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DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2021 
1 januari – 30 juni 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.  

 

Andra kvartalet i siffror 
• Resultatet efter skatt uppgick till -2 533 (-1 698) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 299 (-2 267) tkr 
• Likvida medel uppgick till 3 830 (4 395) tkr 

 

Första halvåret i siffror 
• Resultatet efter skatt uppgick till -3 961 (-4 303) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 465 (-5 181) tkr 
• Likvida medel uppgick till 3 830 (4 395) tkr 

  
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet  
• Årsstämman hölls den 3 maj 2021. 
• Modus Therapeutics och Imperial College London Ingick Samarbetsavtal om Klinisk Forskning med 

Inriktning mot Svår Malaria 
• Nyemission i samband med notering på Nasdaq First North 

 

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut 
• Modus Therapeutics emission övertecknades och bolaget godkänns för notering på Nasdaq First 

North. 

 

 

 

Finansiell översikt 
 

 
*Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning.   

TSEK  2021.04.01 
-2021.06.30 

2020.04.01 
-2020.06.30 

2021.01.01 
-2021.06.30 

2020.01.01 
-2020.06.30 

2020.01.01 
-2020.12.31 

Nettoomsättning  - - - - - 

Rörelseresultat  -2 533 -1 701 -3 961 -4 305 -6 020 

Periodens resultat före skatt  -2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  

 -2 299 - 2 267 -3 465 -5 181 -7 231 

Forskning och utvecklingskostnader 
/rörelsekostnader, % 

 14% 61% 23% 63% 62% 

Eget kapital vid periodens slut   3 033 3 711 3 033 3711 6 995 

Soliditet vid periodens slut (%)*  70% 82% 70% 82% 93% 

Likvida medel vid periodens slut  3 830 4 395 3 830 4 395 7 345 



MODUS NOTERAT PÅ FIRST NORTH 
– VD John Öhd har ordet  
 
Med andra kvartalet bakom oss har vi uppnått ett av 2021 års 
viktigaste mål. Modus är noterat för handel på First North. Jag vill 
börja med att tacka för förtroendet och hälsa alla nya aktieägare 
hjärtligt välkomna! Jag vill även tacka alla som bidragit till Modus 
utveckling sedan grundandet. Nu börjar ett nytt kapitel i vår ambition 
att utveckla en behandling mot sepsis och septisk chock med 
potential att utgöra ett paradigmskifte inom sepsisvården.  
 
Det är med stor glädje vi konstaterar att vår 
nyemission väckt ett stort intresse bland 
investerare. Med cirka 1 180 nya aktieägare och 
nytt kapital är vi redo att med full kraft utveckla vår 
läkemedelskandidat sevuparin mot sepsis och 
septisk chock. Det gör också att vi kan utgöra en 
stabil och långsiktig samarbetspartner i externa 
samarbeten då  Modus kontinuerligt utvärderar 
samarbetsprojekt som en viktig möjlighet för att 
öka det kommersiella värdet för sevuparin. 
 
Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att genomföra 
en klinisk fas Ib-LPS-provokationsstudie med 
planerad start Q4-21/Q1-22 samt påbörja 
förberedelserna för en fas IIa-studie. Vår planerade 
kliniska fas Ib-studie kommer observera effekten av 
sevuparin i friska frivilliga som fått en injektion 
bakterietoxin kallat lipopolysaccharid (LPS). LPS 
orsakar inflammation som kan sägas vara en sorts 
”artificiell sepsis”. Denna studie har potential att ge 
viktig information bland annat om dosnivåer och 
biomarkörer till den första patientstudien som 
planeras kunna starta senare under samma år 
(Q3/Q4 2022) och avser testa sevuparin i patienter 
med sepsis jämfört med nuvarande 
standardbehandling. 
 
I dagsläget finns det inget godkänt läkemedel på 
marknaden mot sepsis och septisk chock. Ett 
godkänt läkemedel skulle följaktligen innebära 
betydande fördelar för vården och patienterna som 
drabbas. Varje år insjuknar cirka tre miljoner 
patienter i USA och av dessa patienter utvecklar 
cirka 30 procent den allvarligaste formen, septisk 
chock. I Sverige motsvaras detta cirka 60 000 
uppskattade fall av sepsis per år vilket är mer än de 
fyra vanligaste cancerformerna tillsammans. Vi har 
en patenterad produkt som tack vare tidigare 
kliniska studier redan har etablerat säkerhet och 
tolerabilitet i patienter, något som ger oss ett 
försprång i det kliniska utvecklingsarbetet. Vår 
uppfattning är att en ny behandling med effekt vid 
sepsis och septisk chock skulle ha blockbuster-
potential. 
 
Under 2019 visade en studie från en forskargrupp 
vid Karolinska Institutet att sevuparin kunde 
motverka septisk inflammation både in vivo i möss 

och in vitro i mänskliga celler– data som ytterligare 
stärker potentialen för sevuparin inom vårt 
indikationsområde. 
 
De stora möjligheterna med sevuparin understryks 
även i samarbetsavtalet, som vi nyligen ingått, med 
Imperial College London om klinisk forskning med 
inriktning mot svår malaria. Vi är väldigt hedrade att 
delta i detta samarbete som leds av professor 
Maitland, en världsauktoritet inom klinisk 
malariaforskning. Projektet finansieras av ett 
vetenskapligt samarbets-stipendium och kommer 
att genomföras i Kilifi i Kenya. Modus kommer att 
tillhandahålla sevuparin till projektets framtida 
kliniska studie vars start ej ännu är fastställd. Det här 
samarbetet ger oss möjlighet att förstå hur 
sevuparin fungerar i en annan typ av 
systeminflammation Sevuparin har i tidigare 
utveckling visat lovande effekter på 
malariaparasiten hos patienter med okomplicerad 
malaria och i humana prover. 
 
Det senaste kvartalet har utan tvekan en av de mest 
intensiva i Bolagets historia. Vår börsintroduktion 
innebär starten på en ny fas för Modus där vi blickar 
framåt mot nya indikationer för sevuparin men med 
ett bibehållet fokus på patienter med svåra 
sjukdomar och stora medicinska behov. Jag vill 
därför tacka alla som har varit involverade i arbetet 
med vår IPO, och naturligtvis alla de som har 
bidragit till att ta Modus till detta skede. 
Tillsammans kommer vi nu att fortsätta att 
framgångsrikt utveckla Bolaget och vår 
läkemedelskandidat sevuparin. 
 
John Öhd  

Verkställande direktör, Modus 
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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 globalt1 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.2,3,4 Men ett problem har varit 
heparinoider har blodförtunnande effekter, vilket 
begränsar doseringen för att undvika onödig 
blödningsrisk.5 Sevuparin har utvecklats med 

 
1 Vincent et al., “Frequency and mortality of septic shock in 
Europe and North America: a systematic review and meta-
analysis”, Critical Care Medicine (2019). 
2 Wildhagen et al., “Nonanticoagulant heparin prevents histone-
mediated cytotoxicity in vitro and improves survival in sepsis”, 
Blood (2014). 
3 Buijsers et al., “Beneficial non-anticoagulant mechanisms 
underlying heparin treatment of COVID-19 patients”, 
EBioMedicine (2020). 
4 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.6  
 
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. Ett bra exempel på detta är det 
samarbete som inleddes under Q2 med Imperial 
College London runt svår malaria. Vidare arbetar 
Modus i sådana samarbeten för att möjliggöra nya 
patenterbara användningar av sevuparin. 
 

Marknad  
Enligt WHO kan sepsis vara den främsta 
dödsorsaken i världen7 och under 2017 stod sepsis 
för cirka 11 miljoner dödsfall, vilket motsvarar 19,7 
procent av den globala dödligheten.8 Den 
allvarligaste typen av sepsis, septisk chock, är en 

5 Hogwood et al., “Heparin and non-anticoagulant heparin 
attenuate histone-induced inflammatory responses in whole 
blood”, PLOS ONE (2020).   
6 Rasmuson et al., ”Heparinoid sevuparin inhibits Streptococcus-
induced vascular leak through neutralizing neutrophil-derived 
proteins”, FASEB Journal (2019). 
7 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis 
8 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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ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar 
globalt, med en dödlighet som vanligtvis överstiger 
30 procent.9 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 
årligen10, 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 tidigare genomförts 
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. 
 

 

  

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

10 Buchman et al., “Sepsis Among Medicare Beneficiaries: The 
Burdens of Sepsis”, Critical Care Medicine (2020). 
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UTVECKLING OCH STÄLLNING  
 
Andra kvartalet                  Första halvåret  
     
 

Rörelseresultat  
Rörelseresultatet för perioden april-juni 2021 
uppgick till -2 533 (-1 701) tkr, ett reducerat resultat 
med 832 tkr. Detta beror främst av kostnader 
kopplade till noteringen av Bolaget på Nasdaq First 
North. Totalt sett ökade rörelsekostnaderna med 
33 procent i det andra kvartalet jämfört med Q2 
2020. 
 

Kassaflöde, investeringar och finansiell 
ställning  
Vid ingången av perioden uppgick de likvida 
medlen till 6 179 tkr och vid utgången av perioden  
till 3 830 tkr. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för perioden uppgick till -2 299  
(-2 267) tkr varav förändringar i rörelsekapital 
uppgick till 231 (-569) tkr vilket främst är hänförligt 
till en ökning av leverantörsskulder och upplupna 
kostnader. Den 2 juni 2021 beslutade Bolaget om 
en riktad kvittningsemission i syfte att uppfylla sina 
förpliktelser i enlighet med ett brygglåneavtal med 
Karolinska Development (se not 2). Det totala 
kassaflödet uppgick till -2 349 (2 933) tkr.  

Rörelseresultat  
Rörelseresultatet för perioden januari-juni 2021 
uppgick till -3961 (-4 305) tkr, ett förbättrat resultat 
med 344 tkr. Detta beror främst på minskade 
personalkostnader. Totalt sett minskade 
rörelsekostnaderna med 9 procent jämfört med 
samma period från i fjol.  
 

Kassaflöde, investeringar och finansiell 
ställning  
Vid ingången av perioden uppgick de likvida 
medlen till 7345 tkr och vid utgången av perioden  
till 3 830 tkr. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för perioden uppgick till -3 461  
(-5 181) tkr varav förändringar i rörelsekapital 
uppgick till 496 (-878) tkr vilket främst är hänförligt 
till en ökning av leverantörsskulder och upplupna 
kostnader. Den 2 juni 2021 beslutade Bolaget om 
en riktad kvittningsemission i syfte att uppfylla sina 
förpliktelser i enlighet med ett brygglåneavtal med 
Karolinska Development (se not 2). Det totala 
kassaflödet uppgick till -3 515 (3 019) tkr.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA 
KVARTALET  
 

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, 
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. 
 
Modus Therapeutics och Imperial College 
London Ingår Samarbetsavtal om Klinisk 
Forskning med Inriktning mot Svår Malaria  
Den 11 juni 2021 meddelar Modus att det har inlett 
ett kliniskt forskningssamarbete med professor 
Kathryn Maitlands team vid Imperial College 
London i Storbritannien. Projektet syftar till att 
undersöka effekten av företagets patenterade 
läkemedel sevuparin i patienter med svår malaria.  

Allvarlig malaria, liksom sepsis / septisk chock, är 
fortfarande ett stort medicinskt problem i delar av 
världen med endemisk malaria. Tillståndet drabbar 
främst små barn som är smittade med parasiterna. I 
svår malaria orsakar parasitinfektionen ett 
systemiskt inflammationssyndrom som delar 
likheter med sepsis och andra allvarliga tillstånd 
som också kan ha okontrollerad systemisk 
inflammation som följd, vilket sedan kan utvecklas 
till chock och multiorgansvikt. 
Malariaprojektet finansieras av ett vetenskapligt 
samarbetsstipendium från Wellcome 
(209265/Z/17/Z) till professor Maitlands 
forskargrupp vid KEMRI-Wellcome Trust Program i 
Kilifi, Kenya och till det internationella konsortiet 
”Severe Malaria Africa -A consortium for Research 
and Trials ”(SMAART), vars mål är att identifiera och 
undersöka nya behandlingar för svår malaria. 
Inom ramen för samarbetet kommer Modus att 
tillhandahålla sevuparin till den planerade kliniska 
studien i patienter med svår malaria. Sevuparin har 
redan visat lovande effekter på malariaparasiten 
hos patienter med okomplicerad malaria och i 
humana prover (Leitgeb et al 2017, Saiwaew et al 
2017). 
 

Nyemission i samband med notering på 
Nasdaq First North 
Den 17 Juni beslöt styrelsen för Modus 
Therapeutics Holding AB, med fullmakt från 
årsstämman den 3 Maj 2021, om en nyemission på 
upp till 5 156 300 aktier och att ansöka om 
upptagande till handel av bolagets aktier på 
Nasdaq First North.  
 

Väsentliga händelser efter andra 
kvartalets slut  
 
Modus Therapeutics emission övertecknades 
och bolaget godkänns för notering på Nasdaq 
First North 
Den 13 juli 2021 avslutades teckningstiden i Modus 
Therapeutics Holding AB emission av units inför 
notering på Nasdaq First North Growth Market 
Emissionen tecknades till totalt cirka 37,3 MSEK, 
motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 
procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 33 MSEK 
före emissionskostnader som uppgår till cirka 3,8 
MSEK.  
Den 20 juli 2021 godkännandes Bolaget avseende 
notering på Nasdaq First North och första dag för 
handel skedde den 22 juli. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  
 

Ägarstruktur 
I slutet av andra kvartalet fanns det 26 aktieägare i 
Modus Therapeutics Holding AB, varav de tre 
största aktieägarna ägde 93,4% av kapitalet och 
rösterna. Det totala antalet aktier uppgick till 10 943 
750. De största aktieägarna, den 30 juni 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 30 juni 
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 228 (324) tkr samt periodens resultat till 
-3 656 (-4 061) 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 juni 2021 uppgick 
koncernens likvida medel till 3,8 MSEK.  
 
Modus Therapeutics har nyligen genomfört en 
nyemission som fulltecknats och genom vilken 
Bolaget tillförts cirka 33 MSEK före 
emissionskostnader. Styrelsen i Bolaget bedömer 
att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att 
genomföra planerad studie och finansiera Bolagets 
verksamhet under åtminstone 12 månader. 
 

Covid-19 pandemin 
Under det andra kvartalet 2021, har 
vaccinationsprogrammen globalt medfört en 
gradvis återgång av tillvaron till ett mer normalt 
läge både vad gäller investeringsvilja och 
näringsaktiviteter. Modus beräknar starta upp sin 
kliniska studie i Q421/Q122 och bedömer det 
sannolikt att effekterna av pandemin då 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 2021.04.01 
-2021.06.30 

2020.04.01 
-2020.06.30 

2021.01.01 
-2021.06.30 

2020.01.01 
-2020.06.30 

2020.01.01 
-2020.12.31 

      
Nettoomsättning               -                   -                   -            -                 - 

      
Forsknings- och 
 utvecklingskostnader  

 
-345 

 
-1 035 

 
-926 

 
-2 703 

 
-3 723 

Administrationskostnader  -2 188 -667 -3 035 -1 600 -2 299 
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0 1 0 -2 2 

Rörelseresultat -2 533 -1 701 -3 961 -4 305 -6 020 
      
Finansnetto -1 3 -1 2 1 

Resultat före skatt -2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 
      
Skatt på periodens resultat - - - - - 

Periodens resultat -2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 

      

Periodens resultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 

 
-2 533 

 
-1 698 

 
-3 961 

 
-4 303 

 
-6 019 

 

 
 
 

Koncernens rapport för resultat och totalresultat i sammandrag  
 

TSEK 2021.04.01 
-2021.06.30 

2020.04.01 
-2020.06.30 

2021.01.01 
-2021.06.30 

2020.01.01 
-2020.06.30 

2020.01.01 
-2020.12.31 

      
Periodens resultat -2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 
      
Övrigt totalresultat - - - - - 

Övrigt totalresultat för predioden - - - - - 
      
Totalresultat för perioden  -2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 
      
Periodens totalresultat hänförligt 
till: 
Moderbolagets aktieägare 

 
-2 533 

 
-1 698 

 
-3 961 

 
-4 303 

 
-6 019 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

TSEK  2021.06.30 2020.06.30 2020.12.31 

    
Tillgångar     
Anläggningstillgångar    
Övriga finansiella anläggningstillgångar 50 - - 

Summa anläggningstillgångar 
 

50 - - 

Omsättningstillgångar 
Övriga kortfristiga fordringar 

 
436 

 
123 

 
146 

Likvida medel  3 830 4 395 7 345 

Summa omsättningstillgångar  4 266 4 518 7 491 
    
Summa tillgångar  4 316 4 518 7 491 
    
Eget kapital och skulder     
Aktiekapital  657 25 44 
Övrigt tillskjutet kapital  266 805 252 245 257 226 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -264 428 -248 559 -250 275 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 
 

3 033 3 711 6 995 

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 359 165 108 
Övriga kortfristiga skulder  94 159 75 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  830 483 313 

Summa kortfristiga skulder  1 283 807 496 
    
Summa eget kapital och skulder  4 316 4 518 7 491 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 
 

TSEK 2021.04.01 
-2021.06.30 

2020.04.01 
-2020.06.30 

2021.01.01 
-2021.06.30 

2020.01.01 
-2020.06.30 

2020.01.01 
-2020.12.31 

      
Ingående kapital  5 567 209 6 995 -2 686 -2 686 
      
Periodens resultat  -2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 
Övrigt totalresultat - - - - - 

Periodens totalresultat -2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 
      
Transaktioner med ägare      
Nyemission  15 000 - 15 000 5 500 10 700 
Teckning av konvertibellån -15 000 - -15 000 - - 5200 
Konvertibellån med garanterad 
konvertering 

 
- 

 
5 200 

 
- 

 
5 200 

 
10 200 

Summa transaktioner med ägare - 5 200 - 10 700 15 700 
      
Utgående eget kapital  3 033 3 711 3 034 3 711 6 995 

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

TSEK 2021.04.01 
-2021.06.30 

2020.04.01 
-2020.06.30 

2021.01.01 
-2021.06.30 

2020.01.01 
-2020.06.30 

2020.01.01 
-2020.12.31 

      
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat  -2 533 -1 701 -3 961 -4 305 -6 020 
Erhållen ränta  - 3 - 3 2 
Erlagd ränta  -1 0 -1 -1 -1 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  

-2 533 -1 698 -3 961 -4 303 -6 019 

      
Förändringar av rörelsekapital 234 -569 496 -878 -12 12 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  

-2 299 -2 267 -3 465 -5 181 -7 231 

      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -50 - -50 - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 5 200 - 8 200 13 200 

Periodens kassaflöde  -2 349 2 933 -3 515 3 019 5 969 
      
Likvida medel vid periodens början  6 179 1 462 7345 1 376 1 376 
Förändringar i likvida medel  -2 349 2 933 -3 515 3 019 5 969 

Likvida medel vid periodens slut 3 830 4 395 3 830 4 395 7 345 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

TSEK 2021.04.01 
-2021.06.30 

2020.04.01 
-2020.06.30 

2021.01.01 
-2021.06.30 

2020.01.01 
-2020.06.30 

2020.01.01 
-2020.12.31 

      
Nettoomsättning 92 324 228 324 609 

      
Forsknings- och 
utvecklingskostnader  

 
-115 

 
-186 

 
-325 

 
-638 

 
-975 

Administrationskostnader -2 028 -516 -2 559 -1 271 -1 775 
Övriga rörelseintäkter/kostnader - - - - - 

Rörelseresultat -2 051 -378 -2 656 -1 585 -2 141 
      
Finansnetto -1 -1 082 -1 - 2 471 65 256 

Resultat före skatt -2 051 -1 460 -2 656 -4 061 63 115 
      
Bokslutsdispositioner  - - -1 000 - - 
Skatt på periodens resultat - - - - - 

Periodens resultat -2 051 -1 460 -3 656 -4 061 63 115 

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

TSEK  2021.06.30 2020.06.30 2020.12.31 
    
Tillgångar     
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar 70 050 267 70 000 

Summa anläggningstillgångar  70 050 70 000 70 000 
    
Omsättningstillgångar     
Övrigt kortfristiga fordringar  270 55 22 
Kassa och bank 3 514 4 266 7 292 

Summa omsättningstillgångar 3 784  4 321 7 314 
    
Summa tillgångar  73 834 4 588 77 314 
    
Eget kapital och skulder     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  657 25 44 
Fritt eget kapital    

Överkursfond  266 804 246 764 251 945 
Balanserat resultat  -191 333 -238 776 -238 975 
Periodens resultat -3 656 -4 061 63 115 

Summa eget kapital  72 472 3 952 76 129 
    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 282 69 17 
Övriga kortfristiga skulder  275 281 910 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  805 286 258 

Summa kortfristiga skulder  1 362 636 1 185 
    
Summa eget kapital och skulder  73 834 4 588 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 228 (324) tkr till det helägda 
dotterbolaget Modus Therapeutics AB vilket motsvarar 100 procent av moderbolagets omsättning. 

Den 8 april 2021 ställde Karolinska Development AB ut en kapitaltäckningsgaranti till Modus om maximalt 2 
MSEK. I och med att Modus from den 22/7-2021 är noterade på Nasdaq First North har denna 
kapitaltäckningsgaranti upphört att gälla. 

Den 2 juni 2021 beslutade Bolaget om en riktad kvittningsemission i syfte att uppfylla sina förpliktelser i enlighet 
med ett brygglåneavtal med Karolinska Development AB. Enligt avtalet kvittades den fordran som Karolinska 
Development AB hade på Bolaget mot aktier i Bolaget till en teckningskurs om 6,40 SEK per aktie. Lånet, som 
togs i oktober 2020, och dess låneavgift uppgick till totalt 15 miljoner SEK, varav lånet omfattade 5 miljoner SEK 
och låneavgiften motsvarade lånebeloppet x 2. Transaktionen hade ingen kassaflödespåverkan. 

I övrigt har ej några närstående transaktioner skett som väsentligen påverkat resultat och ställning i koncernen 
eller moderbolaget under rapportperioden. 

 

Not 3 Incitamentprogram  
Vid årsstämman den 3 maj 2021 beslutades om utgivande av högst 215 000 teckningsoptioner till ett långsiktigt 
incitamentsprogram för anställda och konsulter i Bolaget som benämns ”Incitamentsprogram 2021/2024”. 
Programmets omfattning motsvarar maximalt 2 procent utspädning före notering. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen 
gällande vid notering på Nasdaq First North 6,40 SEK. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna 
ska ske under perioden från och med den 1 september 2024 till och med den 31 oktober 2024. Vid dateringen 
av denna rapport hade 172 000 teckningsoptioner tilldelats och förvärvats. Det finns därutöver inga utestående 
aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. 
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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 19 Augusti 2021 

 
 
 
 

   Viktor Drvota  Ellen Donnelly 
Styrelseordförande  Styrelseledamot 

 
 
 
 
 

      Torsten Goesch  John Öhd 
Styrelseledamot  VD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finansiell kalender  
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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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