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DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021 
1 januari – 31 mars 2021 
 
Med ”Bolaget” eller ”Modus” avses moderbolaget Modus Therapeutics Holding AB med organisationsnummer 
556951–9523. Med ”Dotterbolaget” eller ”Modus Therapeutics” avses dotterbolaget Modus Therapeutics AB 
med organisationsnummer 556669–2199.  

 

Januari – mars 2021  
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 428 (-2 605) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 166 (-2 914) tkr 
• Likvida medel uppgick till 6 179 (1 462) tkr 

 

Väsentliga händelser under kvartalet  
• Modus Therapeutics tillkännager ny strategi för klinisk utveckling av Sevuparin som en potentiell 

behandling vid sepsis/septisk chock. 
• Claes Lindblad utses till Chief Financial Officer på Modus Therapeutics. 
• Modus Therapeutics utser Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare i avsikt att notera 

företaget på Nasdaq First North. 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
• Modus höll sin årsstämma den 3 maj 2021. 

 
 

Finansiell översikt 
 

 
*Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning.   

TSEK 2021.01.01 
-2021.03.31 

2020.01.01 
-2020.03.31 

2020.01.01 
-2020.12.31 

Nettoomsättning - - - 

Rörelseresultat -1 428 -2 604 -6 020 

Periodens resultat före skatt -1 428 -2 605 -6 019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 166 -2 914 -7 231 

Forskning och utvecklingskostnader /rörelsekostnader, % 41% 64% 62% 

Eget kapital vid periodens slut  5 567 209 6 995 

Soliditet vid periodens slut (%)* 86% 13% 93% 

Likvida medel vid periodens slut 6 179 1 462 7 345 
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MODUS REDO FÖR NOTERING PÅ FIRST NORTH 
– VD John Öhd har ordet  
 
Under första kvartalet har Modus fått alla bitar på plats inför den planerade noteringen på 
Nasdaq First North Growth Market. Genom den kan vi lägga i en ny växel i verksamheten, 
påbörja kliniska studier och fortsätta utvecklingen av ett effektivt läkemedel mot sepsis och 
septisk chock (blodförgiftning).  
 
Det kändes som ett naturligt steg i karriären att 
tillträda som VD för Modus år 2020 efter att ha 
ägnat en betydande del av mitt liv åt forskning om 
svåra sjukdomar. Genom Modus patenterade 
polysackarid, sevuparin, har jag nu fått chansen att 
tillsammans med ett starkt team utveckla en 
behandling mot sepsis, som innebär en möjlighet 
att förbättra behandlingen för sepsispatienter och 
därigenom bespara sjukvården omfattande 
behandlingskostnader.   
 
Under det första kvartalet har vi arbetat 
målmedvetet med att lägga alla nödvändiga 
bitar på plats inför den planerade 
noteringen på First North under 2021. I 
mitten av mars offentliggjorde Modus att vi 
utsett Sedermera Fondkommission till finansiell 
rådgivare i förberedelserna inför detta. Sedermera 
är en aktiv rådgivare bland mikro- och småbolag 
som varit finansiell rådgivare i cirka 100 noteringar 
och genomfört cirka 300 kapitaliseringar av olika 
slag. Samarbetet har fungerat mycket bra och vi ser 
med tillförsikt fram emot första dag för handel. 
 
I mars tillkännagavs vår nya strategi för den kliniska 
utvecklingen av Modus läkemedelskandidat 
sevuparin som potentiell läkemedelsbehandling 
vid sepsis och septisk chock. Det finns sedan 
tidigare ett starkt forskningsstöd på prekliniska 
modeller för att heparinoider – den undergrupp av 
polysackarider som sevuparin tillhör – har 
gynnsamma effekter vid sepsis och systemisk 
inflammation.1,2,3 Modus egna prekliniska 
effektstudier har därtill indikerat gynnsamma 
effekter i sepsis sjukdomsmodeller och till skillnad 
från andra jämförbara heparinoider har sevuparin 
inte blodförtunnande egenskaper, och kan därmed 
doseras väsentligt högre. Sevuparin har uppvisat 
god säkerhet och tolerabilitet vid dosering i 
patienter och friska frivilliga, vilket innebär att vi 
snabbt kan komma igång med det kliniska 
programmet. 
 

 
1 Wildhagen et al., “Nonanticoagulant heparin prevents histone-
mediated cytotoxicity in vitro and improves survival in sepsis”, 
Blood (2014). 
2 Buijsers et al., “Beneficial non-anticoagulant mechanisms 
underlying heparin treatment of COVID-19 patients”, 
EBioMedicine (2020). 

Det är av yttersta vikt att komma vidare i 
utvecklingen av en effektiv läkemedelsbehandling 
mot sepsis och septisk chock. Enligt en nyligen 
genomförd undersökning står sepsis/septisk chock 
för flest dödsfall i världen.4 Förutom att dödligheten 
bland sepsispatienter är mycket hög är det extremt 
kostsamt att behandla. Exempelvis uppgick 
vårdkostnaderna för patienter med sepsis i USA till 

cirka 22 miljarder dollar under 2019.5 Enligt en 
bedömning som utförts av företaget 
XPLICO, på uppdrag av Modus, uppgår 
marknadspotentialen för sevuparin till 1,2 
miljarder USD, förutsatt 25% marknadsandel 
i USA. Motsvarande potential i EU och Japan 

uppgår till 300 miljoner USD, med samma 
avgränsning.  

 
Som ett led i våra finansiella aktiviteter kunde vi den 
12 mars meddela att Claes Lindblad ansluter till 
Modus som Chief Financial Officer (CFO). Därmed 
tillförs Modus över 20 års erfarenhet från 
läkemedel/medicinteknik-branschen där Claes 
innehaft ledarroller inom försäljning, 
marknadsföring och finansfunktioner. Senast 
verkade Claes som CFO för OssDsign, ett svenskt 
medicinteknikföretag. Där ledde han företagets 
finansiella och administrativa funktioner och 
spelade en nyckelroll i företagets notering på First 
North i maj 2019. Jag är mycket nöjd med 
rekryteringen av Claes Lindblad och hälsar honom 
varmt välkommen till Modus!  

Med dessa nödvändiga bitar på plats ser jag med 
glädje fram emot ett på flera sätt historiskt 2021 för 
Modus – med upprättandet av en helt ny strategi, 
och arbetet inför noteringen på First North och 
inledandet av kliniska studier som uppenbara 
höjdpunkter.  

 

John Öhd  

Verkställande direktör, Modus 

 

3 Tang et al., “Heparin prevents caspase-11-dependent septic 
lethality independent of anticoagulant properties”, Immunity 
(2021). 
4 Rudd et al., “Global, regional, and national sepsis incidence and 
mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study”, 
The Lancet (2020). 
5 Buchman et al., “Sepsis Among Medicare Beneficiaries: The Burdens 
of Sepsis”, Critical Care Medicine (2020). 



Delårsrapport 1 | Modus Therapeutics Holding AB | 4 
 

  



5 | Delårsrapport för första kvartalet 2021 | Modus Therapeutics Holding AB 
 

OM MODUS 
 
Modus är ett svenskt bioteknikbolag som genom den patenterade polysackariden 
sevuparin utvecklar en behandling mot sepsis och septisk chock (blodförgiftning) med 
möjligheter att även adressera andra former av systemisk inflammation. Det finns idag inga 
godkända läkemedelsbehandlingar riktat mot dessa tillstånd. Modus ambition är därför att 
initiera ett paradigmskifte inom vården av sepsis och potentiellt för andra liknande 
systeminflammatoriska tillstånd. 
 
Modus är ett bioteknikföretag som arbetar med 
den patentskyddade läkemedelskandidaten 
sevuparin för att utveckla en injektionsbehandling 
vid sepsis och septisk chock (det som tidigare 
kallades blodförgiftning). Sepsis och septisk chock 
är en av de ledande dödsorsakerna på 
intensivvårdsavdelningar globalt6 och uppstår när 
en bakterieinfektion får immunförsvaret att 
överreagera, något som resulterar i en stark 
inflammation som kan leda till att skadliga 
substanser utsöndras i blodet av aktiverade vita 
blodkroppar. Dessa substanser riskerar att skada 
insidan av blodkärlen och orsaka läckage av plasma 
ut i vävnaden.  
 
Konsekvensen av det här händelseförloppet blir att 
vitala organ brister i sin funktion, och om tillståndet 
inte behandlas leder det till akut organsvikt och 
svåra vävnadsskador. Därigenom kan sepsis på kort 
tid utvecklas från en vanlig infektion till att bli 
livshotande och påverka hjärta, lungor, njurar och 
hjärna. Det finns idag inget godkänt läkemedel som 
specifikt behandlar sepsis eller septisk chock. 
Modus utgångpunkt är att sevuparin har potential 
att skydda blodkärlen från läckage, genom att 
binda och neutralisera de skadliga substanser som 
utsöndras i blodet vid sepsis, och därmed förhindra 
att tillståndet förvärras ytterligare i septisk chock.  
 

Sevuparinets verkningsmekanism  
Att heparinoider – den undergrupp av 
polysackarider som sevuparin tillhör – skulle kunna 
användas som specifik behandling vid sepsis är inte 
obekant inom preklinisk forskning. Dess 
gynnsamma egenskaper vid sepsis och systemisk 
inflammation har bekräftats av andra forskare i 
prekliniska modeller.7,8,9 Men ett problem har varit 
heparinoider har blodförtunnande effekter, vilket 
begränsar doseringen för att undvika onödig 
blödningsrisk.10 Sevuparin har utvecklats med 

 
6 Vincent et al., “Frequency and mortality of septic shock in 
Europe and North America: a systematic review and meta-
analysis”, Critical Care Medicine (2019). 
7 Wildhagen et al., “Nonanticoagulant heparin prevents histone-
mediated cytotoxicity in vitro and improves survival in sepsis”, 
Blood (2014). 
8 Buijsers et al., “Beneficial non-anticoagulant mechanisms 
underlying heparin treatment of COVID-19 patients”, 
EBioMedicine (2020). 
9 Tang et al., “Heparin prevents caspase-11-dependent septic 
lethality independent of anticoagulant properties”, Immunity 
(2021). 

markant lägre grad av blodförtunning men med 
bibehållna antiinflammatoriska egenskaper – något 
som möjliggör att sevuparin kan doseras väsentligt 
högre än andra jämförbara heparinoider.  
 
Tack vare den unika profilen med starkt minskade 
blodförtunnande egenskaper och bekräftad 
säkerhetsprofil har sevuparin potential att kunna 
dra nytta av dessa gynnsamma egenskaper vid 
sepsis/septisk chock och andra tillstånd med 
systeminflammation.  Några exempel på sådana 
tillstånd är svårt trauma, brännskador, större kirurgi 
och svår malaria. Baserat på preklinisk forskning 
antas sevuparin motverka systemisk inflammation 
genom att binda och neutralisera skadliga ämnen 
som utsöndras från aktiverade vita blodkroppar i 
blodet vid sepsis och septisk chock, vilket ger ett 
robust vaskulärt skydd. Sevuparin skulle därigenom 
kunna bryta den molekylära kedjan av händelser 
som leder till förlust av blodkärlens integritet, 
plasmaläckage och slutligen sviktande 
organfunktion.11  
 
Modus utvärderar löpande möjliga 
forskningssamarbeten som kan öka förståelsen för 
sevuparinets verkningsmekanismer. Sådana 
samarbeten med akademiska institutioner kan 
ibland leda till så kallade prövarinitierade 
klinikstudier. Vidare arbetar Modus i sådana 
samarbeten för att möjliggöra nya patenterbara 
användningar av sevuparin. 
 

Marknad  
Enligt WHO kan sepsis vara den främsta 
dödsorsaken i världen12 och under 2017 stod 
sepsis för cirka 11 miljoner dödsfall, vilket 
motsvarar 19,7 procent av den globala 
dödligheten.13 Den allvarligaste typen av sepsis, 
septisk chock, är en ledande dödsorsak på 
intensivvårdsavdelningar globalt, med en 

10 Hogwood et al., “Heparin and non-anticoagulant heparin 
attenuate histone-induced inflammatory responses in whole 
blood”, PLOS ONE (2020).   
11 Rasmuson et al., ”Heparinoid sevuparin inhibits Streptococcus-
induced vascular leak through neutralizing neutrophil-derived 
proteins”, FASEB Journal (2019). 
12 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis 
13 Rudd et al., “Global, regional, and national sepsis incidence and 
mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease 
Study”, The Lancet (2020). 
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dödlighet som vanligtvis överstiger 30 procent.14 
Det finns ingen farmaceutisk produkt tillgänglig 
som specifikt är avsedd att behandla patienter med 
sepsis och septisk chock, även om de flesta redan 
behandlas med antibiotika mot den infektion som 
orsakat tillståndet. På grund av att det saknas 
effektiv behandling är det kostnadsintensivt att 
diagnosticera och behandla sepsis/septisk chock. I 
USA uppskattas att sepsis kostar den amerikanska 
sjukvården cirka 22 miljarder USD årligen15, en 
siffra som ökat med cirka 5 miljarder USD sedan 
2012. 
 
Sepsis utgör en vital indikation och placerar sig 
därmed i ett högprissegment för läkemedel. 
Företaget XPLICO arbetar med värdering av life 
science-bolag och har, på uppdrag av Modus, 
bedömt att marknadspotentialen för sevuparin i 
USA uppgår till 1,2 miljarder USD förutsatt att 
Modus har en marknadsandel om 25 procent. 
Marknadspotentialen i EU och Japan uppgår till 300 
miljoner USD om samma marknadsandel förutsätts. 
Den totala marknadspotentialen med tidigare 
nämnda avgränsningar uppgår således till 1,5 
miljarder USD, enligt XPLICO:s bedömning. 
Styrelsens bedömning är att bruttomarginalen för 

sevuparin vid en marknadsintroduktion uppgår till 
cirka 90 procent. 
 

Genomförda studier  
Sevuparin har genomgått regulatoriskt prekliniskt 
toxikologiskt program som möjliggör dosering i 
upp till 14 dagar i kliniska studier. Vidare har 
prekliniska in vivo effektstudier gjorts tidigare i mus 
som indikerat gynnsamma effekter på flera 
sjukdomsmodeller för bland annat sicklecellsjuka 
och malaria, samt i mus och in vitro humana 
försökssystem avseende sepsis.  
 
I klinikstudier med friska frivilliga i fas I har sevuparin 
visat sig säkert och tolerabelt för intravenös 
dosering i singel- och multipel-dosering inom 
kliniskt relevanta dosintervall. I två patientstudier 
(fas Ib och II) kunde man också påvisa sevuparinets 
hämmande effekter på malariaparasitens förmåga 
att binda till blodceller och kärlväggen. I en 
patientstudie för behandling av akut sickelcellsjuka 
fann man att sevuparin uppvisade en gynnsam 
säkerhetsprofil för bruk i människa även om ingen 
förbättring av sjukdomstillståndet sågs jämfört med 
placebo. 
 

 

 
14 Vincent et al., “Frequency and mortality of septic shock in 
Europe and North America: a systematic review and meta-
analysis”, Critical Care Medicine (2019). 

15 Buchman et al., “Sepsis Among Medicare Beneficiaries: The 
Burdens of Sepsis”, Critical Care Medicine (2020). 



7 | Delårsrapport för första kvartalet 2021 | Modus Therapeutics Holding AB 
 

UTVECKLING OCH STÄLLNING  
Januari – mars  
 

Rörelseresultat  
Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2021 
uppgick till -1 428 (-2 604) tkr, ett förbättrat resultat 
med 1 176 tkr. Detta beror främst på minskade 
personalkostnader. Totalt sett minskade 
rörelsekostnaderna med 82 procent i det första 
kvartalet jämfört med Q1 2020. 
 

Kassaflöde, investeringar och finansiell 
ställning  
Vid ingången av perioden uppgick de likvida 
medlen till 7 345 tkr och vid utgången av perioden 

till 6 179 tkr. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för perioden uppgick till -1 166  
(-2 914) tkr varav förändringar i rörelsekapital 
uppgick till 262 (-309) tkr vilket främst är hänförligt 
till en ökning av leverantörsskulder. Det negativa 
löpande kassaflödet förbättrades främst på grund 
av utvecklingen av rörelseresultatet. Det totala 
kassaflödet uppgick till -1 166 (86) tkr. Periodens 
nettoinvesteringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 0 (0) tkr.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA 
KVARTALET  
 

Modus tillkännagav ny strategi för klinisk 
utveckling av Sevuparin som en potentiell 
behandling vid sepsis/septisk chock 
Den 10 Mars 2021 tillkännagav Modus en ny 
strategi med fokus på klinisk utveckling av 
sevuparin som en ny potentiell behandling för 
sepsis/septisk chock. Det finns även möjlighet att 
utöver sepsis på sikt utvidga indikationsområdet till 
andra former av systemisk inflammation, vilket 
drabbar miljontals patienter till följd av allvarliga 
medicinska tillstånd som större trauma och kirurgi, 
autoimmunitet och virusinfektion.  
 
Hos många patienter resulterar dessa allvarliga 
tillstånd i okontrollerad systemisk inflammation 
(även känd som systemiskt inflammatoriskt 
responssyndrom, SIRS), som sedan kan utvecklas till 
chock och multiorgansvikt. Den allvarligaste typen 
av sepsis, septisk chock, är en ledande dödsorsak 
på intensivvårdsavdelningar världen över, med en 
dödlighet som vanligtvis överstiger 30 procent. Det 
finns för närvarande inget tillgängligt läkemedel 
som är specifikt avsett att användas för att behandla 
patienter med sepsis. Sepsis anses vara ett av de 
mest kostsamma tillstånden att behandla inom 
sjukhusvården. År 2019 beräknades USA:s 
vårdkostnader för patienter med sepsis uppgå till 
23 miljarder dollar. 
 
Modus räknar med att påbörja en första klinisk 
prövning av Sevuparin i detta nya program runt 
årsskiftet 2021/2022. 
 

Claes Lindblad utses till Chief Financial Officer 
på Modus  
Den 12 mars 2021 meddelade Modus att Claes 
Lindblad anställts som Chief Financial Officer. Han 
ansluter i ett skede då Modus planerar finansiering-
aktiviteter för att främja den vidare utvecklingen av 
sevuparin, företagets läkemedelskandidat.  
 
Claes Lindblad tillför Modus mer än 20 års 
erfarenhet från läkemedel/medicinteknik-
branschen inom ett flertal ledarroller som omfattar 
försäljning, marknadsföring, och finansfunktioner. 
Han kommer senast från positionen som CFO för 
OssDsign, ett svenskt medicinteknikföretag inom 
regenerativa benimplantat. På OssDsign ledde 
Claes företagets finansiella och administrativa 
funktioner och spelade en nyckelroll i företagets 
börsintroduktion på Nasdaq First North Growth 
Market i maj 2019, som drog in 151 miljoner kronor. 
Han spelade också en central roll i OssDsigns 
framgångsrika förvärv av det skotska bolaget 
Sirakoss i november 2020, viket införlivade deras 
produkter till OssDsigns portfölj. 

Modus utsåg Sedermera Fondkommission till 
finansiell rådgivare i avsikt att notera 
företaget på Nasdaq First North 
Den 15 mars 2021 utsågs Sedermera Fond-
kommission som finansiell rådgivare i 
förberedelserna med avsikt att notera Modus på 
Nasdaq First North Growth Market.  
 
Modus meddelade den 10 Mars om planerna att 
bedriva klinisk utveckling med sin patenterade 
läkemedelskandidat sevuparin, som en ny viktig 
potentiell behandling av sepsis/septisk chock. 
Modus har för avsikt att finansiera detta 
utvecklingsprogram genom att notera Bolaget på 
First North under 2021. För att stödja detta viktiga 
ändamål har företaget tecknat ett avtal med 
Sedermera Fondkommission om att fungera som 
finansiell rådgivare i kapitaliserings- och noterings-
processen. 
 
Sedermera Fondkommission är en aktiv rådgivare 
inom segmentet mikro- och småföretag som hittills 
varit finansiell rådgivare i cirka 100 noteringar och 
därtill genomfört cirka 300 kapitaliseringar av olika 
slag. 
 

Väsentliga händelser efter första 
kvartalets slut  
 

Årsstämman 2021 hölls den 3 Maj 2021 
Vid årsstämman beslutades om fastställande av 
resultaträkningen och balansräkningen, koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen, 
fastställande av vinstallokering samt ansvarsfrihet 
för styrelsen och VD. 
 
Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter 
beslutades, samt även omval av Viktor Drvota som 
styrelseordförande. 
 
Vidare beslutade årsstämman om att göra Bolaget 
publikt och justera bolagsordningen.  
 
Vid årsstämman beslöts om aktiesammanslagning 
av befintliga utestående aktier från 137 297 153 
aktier till 8 600 000 akter. Sammanslagningen syftar 
till att uppnå ett lämpligt antal aktier inför 
kommande noteringsprocess. 
 
Årsstämman beslöt vidare att, genom 
fondemission, öka Bolagets aktiekapital till 516 000 
kronor.  
 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att 
under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta 
beslut om emission av högst ett antal aktier, 
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konvertibler och/eller teckningsoptioner som 
berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande 
av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den 
föreslagna justerade bolagsordningens gränser, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.  
 
Årsstämman beslöt om utgivande av högst 215 000 
teckningsoptioner av serie 2021/2024 vilket 

motsvarar maximalt 2,5% utspädning inom ramen 
för ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda 
och konsulter i Bolaget. 
 
Årsstämman antog även principer för utseende av 
valberedning inför nästkommande årsstämma samt 
instruktioner för valberedningens arbete. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  
 

Ägarstruktur 
I slutet av första kvartalet fanns det 26 aktieägare i 
Modus Therapeutics Holding AB, varav de tre 
största aktieägarna ägde 90,1% av kapitalet och 
rösterna. Det totala antalet aktier uppgick till 
137 297 153. De största aktieägarna, den 31 Mars 
2021, var Karolinska Development AB, KDev 
Investment AB och VD John Öhd. 
 

Moderbolaget 
Modus Therapeutics Holding AB, organisations-
nummer 556851–9523, är moderbolag i koncernen 
och bildades 2011. Den egentliga verksamheten 
bedrivs av det helägda Dotterbolaget Modus 
Therapeutics AB. Moderbolaget har per 31 Mars 
2021 två anställda, VD och koncernchef samt 
koncernens ekonomifunktion och den operativa 
verksamheten består av konsultstöd till den övriga 
koncernen. Bolagets huvudsakliga uppgift är av 
finansiell karaktär för att finansiera koncernens 
operativa verksamhet. Periodens nettoomsättning 
uppgick till 136 (0) tkr samt periodens resultat till -1 
605 (-2601) tkr. Bolagets nettoomsättning består av 
konsultstöd till det helägda Dotterbolaget Modus 
Therapeutics AB. 
 

Medarbetare  
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 2 
personer. Därutöver är flera experter regelbundet 
aktiva i Bolaget på konsultbasis.  
 

Finansiering  
Styrelsen ser på regelbunden basis över Bolagets 
befintliga och prognostiserade kassaflöden för att 
säkerställa att Bolaget har de medel och resurser 
som krävs för att bedriva verksamheten och den 
strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om. 
Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms av 
omfattning och resultat av den kliniska forskning 
som görs när det gäller företagets läkemedels-

kandidat sevuparin. Per den sista mars 2021 
uppgick koncernens likvida medel till 6,2 MSEK.  
 
Karolinska Development AB har den 8 april 2021 
ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till Modus om 
maximalt 2 MSEK. Styrelsen och ledningen gör 
bedömningen att detta täcker Bolagets löpande 
drift (exklusive utvecklingsprojekt) kommande 12 
månader. Denna garanti gäller längst till och med 
30 juni 2022 och upphör att gälla om Modus 
börsintroduceras. 
 
Modus har för avsikt att finansiera det planerade 
utvecklingsprogrammet inom sepsis/septisk chock, 
genom att notera bolaget på Nasdaq First North. 
 

Covid-19 pandemin 
Under det första kvartalet 2021, har den globala 
COVID-19 pandemin fortsatt att påverka alla delar 
av tillvaron, näringsinriktade och privata utan 
urskiljning. Under återstoden av 2021 beräknas 
dock vaccinationsprogrammen globalt att gradvis 
återföra tillvaron till ett mer normalt läge både vad 
gäller investeringsvilja och näringsaktiviteter. 
Eftersom Modus’ vid en framgångsrik kapitalisering 
beräknas starta upp sin kliniska forskning i 
Q421/Q122 är det sannolikt att effekterna av 
pandemin avtagit betydligt, men fortsatt störning 
pga. oförutsedd smittoutveckling kan ändå ej 
uteslutas och utgör därför alltjämt ett 
osäkerhetsmoment i Modus’ planerade aktiviteter. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Modus Therapeutics risker och osäkerhetsfaktorer 
innefattar, men är inte begränsade till, risker 
relaterade till utveckling av läkemedel och 
finansiella risker såsom framtida finansiering. 
Ytterligare information om Bolagets riskexponering 
finns på sida 3 i Modus Therapeutics Holdings 
årsredovisning för 2020. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag  
 

TSEK 2021.01.01 
-2021.03.31 

2020.01.01 
-2020.03.31 

2020.01.01 
-2020.12.31 

    
Nettoomsättning  - - - 

    
Forsknings- och 
utvecklingskostnader  

 
-581 

 
-1 668 

 
-3 723 

Administrationskostnader  -847 -933 -2 299 
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0 -3 2 

Rörelseresultat -1 428 -2 604 -6 020 
    
Finansnetto 0 -1 1 

Resultat före skatt -1 428 -2 605 -6 019 
    
Skatt på periodens resultat - - - 

Periodens resultat -1 428 -2 605 -6 019 
 

Periodens resultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare  -1 428 -2 605 -6 019 

 

 

Koncernens rapport för resultat och totalresultat i sammandrag  
 

TSEK 2021.01.01 
-2021.03.31 

2020.01.01 
-2020.03.31 

2020.01.01 
-2020.12.31 

    
Periodens resultat -1 428 -2 605 -6 019 
    
Övrigt totalresultat - - - 
Övrigt totalresultat för 
predioden 

- - - 

    
Totalresultat för perioden  -1 428 -2 605 -6 019 

 
Periodens resultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare  -1 428 -2 605 -6 019 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

TSEK  2021.03.31 2020.03.31 2020.12.31 

    
Tillgångar     
Omsättningstillgångar     
Övriga kortfristiga 
fordringar 

 
309 

 
141 

 
146 

Likvida medel  6179 1 462 7 345 

Summa 
omsättningstillgångar  

6 488 1 603 7 491 

    
Summa tillgångar  6 488 1 603 7 491 
    
Eget kapital och skulder     
Aktiekapital  44 1 189 44 
Pågående nyemission  - 2 750 - 
Övrigt tillskjutet kapital  257 226 247 045 257 226 
Balanserade vinstmedel 
inklusive periodens resultat 

 
-251 703 

 
-250 775 

 
-250 275 

Summa eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 
 

5 567 209 6 995 

    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 288 307 108 
Övriga kortfristiga skulder  119 335 75 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  

 
514 

 
752 

 
313 

Summa kortfristiga 
skulder  

 
921 

 
1 394 

 
496 

    
Summa eget kapital och 
skulder  

 
6 488 

 
1 603 

 
7 491 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 
 

TSEK 2021.01.01 
-2021.03.31 

2020.01.01 
-2020.03.31 

2020.01.01 
-2020.12.31 

    
Ingående kapital  6 995 -2 686 -2 686 
    
Periodens resultat  -1 428 -2 605 -6 019 
Övrigt totalresultat - - - 

Periodens totalresultat -1 428 -2 605 -6 019 
    
Transaktioner med ägare    
Nyemission  - 5 500 10 700 
Teckning av konvertibellån - - - 5200 
Konvertibellån med 
garanterad konvertering 

 
- 

 
- 

 
10 200 

Summa transaktioner med 
ägare 

 
- 

 
5 500 

 
15 700 

    
Utgående eget kapital  5 567 209 6 995 

 
 
Hela kapitalet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag  
 

TSEK 2021.01.01 
-2021.03.31 

2020.01.01 
-2020.03.31 

2020.01.01 
-2020.12.31 

    
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  -1 428 -2 604 -6 020 
Erhållen ränta  0 0 2 
Erlagd ränta  0 -1 -1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  

 
-1 428 

 
-2 605 

 
-6 019 

    
Förändringar av rörelsekapital 262 -309 -12 12 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 166 -2 914 -7 231 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 3 000 13 200 

Periodens kassaflöde  -1 166 86 5 969 
    
Likvida medel vid periodens början  7 345 1 376 1 376 
Förändringar i likvida medel  -1 166 86 5 969 

Likvida medel vid periodens slut 6 179 1 462 7 345 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

TSEK 2021.01.01 
-2021.03.31 

2020.01.01 
-2020.03.31 

2020.01.01 
-2020.12.31 

    
Nettoomsättning 136 - 609 
    
Forsknings- och 
utvecklingskostnader  

 
-210 

 
-452 

 
-975 

Administrationskostnader -531 755 -1 775 
Övriga rörelseintäkter/kostnader - - - 

Rörelseresultat -605 -1 207 -2 141 
    
Finansnetto - -1 394 65 256 

Resultat före skatt -605 -2 601 63 115 
    
Lämnat koncernbidrag  - 1 000 - - 
Skatt på periodens resultat - - - 

Periodens resultat -1 605 -2 601 63 115 

 
Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat. 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

TSEK  2021.03.31 2020.03.31 2020.12.31 
    
Tillgångar     
Anläggningstillgångar    
Finansiella 
anläggningstillgångar 

 
70 000 

 
350 

 
70 000 

Summa 
anläggningstillgångar  

70 000 350 70 000 

    
Omsättningstillgångar     
Övrigt kortfristiga 
fordringar  

 
76 

 
13 

 
22 

Kassa och bank 5 710 1 351 7 292 

Summa 
omsättningstillgångar 

 
5 786 

 
1 364 

 
7 314 

    
Summa tillgångar  75 786 1 714 77 314 
    
Eget kapital och skulder     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  44 1 189 44 
Pågående nyemission  - 2 750 - 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  251 945 246 764 251 945 
Balanserat resultat  -175 861 -247 889 -238 975 
Periodens resultat -1 605 -2 601 63 115 

Summa eget kapital  74 523 213 76 129 
    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 87 49 17 
Övriga kortfristiga skulder  887 913 910 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  

 
289 

 
539 

 
258 

Summa kortfristiga 
skulder  

 
1 263 

 
1 501 

 
1 185 

    
Summa eget kapital och 
skulder  

 
75 786 

 
1 714 

 
77 314 
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I 
SAMMANDRAG 
 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Modus Therapeutics Holding AB:s koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Delårsrapporten för Bolaget har upprättats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen och samma 
redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen. 

 
Not 2 Transaktioner med närstående 
Moderbolaget Modus Therapeutics Holding AB har för perioden fakturerat 136 (0) tkr till det helägda 
dotterbolaget Modus Therapeutics AB vilket motsvarar 100 procent av moderbolagets omsättning. I övrigt har 
ej några närstående transaktioner skett som väsentligen påverkat resultat och ställning i koncernen eller 
moderbolaget under rapportperioden. 
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INTYGANDE  
 
Styrelsen och verkställande direktör 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.  
 
Denna rapport har upprättats på både svenska och 
engelska. I händelse av avvikelser mellan 
versionerna är det den svenska versionen som 
gäller. 
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för 
granskning av Bolagets revisorer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modus Therapeutics Holding AB 
Stockholm 6 Maj 2021 

 
 
 
 

   Viktor Drvota  Ellen Donnelly 
Styrelseordförande  Styrelseledamot 

 
 
 
 
 

      Torsten Goesch  John Öhd 
Styrelseledamot  VD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finansiell kalender  
 

Delårsrapport kvartal 2 2021.08.19 

Delårsrapport kvartal 3 2021.11.18 
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Olof Palmes gata 29 IV, 111 22 Stockholm, Sverige 
+46 (0)8-501 370 00 

info@modustx.com 
www.modustx.com 

 
KONTAKT 

John Öhd, VD 
+46(0)70-744 80 97 

john.ohd@modustx.com 

Claes Lindblad, CFO 
+46 (0)70-246 75 54 

claes.lindblad@modustx.com 
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