla kontakter för bolaget att fortsätta att stärka. 
Tara har också rustat bolaget för att ta sig an mer avancerade utvecklingsaktiviteter. Cyxone är mycket tacksamma 
för det Tara bidragit med under sin tid. 

Vi ser fram emot en intensiv höst med en optimerad plan för båda våra pipelines, speciellt vår fas 2b-studie med 
Rabeximod. Följ bolagets utveckling och ta del av information om vårt deltagande vid investerarmöten via Nasdaq 
First North Growth Market och på bolagets hemsida, www.cyxone.com 

 

Carl-Magnus Högerkorp 
Tf Verkställande direktör 
Cyxone AB   
  

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

Verksamhetsbeskrivning 
Cyxone är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som fokuserar på att utveckla nya livsförändrande lösningar för 
patienter som lider av svåra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS).  

Rabeximod för reumatoid artrit (RA) 
Cyxone utvecklar Rabeximod, en oral läkemedelskandidat för patienter med måttlig till svår aktiv 
ledgångsreumatism. Rabeximods effekt är baserad på att dämpa aktiveringen av monocyter till proinflammatoriska 
makrofager. Tidigare klinisk fas 2a data i ledgångsreumatism har visat en gynnsam säkerhetsprofil, bekräftad 
optimal dos och preliminär terapeutisk effekt. Rabeximod är en oral substans med en ny och unik typ av 
verkningsmekanism som kan komma att bidra till ett säkrare och välkommet komplement till dagens 
behandlingsarsenal samt avsevärt förbättra livskvalitén för de som drabbas.  

Cyxone avser att positionera Rabeximod där det kan skapa mest värde för de som drabbats av ledgångsreumatism. 
Rabeximod kommer användas som en tidig behandling, enskild eller i kombination med andra DMARDs. Genom att 
potentiellt skjuta upp användningen av biologiska läkemedel, som hittills har visat sig ha starka biverkningar, ges 
möjligheten att bibehålla högre livskvalité under längre tid. 

T20K för multipel skleros (MS) 
T2oK för mutipel 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 skulle kunna bromsa sjukdomens progression och förebygga skov, samt eventuellt fördröja behovet av 
andra linjens behandlingar i patienter. T20K befinner sig i sen preklinisk fas. 

 

 

Figuren visar vilken fas respektive läkemedelsprojekt befinner sig i. 
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Affärsmodell 
Cyxone är väl positionerat med två innovativa projekt som båda utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt 
värdeskapande milstolpar. Syftet är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och sjukvårdssystemet 
såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till partners efter kliniska Fas 2-prövningar. 

Ledning och styrelse 

Cyxones ledningsgrupp består av erfarna experter med gedigen kunskap inom läkemedelsutveckling, 
affärsutveckling och finansiering i innovativa bioteknikbolag. 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 målsättning är att utveckla behandlingsformer inom autoimmuna sjukdomar som förbättrar livskvalitén 
och minskar biverkningar hos patienter, baserat på den senaste kunskapen om sjukdomsmekanismen. Bolagets 
läkemedel utformas inte bara för att vara effektiva, utan även för att de ska bli lättare för patienterna att använda 
och att ge färre och mildare biverkningar samt lämpa sig för långtidsanvändning. 

Vision  
Cyxones vision är att erbjuda patienter livsförändrande läkemedel för autoimmuna (inflammatoriska) sjukdomar, 
såsom ledgångsreumatism (RA) och multipel skleros (MS).  

Strategi 
Cyxones långsiktiga strategi är att driva utvecklingen av Rabeximod och T20K till marknadsgodkännande i samarbete 
med externa partners och att utöka pipelinen genom att utforska ytterligare indikationer för sina befintliga 
substanser samt genom inlicensiering eller förvärv av projekt från externa källor. Eftersom bolaget befinner sig i 
tillväxtfas är vi öppna för att i framtiden själva ta våra program genom marknadsgodkännande.  
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Finansiell information 
Koncernen 
Koncernens omsättning och resultat för perioden april – juni 2022 
Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelsens kostnader uppgick till 12,7 (11,5) MSEK. Periodens resultat för 
koncernen uppgick till -12,7 (-11,5) MSEK.  

Koncernens kassaflöde, likviditet och finansiella position för perioden april – juni 2022 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 48,6 MSEK, jämfört med 54,1 MSEK för samma period i 2022. Totalt eget 
kapital uppgick till 60,0 (64,1) MSEK.  

Kassaflödet för perioden var -20,7 (6,8) MSEK varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,3 (-
10,3) MSEK.  

Kassaflödet från investeringar uppgick till 0,2 (0,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -
0,2 (17,1) MSEK.  

Vid slutet på perioden uppgick soliditeten för koncernen till 91,0 procent, jämfört med 92,6 procent i slutet på juni 
2021. 

Investeringar 
Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0,2 (0,0) MSEK.  

Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning och resultat för perioden april – juni 2022 
Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK och rörelsens kostnader till 12,7 (11,4) MSEK. Moderbolagets 
rörelseresultat för perioden uppgick till -12,7 (-11,4) MSEK. 

Summa finansiella kostnader uppgick till 0,0 (0,0) MSEK och förlusten efter finansiella poster uppgick till -12,7 (-11,4) 
MSEK.  

Moderbolagets eget kapital och aktiekapital 
Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 60,0 MSEK, jämfört med 64,3 MSEK vid slutet på juni 2021.  

Personal 
Medelantalet anställda under perioden är 6,7 (6,2) personer, varav antalet anställda inom forskning och utveckling 
utgörs av 2,7 (3,2) anställda. Vid periodens slut har moderbolaget och koncernen 7 anställda. 
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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 98 444 728 och det totala aktiekapitalet till SEK 
7 429 789,50. 

Under räkenskapsåret genomförde Cyxone den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, med 
stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2021. Företrädesemissionen tillfördes Cyxone cirka 61 MSEK före 
avdrag för emissionskostnader som uppgick till 10,8 MSEK. Cirka 25 procent av Företrädesemissionen tecknades med 
stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades cirka 3 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och 
cirka 63 procent av Företrädesemissionen tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen 
till cirka 91 procent. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 2 623 974 SEK till 7 429 788 SEK och 
antalet aktier i Bolaget ökar med 34 767 672 stycken till 98 444 728 aktier. 

 

Största ägare per 30 juni 2022 

Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 

Avanza Pension 6 881 133 6,99 

Ivar Nordqvist 3 291 155 3,34 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 271 727 3,32 

Göran Ofsén 2 400 000 2,44 

Oxypharma AB  1 916 372 1,95 

Fornio AB* 1 788 732 1,82 

Mikeoo Holding AB** 1 788 732 1,82 

ABBMO Holding AB 1 619 078 1,64 

Christian Pettersson 1 243 000 1,26 

C & Son Invest AB 1 000 743 1,02 

Övriga aktieägare 73 244 056 74,4 

Totalt antal aktier 98 444 728 100,00 

 
 

*Bert Junno äger 100% av aktierna i Fornio AB. Junno äger vidare 400 000 aktier privat i Cyxone AB. 

**Mikael Lindstam äger 100% av aktierna i Mikeoo Holding AB. Lindstam äger vidare 62 500 aktier privat i Cyxone AB. 

 

Framtidsutsikt inkluderande betydande risker och osäkerhetsfaktorer 
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 (två) projekt parallellt med 
olika indikationer i ett försök att sprida denna risk och bredda sin produktportfölj. 
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Ett forskningsföretag 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. 

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 
2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 

Rörelsens intäkter           

Övriga rörelseintäkter 
 

0 19 33 69 

Summa rörelsens intäkter 
 

0 19 33 69 

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader 
 

-9 487 -8 717 -23 142 -14 548 

Personalkostnader 
 

-2 621 -2 254 -5 262 -4 595 

Avskrivningar av patent, licenser och 
liknande rättigheter 

 

-560 -449 -1 009 -898 

Övriga rörelsekostnader 
 

-34 -57 0 -97 

Summa rörelsens kostnader 
 

-12 702 -11 477 -29 413 -20 138 

Rörelseresultat   -12 702 -11 458 -29 380 -20 069 

Finansiella intäkter 
 

0 0 0 0 

Finansiella kostnader 
 

-9 0 -9 0 

Finansnetto 
 

-9 0 -9 0 

Resultat före skatt  -12 711 -11 458 -29 389 -20 069 

Skatt  1 0 1 0 

Periodens resultat   -12 710 -11 458 -29 388 -20 069 

Periodens resultat hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare  -12 710 -11 458 -29 388 -20 069 

Periodens resultat   -12 710 -11 458 -29 388 -20 069 

Resultat per aktie        

före och efter utspädning (kr)  -0,13 -0,19 -0,31 -0,34 

Rapport över resultat för koncernen i sammandrag 
 

KSEK Not 
2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 

Periodens resultat 
 

-12 710 -11 458 -29 388 -20 069 

Övrigt totalresultat 
 

  
 

  
 

Poster som har omförts eller kan 
omföras till periodens resultat 

       

Periodens omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter 

 

65 0 82 0 
  

65 0 82 0 

Periodens övriga totalresultat 
 

65 0 82 0 

Periodens totalresultat 
 

-12 645 -11 458 -29 307 -20 069 

Periodens totalresultat hänförligt till: 
 

  
 

  
 

Moderbolagets ägare 
 

-12 645 -11 458 -29 307 -20 069 

Periodens totalresultat 
 

-12 645 -11 458 -29 307 -20 069 

Antalet utestående aktier vid 
rapportperiodens utgång 

 
  

 
  

 

– före och efter utspädning 
 

98 444 728 63 677 056 98 444 728 63 677 056 

Genomsnittligt antal utestående aktier 
 

        

– före och efter utspädning 
 

98 444 728 60 160 810 94 410 910 59 117 899 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag 
 

KSEK Not 30-jun-22 30-jun-21 31-dec-21 

Tillgångar         

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 245 13 958 13 953 

Leasingtillgångar  1 793 – – 

Inventarier, verktyg och installationer  173 – – 

Långfristiga fordringar 
 

340 19 19 

Summa anläggningstillgångar 
 

15 551 13 977 13 972 

Förskott till leverantörer 
 

456 – – 

Kundfordringar 
 

– – – 

Övriga fordringar 
 

556 555 822 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

781 654 1 978 

Likvida medel 
 

48 582 54 054 29 357 

Summa omsättningstillgångar 
 

50 375 55 263 32 157 

Summa tillgångar 
 

65 926 69 240 46 128 

Eget kapital         

Aktiekapital 
 

7 430 4 806 4 806 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

232 530 185 078 185 078 

Reserver 
 

110 -38 28 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 
 

-180 068 -125 718 -150 680 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 

60 001 64 128 39 232 

Summa eget kapital  60 001 64 128 39 232 

Skulder         

Långfr. del leasingskuld 
 

1 046 – – 

Summa långfristiga skulder 
 

1 046 0 0 

Leverantörsskulder 
 

1 826 1 886 3 215 

Kortfr. del leasingskuld 
 

615 – – 

Övriga skulder 
 

254 645 864 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

2 185 2 581 2 817 

Summa kortfristiga skulder 
 

4 879 5 112 6 897 

Summa skulder 
 

5 925 5 112 6 897 

Summa eget kapital och skulder   65 926 69 240 46 128 
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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 2021-01-01 4 382 168 410 -38 -105 649 67 105 

Periodens totalresultat 
    

  

Periodens resultat 
   

-20 069 -20 069 

Periodens övriga totalresultat           

Periodens totalresultat    -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 
      
 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 2022-01-01 4 806 185 078 28 -150 680 39 232 

Periodens totalresultat       

Periodens resultat    -29 388 -29 388 

Periodens övriga totalresultat     82   82 

Periodens totalresultat   82 -29 388 -29 307 

Transaktioner med koncernens ägare       

Nyemission 2 624 47 452   50 076 

Summa transaktioner med koncernens ägare 2624 47 452     50 076 

Utgående eget kapital 2022-06-30 7 430 232 530 110 -180 068 60 001 

 

Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 9 671 (1 097) KSEK. 
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Rapport över kassaflöden från koncernen i sammandrag 
 

KSEK Not 
2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 

Den löpande verksamheten           

Resultat före skatt  -12 711 -11 458 -29 389 -20 069 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet        

Avskrivningar av immateriella tillgångar  566 449 1 015 898 

Avskrivningar av materiella tillgångar  -6   -6   
  -12 151 -11 009 -28 381 -19 171 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -25 -421 1 007 -274 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -8 077 1 123 -2 632 65 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -20 252 -10 307 -30 006 -19 380 

Investeringsverksamheten           

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -50 0 -188 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -179 0 -179 0 

Förvärv av finansiella tillgångar  42 0 -321 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -187 0 -689 0 

Finansieringsverksamheten           

Nyemissioner  0 18 188 59 747 18 188 

Emissionskostnader  0 -1 096 -9 671 -1 096 

Amortering av leasingskuld  -239 0 -239 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -239 17 092 49 837 17 092 

Periodens kassaflöde  -20 678 6 785 19 142 -2 288 

Likvida medel vid periodens början  69 194 47 268 29 357 56 343 

Valutakursdifferens i likvida medel  66 1 83 -1 

Likvida medel vid periodens slut  48 582 54 054 48 582 54 054 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 
 

KSEK Not 
2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 

Rörelsens intäkter           

Övriga rörelseintäkter  0 0 33 0 

Summa rörelsens intäkter  0 0 33 0 

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader  -9 575 -8 697 -23 224 -14 512 

Personalkostnader  -2 621 -2 254 -5 262 -4 595 

Avskrivningar av immateriella tillgångar  -455 -449 -903 -898 

Övriga rörelsekostnader  -34 -38 0 -29 

Summa rörelsens kostnader  -12 684 -11 437 -29 389 -20 034 

Rörelseresultat   -12 684 -11 438 -29 356 -20 034 

Resultat från finansiella poster:        

Nedskrivning av andelar i dotterbolag  0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster  -12 684 -11 438 -29 356 -20 034 

Skatt  0 0 0 0 

Periodens resultat   -12 684 -11 438 -29 356 -20 034 

Resultat per aktie för moderbolaget 
  

        

före och efter utspädning (kr) -0,13 -0,19 -0,31 -0,34 

 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
 

KSEK Not 
2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 

Periodens resultat 
 

-12 684 -11 438 -29 356 -20 034 

Periodens totalresultat  -12 684 -11 438 -29 356 -20 034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cyxone AB (Org. Nr. 559020-5471) Delårsrapport kvartal 2 2022 | 14 

 
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 
 

KSEK Not 30-jun-22 30-jun-21 31-dec-21 

Tillgångar Balansräkning för moderbolaget i sammandrag         

Anläggningstillgångar       

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 245 13 958 13 953 

Inventarier, verktyg och installationer  173    

Finansiella anläggningstillgångar:       

Andelar i koncernföretag  795 955 795 

Andra långfristiga fordringar  340 19 19 

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 135 973 814 

Summa anläggningstillgångar  14 553 14 932 14 767 

Omsättningstillgångar       

Förskott till leverantörer  456 0 0 

Kortfristiga fordringar:       

Kundfordringar  0 0 0 

Fordringar hos koncernföretag  214 114 139 

Övriga fordringar  551 553 821 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  918 654 1 978 

Summa kortfristiga fordringar  1 683 1 321 2 938 

Kassa och bank  47 515 53 133 28 372 

Summa omsättningstillgångar  49 654 54 454 31 309 

Summa tillgångar  64 207 69 386 46 076 

Eget kapital och skulder         

Eget kapital       

Bundet eget kapital:       

Aktiekapital   7 430 4 806 4 806 

Fritt eget kapital:       

Överkursfond  232 530 185 078 185 078 

Balanserat resultat  -167 322 -105 571 -105 571 

Periodens resultat  -12 684 -20 034 -45 078 

Summa eget kapital  59 954 64 279 39 234 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder  1 813 1 881 3 215 

Övriga skulder  255 645 864 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 185 2 581 2 763 

Summa kortfristiga skulder  4 253 5 107 6 842 

Summa eget kapital och skulder  64 207 69 386 46 076 
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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 Transaktion 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 38,2 (24,7) KSEK för perioden januari – juni 2022. 
Styrelsen har beslutat att anställa styrelseledamoten Mikael Lindstam för att bistå företaget med arbete inom 
investerarrelationer. Ersättningen för dessa tjänster uppgick till 142,5KSEK för Mikael Lindstam under perioden 
april-juni.  

Not 3 IFRS 16 leasingavtal 
Det nya leasingavtalet avseende kontorslokaler innebär att koncernens resultaträkning per 2022-06-30 påverkats 
genom att avskrivningar har ökats med ca 0,11 MSEK och finansiella kostnader ökat med ca 0,01 MSEK. I 
balansräkningen har immateriella anläggningstillgångar ökat med ca 1,80 MSEK och leasingskulder med ca 1,66 
MSEK. 
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Certified Advisor 
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är FNCA AB.  

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 
27 oktober Delårsrapport kvartal 3, 2022 

2023 
17 februari  Bokslutskommuniké 2022 

 

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

 
Publicering av delårsrapport 
Rapporten för perioden april – juni 2022 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 

24 augusti 2022 

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. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 
2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av 
multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com 

 

http://www.cyxone.com/
https://cyxone.com/investerare/finansiella-rapporter/
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