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Väsentliga händelser 
under andra kvartalet    

 

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med 
nystartad PHA-producent 
Den 7 april ingick Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en 
nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera 
Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. 
Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda 
Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med dess egenutvecklade process för PHA-
ackumulation. 
 

Bioextrax genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units  
Den 9 april beslutade styrelsen för Bioextrax, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 
28 april, att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) 
med företrädesrätt för Bioextrax befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före 
emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som 
emitteras i samband med Företrädesemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst 
cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår således till 
totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units 
i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria 
emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.  
 

Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av 
miljövänliga förpackningsmaterial 
Den 19 april påbörjade Bioextrax ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och 
global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet 
har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-
bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första 
steg i projektet är att Bioextrax ska producera tre prover à 400 gram av olika PHA-typer för 
utvärdering av förpackningsproducenten. För detta får Bioextrax en ersättning om 105 000 SEK. 
 

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad 
distributör och kompounderare 
Den 4 maj ingick Bioextrax ett utvärderingsavtal med ett ledande europeiskt företag som 
kompounderar och distribuerar bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av 
bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som 
produceras från fjädrar. 

 
Bioextrax företrädesemission av units övertecknad 
Den 3 juni avslutades teckningstiden i Bioextrax företrädesemission av units om initialt totalt cirka 
12,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades, inklusive teckningsåtagande, till cirka 39 MSEK av 
befintliga ägare och allmänheten, motsvarande en teckningsgrad om cirka 319 procent. Bioextrax 
tillförs därmed cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Bolaget tillförs är avsett att 
finansiera en acceleration av verksamheten i syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på 
Bolagets teknologier, produkter, hantering av kundprojekt som tillkommit samt finansiering av 
utvärderingsprojekt. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka 
patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån pågående 
och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022.  
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Beslut om uppdelningen av Bioextrax aktier  
Vid Bioextrax årsstämma den 28 juni 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en 
uppdelning av bolagets befintliga 3 687 172 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fyra 
nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av 
avstämningsdag för uppdelningen.  
 
Covid-19 
Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att 
laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed 
har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella 
utveckling kommer att vara begränsad. 
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Väsentliga händelser 
efter andra kvartalets utgång 

 
Omräkning av teckningsoptioner i serie TO 2  
Bioextrax genomförde under maj/juni 2021 en företrädesemission av units (aktier och 
teckningsoptioner av serie TO 2). Bolaget genomförde den 19 juli, i enlighet med optionsvillkoren för 
de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2, en omräkning. Omräkningen var föranledd av 
genomförandet av uppdelningen av Bioextrax aktier.  

 
Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag 
Den 29 juli meddelar Bioextrax att det har påbörjat ett utvärderingsprojekt med ett av världens största 
kemiföretag (topp-10 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 200 miljarder SEK). 
Kemiföretaget undersöker möjligheten att börja producera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax 
teknologi.  
 
Bioextrax har ingått 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-
producenten Full Cycle Bioplastics 
Den 23 augusti meddelar Bioextrax att det har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-
baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics, Inc., (”FCB”) avseende Bioextrax PHA-
extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. FCB är en världsledande 
teknologiutvecklare och producent av PHA, med organiskt avfall som råvara, och får med Bioextrax 
teknologier tillgång till en kostnadseffektiv extraktionsmetod för sin PHA. 
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VD har ordet 
Under andra kvartalet 2021 har Bioextrax 

framgångsrikt genomfört en nyemission, 
etablerat ett Advisory Board, förstärkt styrelsen 
och – framförallt – fortsatt vårt framgångsrika 
arbete i existerande och nya projekt med 
globala företag. Det senare har nyligen lett till 
vårt första stora, globala, licensavtal. 
 
Vad gäller nyemissionen är vi mycket glada 
över det fortsatt stora intresset för Bioextrax. 
Företrädesemissionen övertecknades, 
inklusive teckningsåtagande, till cirka 39 MSEK 
av befintliga ägare och allmänheten, vilket 
motsvarade en teckningsgrad om cirka 319 
procent. Bioextrax tillfördes därmed de 
planerade cirka 12,2 MSEK före 
emissionskostnader. Kapitaliseringen har 
genomförts med syfte att kunna möta den 
tilltagande efterfrågan på våra teknologier och 
vår ambition att sätta en standard på den nu 
växande PHA-marknaden. Därtill syftar 
kapitaliseringen till att expandera 
organisationen, utöka patentportföljen samt 
säkerställa tillgång till mer omfattande 
produktionsutrustning.  Jag vill passa på att 
välkomna samtliga nya aktieägare och gläds 
över att ni vill vara med på Bioextrax resa mot 
en mer hållbar framtid. 
 
För affärsområdet PHA-bioplast tror jag att 
de kommande 12 månaderna kommer att bli 
mycket spännande. Vi ser att många 

existerande och potentiella partners har 
påbörjat eller planerar för en snabb 
kapacitetsökning inom en snar framtid. Det är 
vid en utökad produktion som 
kostnadsfördelarna med Bioextrax patenterade 
teknologi tillsammans med de miljömässiga 
fördelarna blir relevant och avgörande. Vi vill bli 
branschstandard inom extraktion av PHA, och 
det är därför viktigt att vi fortsätter hålla tempo i 
utvärderingar och att ingå kommersiella avtal 
med kunder som planerar för storskalig 
kommersiell produktion av PHA.  

Licensavtalet med Full Cycle Bioplastics är en 
validering av relevansen hos vår 
extraktionsmetod. Medan vi hjälper dem att 
installera och skala upp vår teknologi, arbetar vi 
vidare med pågående och nya utvärderingar 
med andra potentiella kunder. Ett exempel är 
samarbetet med ett av världens tio största 
kemiföretag, som vi kommunicerade 29 juli. 

Kemiföretaget har sedan en tid bedrivit 
utvecklingsarbete kring bioplasten PHA. Arbetet 
har dock avstannat då extraktionssteget har 
visat sig vara för dyrt för att möjliggöra 
kommersiell produktion, varför de har vänt sig 
till Bioextrax för utvärdering av vår teknologi.  
 
Vad gäller protein (till djurfoder och 
livsmedel) från fjädrar har projektet med den 

nordamerikanska producenten av djurfoder 
utvecklats snabbt och vi har fått mycket positiv 
respons från den potentiella kundens analys av 
produkten. Dialog har nu påbörjats kring hur det 
fortsatta samarbetet och kommersialiseringen 
ska utformas.   

Gällande mikrofiber från fjädrar pågår tester 

och utvecklingsarbete med olika partners. 

Som vi tidigare har kommunicerat är materialet 

helt nytt, och det krävs mycket arbete för att 

placera det på marknaden. Vi har dock märkt ett 

stort intresse från olika aktörer, och arbetar i 

nuläget med såväl universitet i Sverige och 

utomlands, som multinationella storföretag.  

Utöver Advisory Board arbetar vi nu med att 

anställa ett antal seniora personer. Vi 

validerar löpande våra olika teknologier och 

upplever ett snabbt ökande intresse. För att 

undvika att behöva tacka nej till nya möjligheter, 

och för att kunna leverera snabbare i 

existerande projekt, är dessa rekryteringar en 

av huvudprioriteringarna under de kommande 

månaderna.  

Jag har tidigare kommunicerat att vi under 
2021 kommer att få vårt kommersiella 
genombrott. Avtalet med Full Cycle Bioplastics 

är ett första steg i den riktningen. Men vi har 
bara påbörjat vad jag tror kommer att bli en 
fantastisk resa.  
 

 
Edvard Hall, VD Bioextrax
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Kort om bolaget 

Bioextrax grundades år 2014 baserat på 

forskning vid avdelningen för bioteknik vid 

Lunds universitet. Det var i samband med 

arbete kring produktion av en typ av 

biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster 

(polyhydroxyalkanoater – ”PHA”) som det 

grundläggande konceptet – användning av 

bakterier för nedbrytning av proteinrika material 

– utvecklades. Forskarna insåg att samma 

princip kunde användas för andra applikationer 

än inom just bioplaster, exempelvis för 

resursutnyttjande av fjädrar. Teknologin 

möjliggör utvinning av PHA ur PHA-

producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, 

samt proteiner och aminosyror ur proteinrika 

restprodukter såsom fjädrar, fiskrens eller 

slakteriavfall. Bioextrax processteknologier 

producerar således kostnadseffektivt ett flertal 

olika miljövänliga material, med utnyttjande av 

avfallsströmmar eller industriella restprodukter 

som råmaterial. Bolaget arbetar just nu med 

kommersialiseringen av teknologin kring 

bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och 

proteiningrediens till djurfoder från fjädrar. 
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Nyckeltal 

 
Andra kvartalet 2021-04-01--2021-06-30 
– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 0 (22) TSEK 

– Övriga rörelseintäkter för andra kvartalet uppgick till 26 (36) TSEK 
– Resultatet före skatt uppgick till -3 042 (-1 479) TSEK 
– Resultatet efter skatt uppgick till -3 042 (-1 479) TSEK 
– Resultatet per aktie* uppgick till -0,8249 (-0,4674) SEK och -0,7543 SEK efter utspädning 
– Resultatet per aktie mht split 4:1** uppgick till -0,2062 (-0,1168) SEK och -0,1886 SEK efter 
utspädning 

 

Halvåret 2021-01-01--2021-06-30 
– Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 40 (22) TSEK 
– Övriga rörelseintäkter för halvåret uppgick till 26 (36) TSEK 

– Resultatet före skatt uppgick till -5 069 (-2 383) TSEK 
– Resultatet efter skatt uppgick till -5 069 (-2 383) TSEK 
– Resultatet per aktie* uppgick till -1,3746 (-0,7533) SEK och -1,2569 SEK efter utspädning 
– Resultatet per aktie mht split 4:1** uppgick till -0,3437 (-0,1883) SEK och -0,3142 SEK efter 
utspädning 
– Soliditeten*** uppgick per den 30 juni 2021 till 78 (87)% 
 

 
Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år. 

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 3 687 172 (3 163 813) respektive 4 032 567 aktier, där 3 687 172 utgör det antal aktier som 

var utestående per den 30 juni 2021 och 4 032 567 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående 

teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 juni 2020. 

** Motsvarande beräkning av resultat per aktie som ovan, men med hänsyn tagen till den split 4:1 som bolagsstämman beslutade om 

2021-06-28. Splitten registrerades dock efter kvartalets utgång på Bolagsverket per 2021-07-13. Antal aktier efter registrering är 14 748 

688 aktier. Om utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget ha 16 130 268 aktier. Antal aktier per 2020-06-30 med hänsyn 

tagen till split 4:1 var 12 655 252 aktier. 

*** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
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Finansiell översikt 
 
Intäkter och resultat 

Bolaget har haft en nettoomsättning på 40 (22) TSEK under 
räkenskapsårets första halvår. Vidare har Bolaget haft 

övriga rörelseintäkter på 26 (36) TSEK avseende bidrag 
från Vinnova. Kostnaderna avser främst fortsatt forsknings- 

och utvecklingsarbete. Resultatet efter skatt under 
räkenskapsårets första halvår uppgick till -5 069 (-2 383) 
TSEK. Nettoomsättningen under räkenskapsårets andra 

kvartal uppgick ti ll 0 (22) TSEK, övriga rörelseintäkter till 26 
(36) TSEK och resultatet till -3 042 (-1 479) TSEK. 

 
Finansiell ställning 

Per den 30 juni 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 14 

029 (4 206) TSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma 
tidpunkt till 12 651 (4 757) TSEK. Soliditeten uppgick vid 

kvartalets utgång till 78 (87) %. 
 
Bolaget har under andra kvartalet genomfört en 

företrädesemission genom vilken 174 474 aktier gavs ut mot 
en likvid om 12 213 TSEK före emissionskostnader som var 

1 056 TSEK. Vidare utnyttjade styrelseordförande Per 
Hökfelt samtliga 23 208 teckningsoptioner i programmet 
Serie 201967-201974, vilket gav Bolaget en likvid om 381 

TSEK. 
 

Bolaget har alltså tillräcklig likviditet för de kommande tolv 
månaderna. 
 
Kassaflöde och investeringar 

Under perioden 1 januari 2021 till den 30 juni 2021 uppgick 

periodens kassaflöde till 11 978 (3 621) TSEK. 
 
Inga aktiveringar i immateriella tillgångar har gjorts under 

kvartalet då Bolaget befinner sig i en forskningsfas. 
Kostnader för forskning och utveckling redovisas därmed i 

resultaträkningen som löpande kostnader. Bolaget har 
under kvartalet aktiverat materiella ti llgångar för 23 TSEK.  
 
Avskrivningar 

Under räkenskapsårets andra kvartal har avskrivningar på 

inventarier uppgått ti ll 90 (40) TSEK. 
 
Personal 

Bolaget hade motsvarande 10 (6) heltidsanställda per den 
30 juni 2021.  
 
Aktien 

Antal registrerade aktier per den 30 juni 2021 uppgick till 3 

687 172 (3 163 813) st. Om samtliga teckningsoptioner i 
avsnittet ”Teckningsoptioner” utnyttjas kommer antalet 

aktier att uppgå 4 032 567 st.  
 
Bolagsstämman beslutade per 2021-06-28 om en split 4:1. 

Splitten registrerades dock efter kvartalets utgång på 
Bolagsverket per 2021-07-13. Antal aktier efter registrering 

är 14 748 688 st. Om utestående teckningsoptioner 
utnyttjas kommer Bolaget ha 16 130 268 aktier. Antal aktier 
per 2020-06-30 med hänsyn tagen till split 4:1 var 12 655 

252 aktier. 
 

Bioextrax aktier är sedan den 28 april 2020 upptagna till 
handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är 
en bifirma till ATS finans AB som är ett värdepappersbolag 

under Finansinspektionens tillsyn. 
 
 
 

Teckningsoptioner 

Bolaget har nedanstående utestående teckningsoptioner. 
Antal teckningsoptioner och teckningskurserna har inom 

parenteser räknas om för den split 4:1 som registrerades 
efter kvartalet. 
 

Serie 201901-201966 ger rätt att teckna sammanlagt 
191 466 (765 864) aktier, och har getts ut i lika delar till VD 

samt CTO. Aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 38 
544,61 SEK vid fullt utnyttjande av dessa optioner. Teckning 

av aktier ska kunna äga rum under perioden 2022-10-01 -- 
2022-10-22 till teckningskursen 13,13 (3,28) kr/aktie. 
 

Årsstämman beslutade den 17 juni 2020 om införande av 
ett långsiktigt incitamentsprogram för VD, ledande 

befattningshavare samt övriga anställda i bolaget baserat 
på utgivande av teckningsoptioner. Teckning har skett av 
60 000 (240 000) teckningsoptioner. Teckning av aktier ska 

kunna äga rum under perioden 2023-06-01 - 2023-06-30 till 
teckningskursen 36,12 (9,03) kr/aktie. 

 
Företrädesemission i juni 2021 innefattade även utgivande 
av 174 474 (697 896) teckningsoptioner i serie TO2. 

Teckningsoptionerna i serie TO2 är upptagna för handel på 
Spotlight Stock Market från 2021-06-22. Tre 

teckningsoptioner TO2 ger rätt att teckna en ny aktie. 
Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2022-
06-01 – 2022-06-15. Teckningskursen för teckningsoptioner 

av serie TO2 ska uppgå till 70% av den genomsnittliga 
volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets 

officiella kursstatistik under den period på tio handelsdagar 
som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. 
Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2 ska 

inte överstiga 98,00 (24,50) kr och inte understiga 70,00 
(17,50) kr.  

 
Årsstämman beslutade den 28 juni 2021 om införande av 
två långsiktiga incitamentsprogram baserat på utgivande av 

teckningsoptioner. Teckningsoptionsprogram 2021/2024 - 
A för VD, ledande befattningshavare, övriga medarbetare i 

bolaget samt strategiskt viktiga rådgivare. 
Teckningsoptionsprogram 2021/2024 – B för tre 
styrelseledamöter. Teckning har skett av 15 744 (62 976) 

respektive 20 000 (80 000) teckningsoptioner. Teckning av 
aktier ska kunna äga rum under perioden 2024-06-01 - 

2024-06-30 till teckningskursen 168,46 (42,12) kr/aktie.   
 
Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående har skett under 
kvartalet. 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Styrelsens bedömning av väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer är oförändrande jämfört med senaste 
räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna 

årsredovisning (2020-12-31). 
 
Principer för delårsrapportens upprättande 

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med ÅRL och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 
 
Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av 

Bolagets revisor.  
 
Kommande finansiella rapporter och händelser 

Delårsrapport 3 för 2021 2021-11-26 
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Resultaträkning 

 

Resultaträkning 2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

      

(SEK) 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

           

Nettoomsättning 0 21 776 40 000 21 776 21 776 

Övriga rörelseintäkter 26 284 35 931 26 284 35 931 207 793 

Rörelsens intäkter 26 284 57 707 66 284 57 707 229 569 

      

Råvaror och förnödenheter -220 722 -157 604 -473 874 -223 391 -757 002 

Övriga externa kostnader -986 804 -325 408 -1 413 928 -504 079 -1 290 292 

Personalkostnader -1 768 158 -1 011 696 -3 076 417 -1 601 702 -3 548 059 

Avskrivningar -89 862 -39 942 -164 288 -78 626 -172 392 

Övriga rörelsekostnader -148 0 -3 965 -30 579 -30 621 

Rörelseresultat  -3 039 409 -1 476 943 -5 066 188 -2 380 671 -5 568 797 

      

Finansiella poster -2 316 -1 757 -2 318 -2 572 -2 843 

Resultat före skatt  -3 041 725 -1 478 700 -5 068 505 -2 383 243 -5 571 640 

      

Skatt på periodens resultat  0 0 0 0 0 

Resultat efter skatt  -3 041 725 -1 478 700 -5 068 505 -2 383 243 -5 571 640 
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Balansräkning 

 
Tillgångar, SEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

       

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 1 305 428 690 867 597 101 

Summa anläggningstillgångar 1 305 428 690 867 597 101 

    

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar 50 000 21 775 0 

Övriga fordringar 364 710 382 819 165 079 

Förutbetalda kostnader 386 586 173 616 220 012 

Kassa/bank/finansiella placeringar 14 029 298 4 205 528 2 051 702 

Summa omsättningstillgångar 14 830 594 4 783 738 2 436 793 

    

Summa Tillgångar  16 136 022 5 474 605 3 033 894 

    

    

Eget kapital & Skulder, SEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

       

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 742 276 636 917 636 917 

Summa bundet eget kapital 742 276 636 917 636 917 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 15 959 982 5 775 261 5 775 261 

Balanserat resultat 1 016 759 727 938 813 138 

Periodens resultat  -5 068 505 -2 383 243 -5 571 640 

Summa fritt eget kapital  11 908 235 4 119 956 1 016 759 

    

Summa eget kapital 12 650 511 4 756 873 1 653 676 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 183 997 212 764 152 952 

Skatteskulder 9 520 6 950 29 844 

Övriga skulder 648 821 263 168 546 014 

Upplupna kostnader 2 643 173 234 850 651 408 

Summa kortfristiga skulder  3 485 511 717 732 1 380 218 

    

Summa Eget kapital & Skulder  16 136 022 5 474 605 3 033 894 
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Kassaflödesanalys 
 

 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

(SEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

       

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster -5 068 505 -2 383 243 -5 571 640 

Just för poster som ej ingår i kassaflödet mm 164 288 78 626 172 392 

 -4 904 217 -2 304 617 -5 399 248 

Kassaflöde från den löpande verksam-    

heten före rörelsekapitalförändring -4 904 217 -2 304 617 -5 399 248 

    

Kassaflöde från rörelsekapitalförändring    

Förändring av kortfristiga fordringar -416 205 -43 794 149 326 

Förändring av kortfristiga skulder 2 105 292 414 283 1 076 769 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 215 130 -1 934 128 -4 173 153 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -872 615 -151 000 -151 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -872 615 -151 000 -151 000 

    

Finansieringsverksamheten     

Emissioner 16 065 341 5 705 678 5 705 678 

Betalning av teckningsoptioner 0 0 85 200 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 065 341 5 705 678 5 790 878 

    

Periodens kassaflöde 11 977 597 3 620 550 1 466 725 

    

Likvida medel vid periodens början 2 051 702 584 977 584 977 

Likvida medel vid periodens slut 14 029 299 4 205 528 2 051 702 
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Eget kapital 
 

   Balanserat Periodens  

Eget kapital (SEK) Aktiekapital Överkursfond resultat resultat Totalt 

Ingående balans 1 januari 2021 636 917 5 775 261 813 138 -5 571 640 1 653 676 

F.g. års fria egna kapital balanseras  -5 775 261 203 621 5 571 640 0 
Teckningsemission reg 210129 65 563 4 462 015   4 527 578 

Företrädesemission reg 210621 35 124 11 121 796   11 156 920 
Aktieteckning optioner reg 210623 4 672 376 171   380 843 

Resultat Q1    -2 026 781 -2 026 781 

Resultat Q2    -3 041 725 -3 041 725 

Eget kapital 30 juni 2021 742 276 15 959 982 1 016 759 -5 068 505 12 650 511 
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Vid frågor vänligen kontakta: 
Edvard Hall, VD 

Telefon : +46 (0) 73 626 76 43 
E-post : edh@bioextrax.com 


