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Sammanfattning av 

bokslutskommuniké 

 

2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

2020-10-01 

-2020-12-31 

2019-10-01 

-2019-12-31 

 

Nettoomsättning 0 0 0 0  

Resultat efter finansiella poster (kSEK) -3 642 -2 471 -1 728 12  

Resultat per aktie före utspädning -0,52 -1,06 -0,25 0,01  

Resultat per aktie efter utspädning -0,52 -1,06 -0,25 0,01  

Soliditet (%) 14% 83% 14% 83%  

 

 

Med “Abera Bioscience AB (publ)”, ”Abera” och ”Bolaget” avses Abera Bioscience Ab (publ) med 

organisationsnummer 556909-0904.  

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2020 
 

• Den pre-kliniska utvecklingen av ett vaccin mot pneumokocker har fortskridit enligt 

plan. Under året har en huvudkandidat, Ab-01.12, valts ut från flera möjliga och 

utvecklingen nådde en milstolpe där bolaget beslutade att gå vidare och förbereda 

kandidaten för klinisk Fas I efter avslutande optimeringsstudier.  

• Under Q1, när pandemin började sprida sig, gjorde bolaget ett strategiskt val att inte 

ändra fokus och driva egen utveckling av vaccinkandidat mot Covid-19. Under Q2 blev 

bolaget kontaktad av flera internationella forskningsinstitutioner som var intresserade 

av att använda Aberas teknologier i egna vaccinkandidater mot Covid-19. Tillsammans 

med Vrije Universiteit Amsterdam designades tre olika vaccinkandidater som testats 

vidare av samarbetspartners i pre-kliniska studier.   

• Bolaget har under året haft samarbeten inom immunonkologi tillsammans med 

institutioner i Nederländerna, Italien och Sverige. Slutsatser från dessa samarbeten har 

legat till grund för bolagets beslut att lägga mer egna resurser på området och har 

undersökt lämpliga samarbetspartners för det.  

• Klamydiaprojektet, finansierat av EU Horizon 2020, fortlöper enligt plan med pre-kliniska 

studier och utveckling och optimering av plattformsteknologin. 

• Bolaget beslutade under Q2 att börja förbereda bolaget för att accelerera utvecklingen 

och för att noteras på Spotlight Stock Market. Som en del i den satsningen beslutades 

att bl.a. stärka organisationen och anställa en ny VD.  

• Maria Alriksson började som ny VD per 1 oktober 2020. Anders Ericson, som avgick som 

VD under hösten 2020 är fortfarande styrelseordförande och arbetar fortsatt aktivt inom 

bolaget. 

• Bolaget har under året stärkt och breddat kompetensen i styrelsen genom att på extra 

bolagsstämma 2 december 2020 välja in Cristina Glad och Fredrik Juserius i styrelsen. 

Däremot valde bolagets erfarne och uppskattade styrelseledamot Prof. Alf Lindberg i 

november att träda ur styrelsen på grund av ålders- och hälsoskäl.  
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• Bolaget beslutade inleda en process för notering på Spotlight Stock Market och valde 

att samarbeta med Sedermera Fondkommission inför detta.  

• På extra bolagsstämma 2 december 2020 beslutades om optionsprogram för anställda 

och styrelse i syfte att motivera och knyta till sig ett långsiktigt engagemang. 

Optionsprogrammet löper till december 2023 och ger då möjlighet att lösa in 

optionerna till aktier för ett pris om 24,60 kr per aktie.  

• Bolaget tog i november ett brygglån om en miljon kronor från en befintlig aktieägare 

som kvittas mot aktier i samband med IPOn.  

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

• Bolaget blev den 15 januari 2021 godkända för handel av Spotlight Stock Market, under 

förutsättning att lägstanivån på IPOn och spridningskravet uppfylls.  

• Styrelsen beslutade samma dag att, med bemyndigande från extra bolagsstämma 2020-

12-02 inleda en nyemission om 24,1 msek före emissionskostnader med teckningstid 

2021-01-19 – 2021-02-02. 

• Nyemissionen övertecknades och hade en teckningsgrad på 915%. 

• Emissionsbeloppet har betalats in på bolagets konto. 

• Bolaget tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 24 februari 2021.  
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VD HAR ORDET 
 

År 2020 har varit ett omtumlande och händelserikt 

år. Världen drabbades av en historisk pandemi och 

vacciner har hamnat högt upp på löpsedlarna. 

Behovet och nyttan av nya och innovativa vacciner 

har i dessa tider blivit tydlig för det allra flesta. För 

Abera, som har en flexibel vaccinplattform, har detta 

blivit märkbart genom ett kontinuerligt ökat intresse 

kring nya samarbeten för att utveckla 

vaccinkandidater och ett stort intresse och stöd från 

våra aktieägare att fortsätta och accelerera vår 

verksamhet.  

 

På Abera valde vi tidigt att inte själva ta upp kampen 

med de stora jättarna och utveckla ett eget vaccin 

mot Covid-19. Men vi fick flera förfrågningar från 

välrenommerade forsknings-institut om att använda 

vår teknologi i vaccinkandidater mot Covid-19 så på 

bara några veckor skapade vi, tillsammans med Vrije 

Universiteit Amsterdam, tre kandidater som sedan 

testats vidare i pre-klinisk fas av våra 

samarbetspartners. Jag tycker detta är ett 

styrkebesked för vår plattform och vår organisation.  

 

Bolaget nådde under året flera milstolpar i 

utvecklingen av plattformen och ett universellt 

vaccin mot pneumokocker. Efter flera års utveckling, 

genom framför allt bidragsfinansierade projekt, 

gjordes bedömningen att vi hade en tydlig 

vaccinkandidat mot pneumokocker som är 

tillräckligt bra för att utmana befintliga vacciner. För 

att ta denna vidare till nästa steg i utvecklingen mot 

kliniska prövningar och mot marknaden behöver 

bolaget stärka kompetensbasen, organisationen 

och resurserna. Vi valde att satsa vidare och ta detta 

steg.  

 

 

 

 

 

 

 

I och med detta ville bolaget stärka ledningen och 

rekryterade in mig som VD. Jag tillträdde 1 oktober 

2020 men har länge varit engagerad och följt 

bolagets utveckling och mognad. Jag var VD på 

Xbrane Biopharma 2008-2012 och var med och la 

grunden för det som knoppades av till Abera 

Bioscience 2012. Jag har alltid tyckt att bolagets 

forskare och teknologi är fantastisk och har stor 

kommersiell potential. Det är en ynnest att få arbeta 

med sådana förutsättningar.  

 

För att möjliggöra den framtida resan valde vi att 

göra bolaget redo för en introduktion på börsen och 

i början av 2021 godkändes Abera för handel på 

Spotlight Stock Market. I samband med detta har vi 

också genomfört en nyemission om 24,1 MSEK med 

stort intresse och stöd från både befintliga och nya 

aktieägare. Vi är överväldigade av det stödet och vill 

rikta ett stort tack till våra aktieägare.  

 

Nu tar vi nästa steg i bolagets utveckling och kan 

öka takten i våra satsningar. Vi har en spännande tid 

framför oss och jag ser med stor tillförsikt på 

framtiden. 

 

Maria Alriksson 

Verkställande direktör, Abera Bioscience 
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ABERA BIOSCIENCE AB 

 

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som utvecklar 

vacciner baserat på sin patenterade plattformsteknologi, BERA. Abera, med 

huvudsäte i Solna, Stockholm, bildades 2012 och är sprunget ur 

molekylärbiologisk forskning vid Virje Universiteit Amsterdam, Stockholms 

universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. 
 

 

 

VERKSAMHET 
 

PLATTFORMSTEKNOLOGI 
Abera har utvecklat och patentskyddat en innovativ 

teknologi, plattformen BERA, vilken möjliggör effektiv 

utveckling och design av vaccin baserat på OMV-

teknologi (OMV, outer membrane vesicle). OMV är 

vesiklar som naturligt knoppas av från 

yttermembranen på gram-negativa bakterier och har 

en inneboende adjuvanterande (förstärkande) effekt. 

Teknologin gör det möjligt, att genom genetisk 

modifierade bakterieceller, fästa ett stort antal antigen 

på utsidan av OMV och kan användas vid 

vaccinutveckling inom en rad olika sjukdomsområden. 

 

VACCINUTVECKLING 
Bolaget har en portfölj av vaccinkandidater framtagna 

utifrån den egna plattformsteknologin och fokuserar i 

dagsläget på två huvudområden vad gäller 

vaccinutveckling – pneumokocker (en bakterie som 

bl.a. orsakar lunginflammation) och immunonkologi 

(cancervaccin). För övriga vaccinkandidater söker vi 

mer eller mindre aktivt samarbetspartners  

 

SAMARBETEN 
Abera deltar i ett antal semi-akademiska 

samarbetsprojekt med aktörer runt om i världen där 

bolagets plattform används för utveckling av 

innovativa vacciner mot sjukdomar som idag saknar 

eller har bristfälliga vaccin. I tidigare samarbetsprojekt 

har Abera genom sitt deltagande givits möjligheten 

att utveckla sin plattform och därigenom erhålla 

preklinisk proof-of-concept. Genom 

forskningsprojekt har cirka 100 MSEK investerats i 

utveckling av BERA och vaccinkandidater baserat på 

plattformen. Detta har skett via direkta bidrag till 

Abera samt indirekta investeringar där andra 

samarbetspartners har testat plattformen och 

vaccinkandidaterna. Abera har vaccinkandidater i 

varierad pre-klinisk fas inom sjukdomsområden som 

TBE, Klamydia, ETEC och Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

AFFÄRSMODELL 
Aberas affärsmodell består av två spår (1) utveckla vaccinkandidater, baserat på den patenterade 

plattformsteknologin, till sen preklinisk eller tidig klinisk fas för att därefter licensiera ut kandidaten till större 

bolag samt (2) licensiera ut användandet av plattformen inom indikationer som Abera inte fokuserar på. Genom 

utveckling av vaccinkandidater baserat på plattformen erhålls evidens och tilltagande validering för 

plattformsteknologin och bolaget ser potential för att BERA ska vara tillämpbar inom många områden och 

generera intäktsströmmar i termer av royalty och förskottsbetalningar. 
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UTVECKLINGSPLAN 

 

H1 2021 

 

• Kompletterande optimeringsstudier för 

Ab-01.12 

• Påbörja arbetet med uppskalning av 

produktionsprocessen för Ab-01.12 och 

hitta lämplig samarbetspartner för detta 

• Påbörja regulatoriska arbetet inför klinisk 

fas 1 för Ab-01.12 

• Genomföra breda studier inom 

immunonkologi med företagets teknologi 

 

H2 2021 

 

• Preliminära resultat för studier inom 

immunonkologi med målsättning att 

kunna välja 1-2 indikationer att fokusera 

det fortsatta arbetet på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernförhållanden 
Abera har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget innehar inga aktier i något bolag. 

 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Aberas verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till 

bland annat läkemedels- och vaccinutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav och 

kapitalbehov. Under innevarande period har Covid-19 tillkommit som riskfaktor där bolaget hittills inte 

påverkats nämnvärt men risken för begränsad tillgång till laboratoriet och ändrad prioritet inom 

bidragsfinansiering kvarstår. I övrigt har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer 

inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som 

publicerades i samband med IPOn 2021, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida. 

 

Aktien 
Aktien i Abera Bioscience noteras på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) den 24 februari 2021. Spotlight är 

en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight 

driver en handelsplattform (MTF).  

 

Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier i Abera Bioscience till 6 970 209 (2 323 403) efter 

genomförd split 1:3 som beslutades om på extra bolagsstämma 2 december 2020. Efter nyemissionen där 

teckningsperioden avslutades den 2 februari 2021 uppgår antal aktier till 10 460 209 stycken.  

 

Ägarförteckning  
För Abera Bioscience ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk: 

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?CompanyId=9018 

 

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?CompanyId=9018
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Optionsprogram för nyckelpersoner 

Vid extra bolagsstämma, den 2 december 2020, beslutades att utge högst 55 000 teckningsoptioner av serie 

TO1 till de anställda Maria Alriksson, Wouter Jong och Bart Van den Berg samt högst 100 000 

teckningsoptioner av serie TO2 till styrelseledamöterna Anders Ericsson, Joen Luirink, Fredrik Juserius och 

Cristina Glad. Varje teckningsoption av serie TO1 och TO2 tecknades till en kurs om 0,09 SEK. Nyteckning av 

aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 16 november 2023 till och med den 16 

december 2023. Innehavaren ges rätt att under nyttjandeperioden, för varje optionsrätt, teckna en ny aktie i 

Bolaget till en kurs om 24,50 SEK. Under januari 2021 genomfördes teckning och tilldelning enligt tabell 

nedan. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer aktiekapitalet att öka med 4 

400 SEK och antalet aktier kommer att öka med 55 000 stycken och vid fullt nyttjande av samtliga 

teckningsoptioner av serie TO 2 kommer aktiekapitalet att öka med 8 000 SEK och antalet aktier kommer att 

öka med 100 000 stycken.  

 

Part Innehav av antal optioner (TO 1) 

Maria Alriksson, VD 45 000 stycken 

Wouter Jong, Senior Project Manager R&D 5 000 stycken 

Bart Van den Berg, Senior scientist 5 000 stycken 

 

Part Innehav av antal optioner (TO 2) 

Anders Ericsson, Styrelseordförande 25 000 stycken 

Joen Luirink, styrelseledamot 25 000 stycken 

Fredrik Juserius, styrelseledamot 25 000 stycken 

Cristina Glad, styrelseledamot 25 000 stycken 

 

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande  
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1, det så kallade K3-regelverket. 

 

Granskning av revisor  
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Förslag till disposition av Abera Bioscience AB:s resultat  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 

2020-12-31.  

 

Fortlevnad 12 månader från räkenskapsårets utgång 
Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbehovet under tolvmånadersperioden 2021 kommer att tillgodoses med 

hjälp av tillgängliga likvida medel. 

 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet  
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm 2021-06-09. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för 

nedladdning på Bolagets hemsida (www.aberabio.com) senast tre veckor innan årsstämman.  
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Kommande finansiella rapporter  
Abera upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är 

planerade enligt följande:  

Delårsrapport Q1   2021-05-12 

Halvårsrapport Q1/Q2   2021-08-11 

Delårsrapport Q3   2021-11-10 

Bokslutskommuniké för 2021  2022-02-23 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké 
Solna, 22 februari 2021 

Abera Bioscience AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information 
Maria Alriksson – VD 

Maria.alriksson@aberabio.com 

+46 72 020 24 73 
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KOMMENTARER TILL BOLAGETS FINANSIELLA UTVECKLING 
 

Omsättning och Resultat 
Bolagets intäkter för hela året utgörs framförallt av Bidrag från EUs innovationsfond Horizon 2020. Intäkterna 

uppgick totalt sett till 816 kSEK (1 508) varav bidrag var 755 kSEK (1 501). Intäkterna från bidrag har minskat 

jämfört med föregående år då ett bidragsfinansierat projekt planenligt avslutades under 2019 vilket speglar 

intäkterna från bidrag under fjärde kvartalet vilket var 0 SEK 2020 jämfört med 1 041 kSEK 2019. 

Kostnaderna ökade under 2020 till -4 458 kSEK (-3 979) vilket framförallt berodde på ökade 

personalkostnader i samband med att organisationen stärkts med ytterligare resurser i labbet och att en ny 

VD har anställts.  

 

Kassaflöde 
Bolaget hade under 2020 ett kassaflöde om -1 749 kSEK (2 155) och hade per 31 december 2020 en 

kassabehållning på 902 kSEK. Under 2019 tillfördes bolaget kapital genom en nyemission vilket bidrog till ett 

positivt kassaflöde det året. Under 2020 fick bolaget kapitaltillförsel om 1 000 kSEK genom ett lån från en 

befintlig ägare och som kvittas mot aktier i nyemissionen februari 2021. 

 

Balansräkning 

Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 902 kSEK (2 652). Utöver Bolagets kassa och 

bank hade Bolaget övriga fordringar om 175 kSEK (347). Bolagets totala kortfristiga skulder uppgick till 2 537 

kSEK (816). Eget Kapital uppgick till 428 kSEK (4 071) av en total balansomslutning på 2 966 kSEK (4 887).  
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Resultaträkning   
  

(kSEK) 
2020-10-01 

-2020-12-31 

2019-10-01 

-2019-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

     

Rörelsens intäkter       

Övriga rörelseintäkter1 0 1 041 816 1 508 

Summa rörelseintäkter  0 1 041 816 1 508 

        

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -677  -341 -1 151 -1 159 

Personalkostnader -1 024 -669 -3 243 -2 789 

Övriga rörelsekostnader -27 -20 -64 -31 

Summa rörelsekostnader  -1 728 -1 030 -4 458 -3 979 

     

Rörelseresultat -1 728 12 -3 642 -2 471 

        

Finansiella poster       

Räntekostnader 0 0 0 0 

Summa finansiella poster 0 0 0 0 

     

Resultat efter finansiella 

poster 

 

-1 728 

 

12 -3 642 -2 471 

        

Resultat före skatt -1 728 12 -3 642 -2 471 

        

Periodens resultat -1 728 12 -3 642 -2 471 

 

 

 

 

 

 
1  Not 1:   

Övriga rörelseintäkter utgörs i huvudsak av bidragsintäkter. Bidragsintäkter uppgår till 755 kSEK (1 501) 

för helåret 2020. För fjärde kvartalet 2020 uppgår bidragsintäkter till 0 kSEK (1 041). 
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Balansräkning     

(kSEK) 2020-12-31  2019-12-31  

     

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

          

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 888   1 888   

  1 888   1 888   

          

Summa anläggningstillgångar 1 888   1 888   

          

Omsättningstillgångar         

          

Kortfristiga fordringar         

Övriga fordringar 175   347   

  175   347   

          

Kassa och bank 902   2 652   

 902   2 652  

     

Summa omsättningstillgångar 1 078   2 999   

          

SUMMA TILLGÅNGAR 2 966   4 887   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital         

     

Bundet eget kapital         

Aktiekapital 558   95   

Fond för utvecklingsutgifter 468   931   

  1 026   1 026   

          

Fritt eget kapital         

Överkursfond 14 965   14 965   

Balanserad vinst eller förlust -11 921   -9 449   

Årets resultat -3 642   -2 471   

  -598   3 045   

     

Summa eget kapital 428   4 071   

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder 127   88   

Övriga skulder 1 049   0   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 360   728   

Summa kortfristiga skulder 2 537   816   

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 966   4 887   
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Kassaflödesanalys      

(kSEK)  

2020-01-01 

-2020-12-31  

2019-01-01 

-2019-12-31  

      

Den löpande verksamheten           

Resultat före finansiella poster   -3 642   -2 471   

Erlagd ränta  0  0  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet   -3 642   -2 471   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av rörelsefordringar   172   -310   

Förändring av rörelseskulder   721   -208    

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 749   -2 990   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   0   6 145   

Upptagna lån   1 000   700   

Amortering av lån   0   -1 700   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 000   5 145   

      

Årets kassaflöde   -1 749   2 155   

            

Likvida medel vid årets början    2 652    497   

      

Likvida medel vid årets slut   902   2 652   
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