
Kvartalsrapport för Enzymatica aB
2012-04-01 till 2012-06-30
 

Q2-rapporten för enzymatica i korthet:

• Nettoomsättningen uppgick till SEK 27 082 (22 786)
• Resultatet uppgick till SEK -3 761 167 (-1 477 893).
• Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,23 per aktie.
• Soliditet 82% (82%)
• Riktad nyemission utan företräde gav Enzymatica 11,5 MSEK  
 före emissionskostnader.
• PeriZyme® Tuggummi registrerat hos Läkemedelsverket
 
händelser efter periodens utgång:

• Företrädesemission om 8,2 MSEK i juli 2012 övertecknad. 
• ColdZyme® Munspray registrerat hos Läkemedelsverket
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Vd kommentar

Under det andra kvartalet gjorde Enzymatica stora framsteg inom flera olika områden. I maj 
fick vi Läkemedelsverkets registrering av vårt medicintekniska tuggummi PeriZyme® mot 
tandköttsinflammation och dålig andedräkt, och i mitten av augusti, efter rapportperioden, 
blev vår munspray ColdZyme® mot förkylningar registrerad. Företrädesemissionen blev som 
kommunicerat kraftigt övertecknad vilket belyser den tilltro som finns för bolaget vilken vi är 
mycket stolta och tacksamma för. Tillsammans med den riktade emissionen i maj har före-
taget tillförts knappt 20 Mkr. Enzymatica har därmed det kapital som krävs för det fortsatta 
forskningsarbetet och för att genomföra den lanseringsplan av registrerade produkter som 
finns för både den nationella och internationella marknaden. Parallellt med detta arbete kom-
mer vi att genomföra olika kliniska studier (fas IV) under det andra halvåret för att ytterligare 
stärka den vetenskapliga dokumentationen inför marknadslanseringarna av de registrerade 
produkterna i början av 2013.

Enzymatica fortsätter att utveckla nätverket av framgångsrika svenska elitidrottsmän/kvinnor 
och klubbar inom olika sporter. De aktiva använder produkterna enligt ordination och åter-
kopplingen är överväldigande positiv. Vi försöker också använda denna energi i arbetet med 
att hjälpa mindre, medelstora och stora företag med en frisk och välmående personalstyrka. 
Detta område förväntas bli en viktig intäktskälla för Enzymatica fram tills dess att de registre-
rade produkterna finns till försäljning. 

Vi står nu inför kommande förkylningssäsong med produkter i hälsofackhandeln. Vi får fler 
och fler återköpskunder i denna kanal. Utvecklingen sker dock från en låg nivå och försälj-
ningen kommer därför sannolikt att fortsätta utvecklas långsamt fram tills dess att registre-
rade produkter finns tillgängliga för konsument. 

Kvartalets resultat ligger i paritet med det förväntade och där en stor del av kostnaderna 
läggs på forskning och utveckling. Samtliga medarbetare i organisationen är väl insatta i 
strategin om kostnadsmedvetenhet och jag finner att de applicerar denna väl i det löpande 
arbetet.   

Sammantaget är jag och mina medarbetare fortsatt positiva och står väl rustade inför hös-
tens alla utmaningar.

Med vänliga hälsningar

Michael Edelborg Christensen 



Enzymatica AB (publ) 
556719-9244

3

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 Q2
De belopp som redovisas nedan är i SEK och siffrorna inom parantes är från motsvarande 
period ett år tidigare.

Omsättning
Nettoomsättningen uppgick till SEK 27 081 (22 786), vilket är en ökning med 17% jämfört 
med samma period 2011.

Resultatet
Resultatet, som uppgick till SEK -3 761 167 (-1 477 893), belastades med låg försäljning, 
men även med kostnader i samband med certifieringen av nya produkter. 

Som en följd av registreringen som medicinteknisk produkt, förväntas fler möjliga distribu-
tionskanaler ge en ökad försäljning. Med tanke på den långa införsäljningstiden beräknas 
dock inte försäljningen öka förrän under 2013.

Resultatet per aktie uppgår till SEK -0,23 per aktie.

Soliditet
Soliditeten, beräknad som eget kapitals andel av balansomslutningen uppgick till 82% (82%).  

Emission
Den 7 maj fattade styrelsen beslut om att genomföra en riktad emission mot Montpelier 
Nordic motsvarande 11,5 Mkr till en kurs av 6,50 kr per aktie för användning inom forskning 
och utveckling. Den riktade emissionen blev fulltecknad. Genom nyemissionen ökar bola-
gets aktiekapital med 71 353 kr, från 588 800 kr till totalt 660 153 kr.  
Totalt tecknades 1 783 832 aktier till en kurs om 6,50 kr per aktie. Totalt finns det, efter  
att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket, 16 503 832 aktier jämfört med tidigare  
14 720 000 aktier.

EFTER PERIoDENS UTGåNG
ColdZyme® registrerad
Anmälan för registrering av ColdZyme® Munspray som medicinteknisk produkt blev godkänd 
och registrerad den 13 augusti. ColdZyme® Munspray planerar man att lansera på apotek i 
Sverige i början av 2013.
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Företrädesemission
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 kommer antalet nya aktier uppgå till 17 879 151 jämfört med tidigare 16 503 832 
aktier. Emissionslikviden från företrädesemissonen ska användas främst för lansering av 
företagets registrerade produkter ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi. 
 
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 16 503 832.

KoMMANDE RAPPoRTER 
Enzymatica upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.  
Kommande rapporter är planerade att offentliggöras som följer: 

Kvartalsrapport, Q3    2012-11-22
Bokslutskommuniké, 2012 2013-02-21



Bli inte snuvad 
på cykelturen!

www.coldzyme.se
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 2012-04-01 2011-04-01 Ackumulerat Ackumulerat
 2012-06-30 2011-06-30 2012 2011 
 
RöRelsens intäkteR  

och lageRföRändRing

Nettoomsättning  27 081 22 786 174 380 140 149

Förändring av varulager -12 776 36 695 -218 082 -369

övriga rörelseintäkter 96 038 56 134 309 546 67 497

s:a Rörelseintäkter och lagerförändring 110 343 115 615 265 844 207 277

RöRelsens kostnadeR 

Råvaror och förnödenheter mm -88 782 27 868 -92 536 -165 127

övriga externa kostnader  -1 383 014 -1 028 532 -2 207 137 -1 287 946

Personalkostnader -1 230 750 -519 888 -2 334 031 -761 639

Avskrivningar  -37 295 -35 626 -74 590 -35 626

Rörelseresultat  -2 629 499 -1 440 563 -4 442 451 -2 043 061

 

Resultat fRån  

finansiella investeRingaR

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 78 4548 329

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 131 669 -37 408 -1 141 303 -96 233

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -3 761 167 -1 477 893 -5 579 206 -2 138 965

Resultat före skatt -3 761 167 -1 477 893 -5 579 206 -2 138 965

Beräknat resultat -3 761 167 -1 477 893 -5 579 206 -2 138 965

Belopp i SEK

resultaträkning 2012-04-01 till 2012-06-30
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Balansräkning 2012-06-30

  2012-06-30 2011-06-30

tillgångaR  

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, licenser och varumärken 665 198 806 421

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20 243 13 799

finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 146 700 146 700

s:a anläggningstillgångar 832 141 966 920

omsättningstillgångar

Varulager mm

Varor under tillverkning 307 521 301 150

Färdiga varor och handelsvaror 948 218 1 419 182

Summa 1 255 739 1 720 332

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 33 336 28 361

övriga fordringar 227 114 266 364

Summa 260 450 294 725

Kassa och bank 8 841 214 5 024 990

 

s:a omsättningstillgångar 10 357 403 7 040 047

 

 s:a tillgångaR 11 189 544 8 006 967

Belopp i SEK



Enzymatica AB (publ) 
556719-9244

8

eget kapital, aVsättningar och skulder  
 2012-06-30 2011-06-30
eget kapital, bundet

Aktiekapital 660 153 588 800

eget kapital, fritt

överkursfond 18 982 755 7 845 966

Balanserad vinst eller förlust -6 629 414 -2 025 842

Aktieägartillskott, ovillkorat 0 1 672 500

Periodens resultat -3 761 166 -1 477 893

Summa fritt EK 8 592 175 6 014 731 

s:a eget kapital 9 252 328 6 603 531

långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 624 999

Summa Långfristiga skulder 0 624 999

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 702 855 262 568

Skuld dotterbolag 204 923 213 438

Checkräkningskredit 136 471 44 925

övriga skulder 392 069 257 506

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 591 898 0 

s:a kortfristiga skulder 2 028 216 778 437

s:a eget kaPital, avsättningaR och skuldeR 11 280 544 8 006 967

Belopp i SEK
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kassaflödesanalys 2012-04-01 till 2012-06-30

 Q2, 2012 Q1, 2012
löpande verksamhet

Rörelseresultat efter avskrivningar -3 761 166 -1 477 893

återläggning avskrivningar 37 295 35 625

Finansiella inbetalningar 0 78

Finansiella utbetalningar 0 -37 408

Skatt 0 0

förändring rörelsekapital

Förändring lager 12 775 36 695

Förändring kortsiktiga fordringar 27 383 -6 328

Förändring kortfristiga skulder 311 112 -1 073 779

kassaflöde löpande verksamhet -3 372 601 -2 523 010

finansieringsverksamhet

Nyemission 11 594 908 7 548 000

Erhållna aktieägartillskott 0 0

Utdelningar 0 0

Långfristiga skulder -104 166 0

kassaflöde finansieringsverksamhet 11 490 742 7 548 000

investeringsverksamhet

Immateriella 0 0

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

kassaflöde investeringsverksamhet 0 0

kassaflöde 8 118 141 5 024 990

Ingående kassa  723 073 0

utgående kassa  8 841 214 5 024 990

Belopp i SEK
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