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Q3-RAPPORTEN FÖR ENZYMATICA I KORTHET:

• Nettoomsättningen uppgick till SEK 357 520 (34 321)
• Resultatet efter skatt uppgick till SEK -776 007 (-1 194 685)
• Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,04 per aktie
• Soliditet 86% (82%)
• Företrädesemission gav Enzymatica 8,2 MSEK före  
 emissionskostnader
• ColdZyme® Munspray registrerat hos Läkemedelsverket
• Enzymatica utser Scientific Advisory Board

 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG:

• Mats Clarsund tillträder som ny forsknings- och utvecklingschef 
• Fredrik Håkansson tillträder som ny CFO
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VD KOMMENTAR

Årets tredje kvartal kan beskrivas som ett av de mer händelserika kvartalen i Enzymaticas his-
toria. Den enskilt största händelsen under kvartalet var att vi fick vår produkt ColdZyme® Mun-
spray mot förkylning registrerad hos Läkemedelsverket. Detta besked mottogs väl, inte minst 
i media, både lokalt av Sydsvenskan, och nationellt av TT, vilket även genererat ett internatio-
nellt intresse i för branschen kända tidskrifter. Kort sagt, vi ser som helhet en ökad kännedom 
om och ett ökat intresse för Enzymatica som bolag och våra produkter, med förfrågningar från 
internationella aktörer, som vi nu utvärderar.

Vi har under året genomfört två nyemissioner varav den ena slutfördes under tredje kvartalet. 
Båda emissionerna blev övertecknade och tillförde bolaget knappt 20 Mkr. Jag är stolt över 
den tilltro som finns för bolaget och de möjligheter som vi står inför – med nytt kapital.  
Nu kan vi bygga ett starkt fundament med utgångspunkt i forskning och produktutveckling, 
men också att genomföra lanseringar av våra registrerade produkter, såväl nationellt som 
internationellt. 

Forskningen är en del av vår kärnverksamhet och syftar till att utveckla nya produkter liksom 
att vidare understödja den befintliga produktportföljen. Under det tredje kvartalet har vi ini-
tierat två in-vitro studier som uppföljning till registreringen av ColdZyme® Munspray. Arbetet 
fortlöper enligt plan och den ena studien beräknas vara avslutad i slutet av 2012. Nu pågår ett 
intensivt arbete med detaljerna för den större (fas IV) studien vi tidigare aviserat. Denna studie 
beräknas starta under januari 2013. Dessutom har vi utsett ett Scientific Advisory Board, vars 
syfte är att kvalitetssäkra vår kliniska forskning och produktutveckling.

Försäljningen av bolagets nuvarande produkter, dvs föregångare till de produkter som nu 
är registrerade som medicintekniska produkter hos Läkemedelsverket, sker främst i svensk 
hälsokostfackhandel. Medieexponeringen och en stadigt ökande återköpsfrekvens har bidragit 
till en ökad försäljning, vilket även börjar synas i försäljningsrapporteringen för kvartalet. Det är 
mycket glädjande och stärker oss i förhandlingarna med landets olika apotekskedjor. Lanse-
ring av de medicintekniska produkterna Coldzyme® Munspray och Perizyme® Tuggummi sker 
successivt med början i det första kvartalet 2013.  

Parallellt pågår förhandlingar med potentiella partners för en nordisk lansering. Vår ambi-
tion är att realisera dessa planer under 2013. Det är vår avsikt att först lansera i de svenska 
apoteks kanalerna och därefter expandera i Norden. Det är en försening i förhållande till vad 
som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i samband med bolagets notering på 
AktieTorget 2011, vilket då även får den effekt att de finansiella mål som angivits här flyttas 
fram ett år i tiden. 

Avslutningsvis har vi också förstärkt vår organisation för att stå bättre rustade inför bolagets 
expansion genom rekryteringen av Mats Clarsund, PhD i enzymteknologi, som forsknings- och 
utvecklingschef och Fredrik Håkansson som CFO med erfarenhet från bolag som Systemtext, 
Nolato och Ernst & Young.

Michael Edelborg Christensen 
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OM ENZYMATICA

Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och 
registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi.  
Enzymatica använder sig av enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavs-
torsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37°C, vilket gör 
det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och 
bakterier samt främja läkningsprocesser. ColdZyme®portföljen, som idag finns represente-
rad i hälsofackhandeln, innehåller föregångare till de produkter som nu är registrerade som 
medicintekniska produkter mot förkylning samt tand/munhålesjukdomar. 

KORT OM VERKSAMHETEN UNDER Q3
De belopp som redovisas nedan är i SEK och siffrorna inom parantes är från motsvarande 
period ett år tidigare.

ColdZyme® registrerad
Anmälan för registrering av ColdZyme® Munspray som medicinteknisk produkt blev godkänd 
och registrerad den 13 augusti. Bolaget planerar att lansera ColdZyme® Munspray på apotek 
i Sverige successivt med start under första kvartalet 2013.

Omsättning
Nettoomsättningen uppgick till SEK 357 520 (34 321), vilket är en ökning med 
1 042% jämfört med samma period 2011.

Resultatet
Resultatet, som uppgick till SEK -776 007 (-1 194 685), belastades i huvudsak av kostnader i 
samband med certifieringen av nya produkter. 

Som en följd av registreringen av de två medicintekniska produkterna, förväntas fler möjliga 
distributionskanaler ge en ökad försäljning. Med tanke på den långa införsäljningstiden be-
räknas dock inte försäljningen öka förrän under 2013.

Resultatet per aktie uppgår till SEK -0,04 per aktie.

Soliditet
Soliditeten, beräknad som eget kapitals andel  
av balansomslutningen uppgick till 86 % (82 %).
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Emission
Den företrädesemission som Enzymaticas styrelse beslutade om den 7 maj blev fulltecknad, 
vilket innebär att bolaget tillförs 8,2 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. Genom 
nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 55 013 kr, från 660 153 kr till totalt 715 166 kr. 
Totalt tecknades 1 375 319 aktier till en kurs om 6 kr per aktie. Efter registrering hos Bolags-
verket uppgår antalet aktier till 17 879 151 jämfört med tidigare 16 503 832 aktier. Emissions-
likviden från företrädesemissonen ska användas främst för lansering av företagets registrerade 
produkter ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi.
Bolaget genomförde också en riktad emission i maj 2012 som tillförde bolaget 11,5 Mkr i 
emissionslikvid före emissionskostnader. De båda emissionerna har således tillfört Enzymatica 
knappt 20 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nyrekryteringar
Rekryteringarna av Mats Clarsund som ny forsknings- och utvecklingschef samt Fredrik  
Håkansson som ny CFO ligger helt i fas med bolagets ambitioner under 2013 och framåt. 
 
PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt Bokförings-
nämndens allmänna råd. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den 
senaste årsredovisningen har använts. 

Enzymatica kommer från och med 2012 att gå över till rapportering i enlighet med IFRS  
(International Financial Reporting Standards).

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

AKTIEN
Totala antalet aktier uppgår till 17 879 151.

KOMMANDE RAPPORTER 
Enzymatica upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kom-
mande rapporter är planerade att offentliggöras som följer: 

Bokslutskommuniké, 2012  2013-02-15
Kvartalsrapport, Q1, 2013  2013-05-21
Kvartalsrapport, Q2, 2013  2013-08-22
Kvartalsrapport, Q3, 2013  2013-11-21
Bokslutskommuniké, 2013  2014-02-20

Årsstämma
Årsstämma avseende 2012 hålls i Lund den 18 april 2013, klockan 10.00.
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska lämna förslag till Åke Larsson 
senast den 28 februari 2013. Sådant förslag skickas per e-post till info@enzymatica.se eller 
per brev till Årsstämma, Enzymatica, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. 
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Låt inte en förkylning 
förstöra din semester!

ColdZyme® Munspray förebygger 
risken att få en förkylning och för-
kortar den om du redan drabbats! 1

ColdZyme® Munspray är en medicinteknisk produkt som passar 
alla vuxna och barn över 4 år. Det är en lokalt verkande behand-
ling som skyddar munhåla och svalg genom att skapa en skyd-
dande barriär som reducerar risken för att få en förkylning och/
eller förkortar sjukdomsperioden om insatt i ett tidigt skede av en 
förkylning. Behandlingen påverkar inte immunsystemet, då bar-
riären endast verkar på ytan av slemhinnan i munhåla och svalg.

1) Enzymatica - data on file, (Clinical evaluation report ColdZyme® Mouth Spray)             Läs hela bruksanvisningen på förpackningen.

www.coldzyme.se
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Belopp i SEK

RESULTATRÄKNING 2012-07-01 TILL 2012-09-30

 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01
 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 
 
RÖRELSENS INTÄKTER  

OCH LAGERFÖRÄNDRING

Nettoomsättning  357 520 34 321 531 900

Förändring av varulager -156 706 -10 816 -374 788

Övriga rörelseintäkter 118 205 245 070 427 751

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 319 019 268 575 584 863

RÖRELSENS KOSTNADER 

Råvaror och förnödenheter mm -88 484  -7 014  -181 021

Övriga externa kostnader  -751 191 -607 393  -2 958 328

Personalkostnader -1 332 713 -808 320 -3 666 744

Avskrivningar  -37 295 -37 126 -111 885

Rörelseresultat  -1 890 664 -1 191 279 -6 333 115

 

RESULTAT FRÅN  

FINANSIELLA INVESTERINGAR

Ränteintäkter och liknande resultatposter 134 83 4 685 

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 114 523 -3 490 -26 780

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -776 007 -1 194 685 -6 355 210 

Resultat före skatt -776 007 -1 194 685 -6 355 210

Periodens resultat -776 007 -1 194 685 -6 355 210
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BALANSRÄKNING 2012-09-30

  2012-09-30 2011-09-30

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 189 934 480 147

Licenser 102 946 114 959

Varumärkesrättigheter 157 172 236 129

Summa Immateriella anläggningstillgångar 2 450 052 831 235

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 18 094 26 491

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 146 700 146 700 

 S:a Anläggningstillgångar 2 614 846 1 004 426

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varor under tillverkning 1 016 992 301 150

Färdiga varor och handelsvaror 801 512 1 408 366

S:a Varulager 1 818 504 1 709 516

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 401 559 23 292

Övriga fordringar 578 997 390 551

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 76 215 -

S:a Kortfristiga fordringar 1 056 771 413 844

Kassa och bank 12 199 948 3 474 990

S:a Omsättningstillgångar 15 075 223 5 598 350  

S:A TILLGÅNGAR 17 690 069 6 602 776

Belopp i SEK
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2012-09-30 
 2012-09-30 2011-09-30
Eget kapital, bundet

Aktiekapital 715 166 588 800

Eget kapital, fritt

Överkursfond 25 578 625 7 459 200

Balanserad vinst eller förlust - 4 811 377 694 383

Periodens resultat - 6 355 210 - 3 333 537

Summa fritt EK 14 412 038 4 820 046 

S:a Eget kapital 15 127 204 5 408 846

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 416 664 

Summa Långfristiga skulder 0 416 664

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 179 764 298 667

Skuld dotterbolag 204 923 204 923

Checkräkningskredit 50 000 87 153

Övriga skulder 407 904 165 859

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 720 274 20 664 

S:a Kortfristiga skulder 2 562 865 777 266

 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 17 690 069 6 602 776

Belopp i SEK
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KASSAFLÖDESANALYS 2012-01-01 TILL 2012-09-30

 Q3, 2012 Q3, 2011 2012-01-01
   2012-09-30
Löpande verksamhet

Rörelseresultat efter avskrivningar -1 890 664 -1 191 279 -6 333 115

Justering för poster som inte ingår i kassafödet

Avskrivningar 37 295 37 126    111 885

Övriga ej kassaflödespåverkande poster -157 125 0 0

Finansiella inbetalningar 134 83       4 685

Finansiella utbetalningar -9 624 -3 490    -26 780

Skatt 0 0 0 

Förändring rörelsekapital  

Förändring lager -562 765 10 816 -352 184

Förändring kortfristiga fordringar -796 321 -119 231   -612 855

Förändring kortfristiga skulder 625 648 -1 171 1 195 806

Kassaflöde löpande verksamhet -2 753 422 -1 267 145 -6 012 558

Finansieringsverksamhet 

Nyemission 8 251 914 0 19 846 822

Transaktionskostnader hänförliga till nyemission -319 758 0  -1 601 030

Långfristiga skulder 0 -208 335   -124 997

Kassaflöde finansieringsverksamhet 7 932 156 -208 335 18 120 795

Investeringsverksamhet

Utgifter för utvecklingsarbete -1 820 000 -74 520 -1 820 000

Kassaflöde investeringsverksamhet -1 820 000 -74 520 -1 820 000

Kassaflöde 3 358 734 -1 550 000 10 288 237

Ingående kassa  8 841 214 5 024 990  1 911 711 

Utgående kassa 12 199 948 3 474 990 12 199 948

Belopp i SEK
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