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Tillväxt med 86 % och stark försäljning via apoteken  

 
1 januari–31 mars 2014  
§ Nettoomsättningen uppgick till KSEK 2 522 (1 358). 

§ Resultat efter skatt uppgick till KSEK -6 472  

(-2 546). 

§ Resultat per aktie uppgick till SEK -0,34 (-0,14). 

§ Likvida medel uppgick till 77 (6 550). 
 
 
 
 

Väsentliga händelser under perioden 
§ Organisationen förstärktes med ny CFO och Senior 

Communications Officer.  

§ Lanseringsplanen för en egenutvecklad munsköljs- 
produkt mot tandköttsinflammation offentliggjordes. 

§ Avtal slöts med Pharmaxim för försäljning av 
ColdZyme på svenska flygplatser. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
§ En nyemission genomfördes, vilket tillförde bolaget 

83,6 MSEK före emissionskostnader.

 
 

VD-kommentar: ColdZyme avancerar till apotekens topp 3-lista 
Det positiva engagemang som vi skapade för ColdZyme hos 

apoteken under slutet av 2013 resulterade i stark försäljning till 

konsument under första kvartalet 2014. Den senaste rapporten från 

Nielsen ScanTrack visar att ColdZyme tog marknadsandelar och 

avancerade till topp 3-listan över de mest sålda 

förkylningsprodukterna hos apoteken. Det är glädjande att vi på 

mindre än sex månader fått marknadens accept inom ett mycket 

konkurrensutsatt segment.  

Försäljningen är särskilt positiv med tanke på årets milda 

förkylningssäsong och att apoteken gjorde stora inköp och byggde 

lager under slutet av 2013. Tillväxten på 86 % skall dock jämföras 

med förra årets första kvartal då ColdZyme inte var fullt lanserad på 

apoteken. 

Den positiva utvecklingen stärker oss inför vår kommande 

expansion till Norge och Danmark, där vårt arbete med att sluta avtal 

med rikstäckande apotekskedjor pågår. I linje med vår strategi 

fortsätter vi även att förhandla med internationella aktörer för några 

europeiska marknader. 

Vi fortsätter att bygga bolaget och investerar för framtiden. Under 

våren har vi förstärkt vår organisation med rekryteringar inom alla 

verksamhetsdelar och vårt arbete med listbytet till Nasdaq OMX 

Small Cap fortgår med avsikten att genomföras senast i september.  

Kapitalanskaffningen som vi genomfört under våren ger oss 

möjligheter att behålla en hög expansionstakt. Enligt plan kommer vi 

under andra halvåret att lansera en ny produkt mot munhålans 

sjukdomar i Sverige och flera veterinärprodukter på den 

nordamerikanska marknaden.  

Med satsningar på nya produkter, en förstärkt teknologiplattform 

och nya geografiska marknader skapar vi förutsättningar för en 

fortsatt positiv utveckling för Enzymatica.  

 

Michael Edelborg Christensen, VD

Nyckeltal    

(KSEK) 
jan–mar  

2014 
jan–mar  

2013 
jan–dec  

2013 
Nettoomsättning 2 522 1 358 10 489 
Bruttomarginal, % 72 60 69 

Rörelseresultat  -6 486 -2 544 -16 209 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 009 -1 865 -18 429 

Soliditet, % 47,7 79,7 60,5 
Genomsnittligt antal anställda 8 8 8 
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Kort om Enzymatica 
Enzymatica AB är ett publikt aktiebolag med säte i Lund, Sverige. 

Bolaget bedriver forskning, utveckling och försäljning av 

medicintekniska produkter med fokus på terapiområdena 

luftvägsinfektioner, orala infektioner och dermatologiska indikationer. 

Produkterna baseras på en patenterad enzymteknologi där det 

köldanpassade enzymet används för att skapa aktiva skyddande 

barriärer mot patogena virus, bakterier och svampar.  

 

Bolagets lanserade medicintekniska produktportfölj består av 

ColdZyme Munspray mot förkylning, som introducerades på den 

svenska marknaden 2013. samt. Därutöver befinner sig PeriZyme 

Munskölj mot orala infektioner i registreringsfas samt ett antal 

produkter i projektfas.  

 

Enzymatica grundades 2007 och är sedan 2011 noterat på ̊ 
Aktietorget. 

 

Utvecklingen under kvartalet 
Intresset för ColdZyme var starkt hos apotekens besökare under årets 

första kvartal. Trots att vintern betraktas som mild och marknaden för 

förkylningsprodukter minskade med cirka 8 procent, tog ColdZyme 

marknadsandelar och avancerade till tredje plats på apotekens lista 

över de mest sålda förkylningsprodukterna sett till värde. Listan 

omfattar cirka 150 produkter. 

 

I mars publicerade Enzymatica en rapport som bekräftar Enzymaticas 

satsningar på produkter leder till positiva hälsoekonomiska effekter. 

Rapporten visar på stora samhällsekonomiska vinster vid användning 

av ColdZyme Munspray. Bara för en minskad sjukdomsdag skulle 

samhället spara 1,4 miljarder kronor om året beräknat på 10 procent 

av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer.  

 

Omsättning, resultat och investeringar  
1 januari–31 mars  

Nettoomsättningen för koncernen under första kvartalet 2014 blev  

2 522 KSEK (1 358), en ökning med 86 % jämfört med samma period 

2013. Ökningen berodde på fortsatt försäljning av ColdZyme® 

Munspray hos svenska apotek. 

 

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 72 % (60).  

 

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet blev 9 156 KSEK (4 330), 

varav 4 049 KSEK var inom Marknad och försäljning och 1 741 KSEK 

FoU. Förändringen beror främst på den breda lanseringen av 

ColdZyme i Sverige och förberedelser för geografisk expansion, där 

externa konsulter ingår. 

 

Koncernens rörelseresultat blev -6 486 KSEK (-2 544).  

 

Enzymatica aktiverar kontinuerligt utgifter för nyutveckling. Aktiverade 

utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under kvartalet till  

-366 KSEK (-1 214).  

 

Säsongsvariationer 
Försäljningen av produkter inom förkylningskategorin avtar under maj-

augusti. Förkylningsprodukter har en säsongstopp på vinterhalvåret 

och motsvarande utplaning på sommaren med ett särskilt starkt 

fjärde kvartal som följd. 

 

Forskning och utveckling 

Enzymatica driver ett flertal utvecklingsprojekt inom terapiområdena 

luftvägsinfektioner, orala infektioner och dermatologiska indikationer 

med målet att stärka produktportföljen. 

 

Under kvartalet gick produkten PeriZyme Munskölj in i registreringsfas. 

Produkten är en andra generationens produkt mot 

tandköttsinflammation (gingivit) och är en vidareutveckling av bolagets 

produkt PeriZyme Tuggummi.  

 

Enzymatica fortsatte även att utveckla veterinärmedicinska produkter 

för behandling av tandköttsinflammation (gingivit) och plack, samt mot 

eksem och irriterad hud. Produkterna vänder sig framför allt mot hund, 

katt och häst.  

 

Väsentliga händelser under kvartalet.  
I början av året utsågs Johan Wennerholm som CFO och Tina 

Dackemark Lawesson som Senior Communications Officer. Johan 

kommer närmast från en position som CEO för Occlutech 

International AB och var tidigare CFO för CellaVision AB. Tina kommer 

närmast från en position som Director Investor Relations på 

CellaVision AB. Båda tillträdde den 1 april 2014. 

 

I februari offentliggjorde Enzymatica lanseringsplanen för en 

egenutvecklad munsköljsprodukt mot tandköttsinflammation. 

PeriZyme Munskölj är en andra generationens produkt mot 

tandköttsinflammation (gingivit) och är en vidareutveckling av 

företagets tuggummi PeriZyme. Enzymatica planerar att lansera 

produkten på ̊ den svenska marknaden under andra halvåret 2014. 

 

I februari tecknade Enzymatica avtal med läkemedelsgrossistföretaget 

Pharmaxim gällande försäljning av ColdZyme på svenska flygplatser. 

Pharmaxim är leverantör av alla OTC-läkemedel till the Nuance Group 

som svarar för all tax-free-försäljning av receptfria produkter på 

svenska flygplatser. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
En nyemission genomfördes i mars–april. Kapitaltillskottet på̊ cirka 

83,6 MSEK före emissionskostnader bedöms täcka bolagets behov 

av finansiering under mer än tolv månader. Kapitaltillskottet ska 

användas för produktlanseringar på ̊ nya marknader samt fortsatt 

verksamhet inom produktutveckling, inklusive övriga forsknings- och 

utvecklingsprojekt. 

 

Finansiering 
Koncernens disponibla medel vid kvartalets utgång uppgick till 5 863 

KSEK (8 050), varav 77 KSEK (6 550) var i likvida medel och 5 786 

KSEK (1 500) i outnyttjade krediter. 

Kvartalets kassaflöde från den löpandet verksamheten uppgick till  

-4 009 KSEK (-1 865). Skillnaden mellan åren beror huvudsakligen på 

omkostnader för Marknad och försäljning samt förberedelser för 

börsintroduktion. 

 

Kvartalets totala kassaflöde blev -4 161 KSEK (-3 101).  

 

Moderbolaget 
Omsättningen i moderbolaget uppgick under kvartalet till 2 522 KSEK 

(1 358). Resultatet före skatt uppgick till -6 406 KSEK (-2 546). 

 

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar 

uppgick under kvartalet till 366 KSEK (1 236). 

 

I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. 
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Personal 
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 9 (8) vid 

periodens utgång. I mars förstärktes säljorganisationen med två nya 

läkemedelskonsulenter för den svenska marknaden. Dessa ersatte 

tidigare externa konsulter. 

 

Övrig information 
Koncernen  
Enzymatica AB (publ) (org. nr 556719-9244), med säte i Lund, är 

moderbolag till dotterbolagen Enzymatica Care AB (org. Nr 666701-

7495), med säte i Lund, och Enzymatica North America Inc, med säte 

i Delaware, USA, under bildande. 

 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34 

Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 

med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har 

antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen, och 

moderbolagets redovisning har upprättats enligt års- 

redovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR2, 

Redovisning för juridiska personer. De redovisnings- och 

värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i 

årsredovisningen 2013 har använts även i denna bokslutskommuniké. 

Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2014 har haft någon 

betydande påverkan på koncernen. 

 

Segmentsredovisning  
Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett 

rörelsesegment, Medicintekniska produkter, och hänvisar därför till 

resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.  

 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer  
Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl 

operationella som finansiella. De operationella riskerna utgörs främst 

av osäkerhet kring produktutveckling, leverantörsavtal, produktansvar 

och distribution. För en närmare beskrivning av de risker och 

osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till risk- och 

känslighetsanalys i årsredovisningen för 2013.  

 

Granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets 

revisorer. 

 

Kommande ekonomisk information 

Årsstämma 19 maj 2014 

Delårsrapport april – juni 2014 22 juli 2014 

Delårsrapport juli - sep 2014 21 oktober 2014 

Bokslutskommuniké 2014 17 februari 2015 
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Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 

ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. 

                   

 

 

 

Lund den 19 maj 2014 

 

 

Christian W Jansson 

Styrelseordförande 

Anders Jungbeck 

Styrelsemedlem 

Fredrik Lindberg 

 Styrelsemedlem 

 

Jörgen Rexö 

Styrelsemedlem 

Michael Edelborg Christensen 

VD

 
 
 
 
 

 
 
 
Frågor kring rapporten besvaras av: 
Michael Edelborg Christensen, VD, Enzymatica AB  

Tel: 0768-14 41 66 | E-post: michael.christensen@enzymatica.se   

 

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB  

Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.se  

 

Offentliggörande 
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som 

Enzymatica AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 

instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 

2014 klockan 08.30. 

 

Adress 
Enzymatica AB (publ) 

Organisationsnummer: 556500-0998 

Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND 

Beso ̈k: Scheeleva ̈gen 19, Ideon, Lund  

Telefon: 046-286 31 00 

E-post: info@enzymatica.se 

Web: www.enzymatica.com 

 

Enzymatica är listat på Aktietorget. Bolaget handlas under kortnamnet 

ENZY och ISIN-koden SE0003943620. 
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Koncernens	  totalresultat	  i	  sammandrag
Alla	  belopp	  i	  KSEK Jan-‐Mar	  2014 Jan-‐Mar	  2013 Jan-‐Dec	  2013
Rörelsens	  intäkter
Nettoomsättning 2	  522 1	  358 10	  489
Aktiverat	  arbete	  för	  egen	  räkning 117 347 894
Övriga	  rörelseintäkter 31 81 199
Summa	  rörelseintäkter 2	  670 1	  786 11	  582

Rörelsens	  kostnader
Råvaror	  och	  förnödenheter -‐699 -‐546 -‐3	  228
Övriga	  externa	  kostnader -‐6	  452 -‐1	  903 -‐15	  505
Personalkostnader -‐1	  953 -‐1	  845 -‐8	  893
Avskrivningar -‐52 -‐36 -‐165
Rörelseresultat -‐6	  486 -‐2	  544 -‐16	  209

Resultat	  från	  finansiella	  poster
Ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatrapporter 14 0 31
Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter 0 -‐2 -‐30
Resultat	  efter	  finansiella	  poster -‐6	  472 -‐2	  546 -‐16	  208

Skattekostnad 0 0 -‐
Periodens	  resultat -‐6	  472 -‐2	  546 -‐16	  208

Övrigt	  totalresultat:
Summa	  övrigt	  totalresultat,	  netto	  efter	  skatt 0 0 0

Summa	  totalresultat	  för	  perioden -‐6	  472 -‐2	  546 -‐16	  208

Varav	  hänförligt	  till	  aktieägare	  i	  moderbolaget -‐6	  472 -‐2	  546 -‐16	  208

Data	  per	  aktie Jan-‐Mar	  2014 Jan-‐Mar	  2013 Jan-‐Dec	  2013
Resultat	  per	  aktie,	  sek	  */ -‐0,34 -‐0,14 -‐0,89
Eget	  kapital	  per	  aktie,	  sek 0,49 0,64 0,84
Soliditet,	  % 48% 80% 60%
Antal	  utestående	  aktier 18	  769	  151 17	  879	  151 18	  769	  151
Genomsnittligt	  antal	  utestående	  aktier 18	  769	  151 17	  879	  151 18	  175	  818

*/	  	  Baserad	  på	  vägt	  genomsnitt	  av	  antalet	  utestående	  aktier
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Koncernens	  finansiella	  ställning	  i	  sammandrag
Alla	  belopp	  i	  KSEK 2014-‐03-‐31 2013-‐03-‐31 2013-‐12-‐31
Tillgångar
Immateriella	  tillgångar 8	  362 4	  986 8	  036
Materiella	  tillgångar 208 36 220
Lager 8	  046 1	  606 5	  678
Kundfordringar 2	  337 762 4	  673
Övriga	  fordringar 394 512 3	  173
Kassa	  och	  bank 77 6	  550 4	  238
Summa	  tillgångar 19	  424 14	  452 26	  018

Eget	  kapital	  och	  skulder
Eget	  kapital 9	  256 11	  513 15	  728
Kortfristiga	  skulder,	  räntebärande 214 -‐ -‐
Leverantörsskulder 7	  360 1	  373 7	  169
Övriga	  skulder 2	  594 1	  566 3	  121
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder 19	  424 14	  452 26	  018

Koncernens	  förändringar	  i	  eget	  kapital	  i	  sammandrag
Alla	  belopp	  i	  KSEK 2014-‐03-‐31 2013-‐03-‐31 2013-‐12-‐31
Ingående	  balans 15	  728 14	  059 14	  059
Nyemissioner -‐ -‐ 18	  690
Kostnader	  för	  nyemissioner -‐ -‐ -‐1	  074
Effekt	  av	  personaloptionsprogram -‐ -‐ 261
Periodens	  resultat -‐6	  472 -‐2	  546 -‐16	  208
Periodens	  övriga	  totalresultat -‐ -‐ -‐
Utgående	  balans	   9	  256 11	  513 15	  728

Koncernens	  kassaflödesanalys	  i	  sammandrag
Alla	  belopp	  i	  KSEK Jan-‐Mar	  2014 Jan-‐Mar	  2013 Jan-‐Dec	  2013
Rörelseresultat	  efter	  avskrivningar -‐6	  472 -‐2	  544 -‐16	  209
Justeringar	  för	  icke	  kassaflödespåverkande	  poster -‐948 34 427
Betald	  skatt -‐ -‐
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändringar	  i	  
rörelsekapital -‐7	  420 -‐2	  510 -‐15	  782

Förändringar	  i	  rörelsekapital 3	  411 645 -‐2	  647

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten -‐4	  009 -‐1	  865 -‐18	  429

Aktivering	  av	  utvecklingsutgifter -‐366 -‐1	  214 -‐4	  377
Förvärv/Avyttring	  av	  materiella	  anläggningstillgångar -‐22 -‐223
Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten -‐366 -‐1	  236 -‐4	  600

Nyemission 0 0 18	  690
Transaktionskostnader	  hänförliga	  till	  nyemission 0 0 -‐1	  074
Förändring	  av	  checkräkningskredit 214 0 0
Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten 214 0 17	  616

Summa	  periodens	  kassaflöde -‐4	  161 -‐3	  101 -‐5	  413

Likvida	  medel	  vid	  periodens	  ingång 4	  238 9	  651 9	  651
Likvida	  medel	  vid	  periodens	  utgång 77 6	  550 4	  238
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Moderbolagets	  resultaträkning
Alla	  belopp	  i	  KSEK Jan-‐Mar	  2014 Jan-‐Mar	  2013 Jan-‐Dec	  2013
Rörelsens	  intäkter
Nettoomsättning 2	  522 1	  358 10	  489
Aktiverat	  arbete	  för	  egen	  räkning 117 347 894
Övriga	  rörelseintäkter 31 81 199
Summa	  rörelseintäkter 2	  670 1	  786 11	  582

Rörelsens	  kostnader
Råvaror	  och	  förnödenheter -‐699 -‐546 -‐3	  228
Övriga	  externa	  kostnader -‐6	  452 -‐1	  903 -‐15	  504
Personalkostnader -‐1	  887 -‐1	  845 -‐8	  522
Avskrivningar -‐52 -‐36 -‐165
Rörelseresultat -‐6	  420 -‐2	  544 -‐15	  837

Resultat	  från	  finansiella	  poster
Ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatrapporter 14 0 31
Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter 0 -‐2 -‐30
Resultat	  efter	  finansiella	  poster -‐6	  406 -‐2	  546 -‐15	  836
Skattekostnad 0 0 -‐
Periodens	  resultat -‐6	  406 -‐2	  546 -‐15	  836

Moderbolagets	  rapport	  över	  totalresultat
Alla	  belopp	  i	  KSEK Jan-‐Mar	  2014 Jan-‐Mar	  2013 Jan-‐Dec	  2013

Periodens	  resultat -‐6	  406 -‐2	  546 -‐15	  836

Övrigt	  totalresultat: -‐ -‐ -‐

Summa	  övrigt	  totalresultat,	  netto	  efter	  skatt: 0 0 0

Summa	  totalresultat	  för	  perioden -‐6	  406 -‐2	  546 -‐15	  836

Moderbolagets	  balansräkning
Alla	  belopp	  i	  KSEK 2014-‐03-‐31 2013-‐03-‐31 2013-‐12-‐31
Tillgångar
Immateriella	  tillgångar 8	  362 4	  986 8	  036
Materiella	  tillgångar 208 36 220
Finansiella	  tillgångar 147 147 147
Lager 8	  046 1	  606 5	  678
Kundfordringar 2	  337 762 4	  673
Övriga	  fordringar 394 505 3	  173
Kassa	  och	  bank 64 6	  544 4	  225
Summa	  tillgångar 19	  558 14	  586 26	  152

Eget	  kapital	  och	  skulder
Eget	  kapital 9	  385 11	  466 15	  790
Kortfristiga	  skulder,	  räntebärande 214 -‐ -‐
Skulder	  till	  koncernföretag 191 191 191
Leverantörsskulder 7	  360 1	  373 7	  169
Övriga	  skulder 2	  408 1	  556 3	  002
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder 19	  558 14	  586 26	  152


