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Modus
Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag 
med rötterna i innovation från Karolinska Institutet. 
Modus grundades 2011 och arbetar med utveckling 
av sin läkemedelskandidat sevuparin, en substans 
som har potential att revolutionera behandling av 
sepsis/septisk chock och systemisk inflammation, 
även kallat blodförgiftning. Sepsis och septisk 
chock är en av de vanligaste dödsorsakerna på 
intensivvårdsavdelningar globalt. Det uppskattas 
att 49 miljoner människor i hela världen drabbas 
av sepsis och septisk chock varje år, varav ca 3,5 
miljoner människor på de sju största marknaderna. 
I USA, som är den enskilt största marknaden, 
utvecklar ca 2,1 miljoner patienter av sepsis varje 
år, av vilka runt 270 000 dör. Det finns idag inga 
godkända läkemedel för att specifikt behandla 
dessa sjukdomar. Modus mål är därför att inleda ett 
paradigmskifte för behandling inom sepsisvården 
och potentiellt för andra liknande tillstånd med 
systemisk inflammation.

Modus ambition är att 

inleda ett paradigmskifte 

inom sepsisvården och 

potentiellt för andra liknande 

tillstånd med systemisk 

inflammation

”

2021 definierades av 
Modus nya strategi, 
börsnotering och 
nystart i klinisk fas

27
miljarder USD 
uppskattad adresserbar 
marknadspotential 
2036 för de 7 största 
marknaderna.

IPO
övertecknad emission 
på Nasdaq First North 
Growth Market i juli 2021

9
månader av snabb 
utveckling från koncept 
till klinisk prövning – den 
nya strategin lönar sig 
redan

Fas Ib
studien inleddes 
i december 2022, 
finansieras helt av 
emissionslikviden från 
IPO

Partnerskap
med Imperial College 
London för forskning på 
effekten av sevuparin 
på patienter med svår 
malaria

OM MODUS

Läkemedelskandidaten sevuparin
Modus läkemedelskandidat sevuparin är baserat på det välkända läkemedlet 
heparin, som har marknadsförts för kliniskt bruk som blodförtunnande medel sedan 
1930-talet.Tack vare en innovativ kemisk modifiering skiljer sig sevuparin från heparin 
i det att det har en starkt reducerad förmåga till blodförtunning och därför kan det 
doseras i högre doser jämfört med vanliga hepariner utan oro för blödningsrisk. 
Detta gör att sevuparin kan användas på ett sätt som maximerar de potentiella 
fördelar heparinoider har utöver blodförtunning i svårt sjuka patienter. Sevuparin 
har en multimodal verkningsmekanism som är typisk för heparinoider vilket gör 
det möjligt att rikta in sig på och effektivt neutralisera processer som ligger bakom 
allvarliga inflammationstillstånd. De fördelaktiga effekterna av sevuparin vid septisk 
inflammation har dokumenterats i både prekliniska djur- och humana in vitro- modeller.
Tack vare data från tidigare kliniska studier utförda med sevuparin på mer än 140 
malaria- och sicklecellspatienter samt friska frivilliga vet man att sevuparin har en god 
och väletablerad klinisk säkerhetsprofil. Trots hög sjuklighet och dödlighet finns det 
idag inga läkemedel på marknaden som specifikt kan användas för att behandla sepsis. 
Det gör att behovet av nya behandlingar är enormt. En fas Ib-studie pågår redan som 
utvärderar effekten av sevuparin i ett experimentellt inducerat sepsisliknande tillstånd 
hos friska frivilliga, och en fas IIa proof-of-concept-studie planeras att inledas under Q4 
2022. Båda dessa studier är fullt finansierade av Modus genomförda börsintroduktion 
förutsatt utnyttjande av de utestående teckningsoptionerna TO1 som emitterades i 
börsintroduktionen.



VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Modus Therapeutics meddelar ny strategi för klinisk utveckling av Sevuparin som potentiell 
behandling för sepsis/septisk chock 
10:e mars 2021 meddelade Modus Therapeutics en uppdaterad strategi där företaget fokuserar 
på klinisk utveckling av sevuparin som en ny viktig potentiell behandling av sepsis/septisk chock, 
och eventuellt för andra svåra inflammatoriska komplikationer som drabbar miljontals patienter 
vid allvarliga medicinska tillstånd så som svår trauma och kirurgi, autoimmuna sjukdomar eller 
virusinfektioner. Målet med den nya strategin är att visa att denna kliniska läkemedelskandidat 
med en gynnsam säkerhetsprofil kan utvecklas till en viktig och mycket behövd behandling av 
sepsis/septisk chock. Dessa insikter genererades från Modus samarbete med Professor Lennart 
Lindbom och hans grupp inom mikrovaskulär fysiologi vid Karolinska Institutet – forskning som 
visade på de stora fördelarna med sevuparins multimodala effekt på de komponenter som driver 
systemisk inflammation. Det gjorde det möjligt för oss att identifiera denna spännande och lovande 
behandlingsmöjlighet. 

Modus Therapeutics och Imperial College 
London ingick ett kliniskt samarbetsavtal 
för forskning på sevuparin vid behandling av 
svår malaria
11 juni 2022 meddelade Modus att man 
inlett ett kliniskt forskningssamarbete med 
ett team lett av Professor Kathryn Maitland 
från Imperial College London, Storbritannien. 
Projektets syfte är att forska på effekten 
av företagets patentskyddade läkemedel 
sevuparin på patienter med svår malaria. 
Svår malaria, så som sepsis/septisk chock, 
är fortfarande ett olöst medicinskt problem 
i delar av världen där malaria är endemisk. 
Malaria drabbar främst små barn som 
infekteras av parasiten. I svår malaria 
orsakar parasitinfektionen ett systemiskt 
inflammationssyndrom som har många 
likheter med sepsis och andra allvarliga 
komplikationer som leder till okontrollerad 
systemisk inflammation som sen kan 
utvecklas till chock och multipel organsvikt. 
Under samarbetet kommer Modus att 
bidra med sevuparin till en framtida klinisk 
studie på 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).

Modus Therapeutics emission 
övertecknades och bolaget godkändes 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 uppgick till cirka 
3,7 MSEK. Den 20 juli 2021 godkännandes 
Bolaget avseende notering på Nasdaq First 
North och första dag för handel skedde den 
22 juli. 

Modus Therapeutics utser vetenskapliga 
rådgivare
23 september 2021 meddelade Modus 
att man hade utsett en expertpanel med 
vetenskapliga rådgivare – Professor Eddie 
Weitzberg, Professor Lennart Lindbom och 
Professor Mats Wahlgren – som kommer 
att stödja företagets vetenskapliga fokus i 
utvecklingen av sevuparin mot sepsis/septisk 
chock och potentiellt andra tillstånd som 
omfattas av systemisk inflammation.

Symbiosis Pharmaceutical Services börjar tillverka sevuparin för Modus framtida kliniska 
utveckling 
12 oktober 2021 meddelade Modus att Symbiosis Pharmaceutical Services, en specialiserad 
kontraktstillverkningsorganisation (CMO), har påbörjat tillverkningen av sevuparin som 
läkemedelsprodukt vilket ska säkra tillgång till läkemedlet för fas II i klinisk utveckling. 
Produktionen sker enligt ett leveransavtal mellan Modus och Symbiosis som kommer att täcka 
produktbehovet för fas II-programmet, bortom fas Ib LPS provokationsstudien. Symbiosis 
som har sitt huvudkontor i Stirling på Skottland specialiserar sig inom GMP-tillverkning 
och sterilfyllning och paketering av injektionsflaskor för kliniska prövningar och småskalig 
kommersiell användning.

Första dosen sevuparin administrerades i Modus Therapeutics Fas 1b LPS provokationsstudie
1 december 2021 meddelade Modus att den första deltagaren i den kliniska prövningen hade fått 
sevuparin i företagets kliniska Fas 1b LPS provokationsstudie. Starten av Modus första kliniska 
studie i sepsisprogrammet innebar att den nya strategin som planerades tidigt under 2021 blivit 
verklighet. Studiedata kommer sedan bidra till designen av den planerade studien med sevuparin 
i sepsispatienter med beräknad start under Q4 2022.

COVID-19 pandemin
Den globala COVID-19 pandemin har sen starten 2019 påverkat alla delar av livet både 
affärsmässigt och privat. Under Q2 och Q3 2021 gjorde vaccinationsprogrammen världen över att 
livet sakta började återgå till det normala igen gällande både viljan att investera och genomföra 
affärer. COVID-mutationen Omicron ledde dock tyvärr till återinförda restriktioner i slutet av 2021 
i många länder. I december inledde Modus sin fas 1b kliniska studie i Nederländerna som är 
under genomförande. Det är dock viktigt att i nuläget vara medveten om att det närsomhelst 
kan förekomma störningar i våra planerade kliniska aktiviteter på grund av variationer eller 
plötsliga ökningar i fall av COVID-infektion runt om i Europa. Även om effekterna av COVID i 
samhället minskar markant, utgör smittspridning och vaccinationer en förseningsrisk i kliniska 
studier då det påverkar omständigheterna för rekrytering av försökspersoner och patienter. I 
ett längre perspektiv från 2022 och framåt kan störningar eller hinder på grund av oförutsedda 
utvecklingar i COVID-pandemin inte helt uteslutas och detta måste därför tas i beaktande som en 
osäkerhetsfaktor för Modus planerade verksamhet.
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NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD
Modus nya strategi, börsintroduktion och snabba övergång 
till klinisk fas definierar företagets 2021

I början av 2021 tog vi det viktiga beslutet att 
lansera en ny strategi för sevuparin, med fokus 
på klinisk utveckling av vår läkemedelskandidat 
som möjlig behandling för sepsis och septisk 
chock liksom andra allvarliga inflammatoriska 
komplikationer. Vår tilltro till sevuparins möjligheter 
vid sepsis styrks av forskning som visat att medlet 
kan motverka septisk inflammation både in vivo 
i möss och in vitro i humanceller, och med en 
bekräftat god human säkerhetsprofil.  Det saknas för 
närvarande godkända, effektiva behandlingar som 
är specifika för sepsispatienter, och sepsis förblir 
en av de kostsammaste komplikationerna inom 
sjukhusvården. Under 2019 beräknas vårdkostnaden 
i USA för patienter med sepsis uppgå till 22 
miljarder dollar. Septisk chock, den allvarligaste 
typen av sepsis är en av de främsta dödsorsakerna i 
intensivvården jorden runt, med en mortalitet typiskt 
över 30 %. Det finns alltså ett starkt incitament att 
adressera det stora medicinska behovet för denna 
sjukdom.

Vår nya strategi har redan börjat ge resultat, och vi 
har snabbt gått från koncept till klinisk utveckling 
på bara nio månader, med stöd av en övertecknad 
emission på Nasdaq First North Growth Market i 
juli 2021. Intäkterna från vår börsintroduktion har 
finansierat både provokationsstudien i fas 1b och 
tillverkningen av sevuparin vilket säkrar tillgången 
på sevuparin inför kommande kliniska försök. Under 
andra hälften av 2022 planerar Modus nästa steg - 
förberedelserna för en fas 2a-studie i patienter med 
sepsis – med hjälp av intäkterna från de optioner 
som utgavs vid börsintroduktionen för att kunna 
användas under maj/juni månad.

Fas 1b-studien inleddes i december 2021 och 
ska enligt planerna finaliseras i slutet av H1 2022. 
Resultat från en interimanalys beräknas att kunna 
presenteras under april/maj månad. Studien har 
till syfte att utvärdera effekterna av sevuparin på 
symptom hos friska,  frivilliga försökspersoner

som injicerats med det bakteriella toxinet 
lipopolysackarid (LPS) i huden (lokal inflammation) 
och i blodet (systemisk inflammation). Provokation 
med LPS är en väletablerad modell för studiet av 
septisk inflammation i tidigt stadium. Studien ska 
även utvärdera säkerhetsprofilen för sevuparin 
när det kombineras i profylaktisk behandling med 
blodförtunnande heparin. Studien kan även ge viktig 
information om dosnivå och biomarkörer inför 
designen av fas 2-studien, som planeras starta 
under Q4 2022, och som ska utvärdera sevuparin-
behandling av patienter med sepsis jämfört med 
sepsispatienter som får sedvanlig vård. 

Framgångarna under föregående år gör det också 
möjligt för Modus att vara en stabil och långvarig 
partner i framtida externa samarbeten. Ett sådant 
samarbete inleddes i juni 2021, när vi tillkännagav 
ett partnerskap med Imperial College London för 
att undersöka effekten av sevuparin i patienter med 
svårartad malaria. Under 2022 avser vi att fortsätta 
utvärdera nya möjligheter samarbeten som kan öka 
det kommersiella värdet av sevuparin.

Vi gjorde även några nyckelrekryteringar till vårt 
team under 2021, med utnämningen av Claes 
Lindblad som Chief Financial Officer samt tre 
viktiga vetenskapliga rådgivare som kommer att 
stödja företagets utvecklingsstrategi för sevuparin 
– professor Eddie Weitzberg, professor Lennart 
Lindbom och professor Mats Wahlgren.

Med ett växande team, en framgångsrik 
börsintroduktion och start av klinikstudie är Modus 
väl positionerat för ett framgångsrikt 2022 när vi nu 
tar nästa viktigt steg i utvecklingen av sevuparin. 
Vi ser fram emot att kunna fortsätta komma nya 
uppdateringar inom en snar framtid. 

Under 2021 har vi haft många anledningar att fira på Modus. Det har varit 
ett transformativt år för företaget och det är glädjande att kunna summera 
alla de framsteg vi gjort de senaste tolv månaderna. Vi vill tacka alla våra 
kollegor, samarbetspartners och investerare – inklusive de nya investerare som 
tillkommit efter vår börsintroduktion – för deras kontinuerliga stöd samtidigt 
som vi reflekterar över det gångna året och ser fram emot vad som verkar bli ett 
mycket spännande 2022. 

John Öhd
VD, Modus

Några Ord Från Vår VD
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MARKNADSÖVERSIKT
Sepsis är ett av de vanligaste allvarliga sjukdomstillstånden i samhället, och 
trots modern sjukvård är dödligheten i sepsis fortfarande hög. 2019 drabbades 
uppskattningsvis 49 miljoner människor av sepsis globalt, med ca 3,5 miljoner 
människor på de sju största marknaderna (USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Italien, 
Spanien och Storbritannien). I USA som är den enskilt största marknaden drabbas 
ca 2,1 miljoner patienter av sepsis varje år, varav ca 270 000 har dödlig utgång. I 
hela världen dör fler människor av sepsis/septisk chock än av cancer och det finns 
för närvarande ingen godkänd behandling på marknaden för att specifikt behandla 
sepsis/septisk chock. Följaktligen finns det ett stort medicinskt behov av nya 
behandlingar för sepsis och en enorm marknadspotential för sevuparin.

Marknadspotential för sevuparin
Marknaden för sepsisbehandlingar begränsas idag av bristen på specifika godkända 
behandlingar för sjukdomen. En studie uppskattade värdet av sepsisbehandlingar 
(inklusive septisk chock) till $3,2 miljarder för 2018 med en förväntad CAGR på 7,5% fram till 2027 
(transparencymarketresearch.com). Den största delen av dessa försäljningssiffror är relaterade 
till antibiotika. Marknadsandelen är minimal jämfört med andra sjukdomsområden med samma 
allvarlighetsgrad. Den största gruppen läkemedel för cancer hade ett uppskattat marknadsvärde 
på $140 miljarder 2019. Gruppen antikoagulantia hade ett försäljningsvärde på runt $20 miljarder 
samma år (Evaluate Pharma). Vid eventuell lansering av sevuparin och/eller andra läkemedel under 
utveckling kommer marknadsvärdet att öka dramatiskt.

Företaget XPLICO specialiserar sig på värdering av life science-bolag och har på uppdrag av Modus 
bedömt att den totala marknadspotentialen för sevuparin mot septisk chock för de 7 största 
marknaderna uppgår till $6 miljarder. Marknadspotentialen för USA är $4,9 miljarder och för EU och 
Japan $1,1 miljarder. 

I en nyligen genomförd analys gjord av Carlsquare baserad på ett antagande om tidig insättning av 
sevuparin i sepsisbehandling uppskattades det totala marknadsvärdet för de 7 största marknaderna 
till $27 miljarder för 2036. 

Behandlingsbara patienter
Eftersom sevuparin har en god säkerhetsprofil och tolereras väl av människor och faktum att 
läkemedlet har en potentiell kärlskyddande effekt som motverkar de skador som uppstår vid 
en septisk reaktion, och därmed kan förhindra läckage av plasma in i vävnaden tror Modus att 
sevuparin kan sättas in tidigt i en behandling av sepsis. 

Baserat på ovanstående kan det antas att ca 3,7 millioner patienter på de 7 största marknaderna är 
kandidater för behandling med sevuparin inom loppet av slutet på 2036. Sepsis är en vital indikation 
och hamnar därför i ett högprissegment för mediciner där Modus förväntar sig ett marknadspris för 
Sevuparin mellan $4 000 - 8 000 per behandling beroende på marknad.

SEVUPARIN & SEPSIS
Sepsis – En vanlig infektion som snabbt kan leda till nedstängning av vitala organ
Sepsis och dess allvarligaste form, septisk chock uppstår när en bakterieinfektion 
orsakar ett överdrivet immunsvar, vilket resulterar i kraftig inflammation som kan 
leda till att skadliga substanser frisätts in i blodet från aktiverade vita blodkroppar. 
Dessa ämnen riskerar att skada insidan av blodkärlen och så småningom orsaka 
läckage av plasma in i vävnaden.

Konsekvenserna av detta händelseförlopp är en ökad risk för försämrad 
organfunktion och om tillståndet inte behandlas kan det leda till akut organsvikt 
och allvarliga vävnadsskador. Sepsis kan därmed utvecklas snabbt från en vanlig 
infektion till ett livshotande tillstånd med påverkan på hjärta, lungor, njurar och 
hjärna. 

Det finns inte något godkänt läkemedel som specifikt kan användas för att behandla sepsis eller 
septisk chock
Enligt WHO orsakades ca 11 miljoner dödsfall 2017 av sepsis vilket motsvarar 19,7 procent av 
global dödlighet. Den mest allvarliga formen av sepsis, septisk chock är en ledande dödsorsak 
på intensivvårdsavdelningar globalt med en dödlighet på över 30 procent. Det finns idag 
inget godkänt läkemedel på marknaden som är specifikt avsett att behandla patienter med 
sepsisreaktionen. De flesta behandlas redan med antibiotika för infektionen som orsakade 
tillståndet och behandlingen mot sepsisreaktionen utgörs av stöd för att motverka dess effekter på 
vitala funktioner som vätskebehandling, blodtryckshöjande preparat och andningshjälp (respirator). 
Eftersom det inte finns någon effektiv behandling är det dyrt att diagnostisera och behandla 
sepsis / septisk chock. I USA uppskattas det att sepsis kostar den amerikanska sjukvården ca $ 22 
miljarder varje år, en siffra som ökat med ca $ 5 miljarder sen 2012.

VAR FEMTE DÖDSFALL 
dödsfall i världen 
estimeras vara kopplat 
till sepsis

INGET GODKÄNT LÄKEMEDEL  för specifik 
behandling av sepsis eller septisk chock Sepsis kostar den 

amerikanska sjukvården 
>  22 MILJARDER USD/ÅR

Sepsis kan utvecklas snabbt till 
ett LIVSHOTANDE tillstånd 

Sepsis - LEDANDE 
DÖDSORSAK  i världen

Marknadsöversikt Sevuparin & Sepsis
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SEVUPARIN
På väg mot ett paradigmskifte inom sepsisvård

Modus Therapeutics ambition är att inleda ett paradigmskifte inom 
sepsisvården och potentiellt för andra inflammatoriska tillstånd. Vi tror att vår 
läkemedelskandidat sevuparin har god potential att förverkliga vår ambition.  

Modifiering av en välkänd teknologi
Heparin, en välkänd antikoagulantia som är baserad på en undergrupp av polysackarider har i 
både prekliniska modeller som kliniska observationer visat sig ha potentiellt gynnsamma effekter 
på sepsis och systemisk inflammation. Heparin har många bra egenskaper men problemet är att 
det är ett blodförtunnande läkemedel vilket begränsar dosgivningen på grund av blödningsrisken. 
Modus har löst detta problem genom att uppfinna en heparinmolekyl med avsevärt minskad 
blodförtunnnande effekt, samtidigt som de andra fördelarna med läkemedlet behålls.

Sevuparin är en unik molekyl som är baserad på Heparin men som har modifierats kemiskt 
genom att ändra 3 grupper, vilket också ändrar molekylen från en typisk heparionoid - med 
antikoagulerande egenskaper - till sevuparin som har mycket lägre antikoagulationseffekt. Den 
kemiskt modifierade sevuparinmolekylen gör det möjligt att ge väsentligt högre doser jämfört 
med vanliga antikoagulantia på marknaden utan risk för oönskad blödning men med bibehållna 
antiinflammatoriska egenskaper. 
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En bred verkningsmekanism
Sevuparin är ett innovativt patentskyddat polysackaridläkemedel med en multimodal 
verkningsmekanism med både antiinflammatoriska, antiadhesiva och antiaggregarande effekter. 
Detta ger sevuparin flera verkningsmekanismer vid sjukdomstillstånd såsom sepsis och septisk 
chock. Ett antal olika targets som kan påverkas av en heparinoid har redan identifierats och bland 
dessa har sevuparin fördelen att kunna doseras mot sådana targets utan blödningsrisk.

SEVUPARIN

Motverka 
aggregering 

av celler

Kontroll och 
frisättning 

av cytokiner

Stimulering 
och hämning 
av enzymer

Aktivering och 
inaktivering av 

proteiner

Antigenicitet

Blodförtunning

Sevuparin & Sepsis Sevuparin & Sepsis
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Verkningsmekanism
Resultat från preklinisk forskning tyder på att sevuparin kan motverka systemisk inflammation 
genom att binda till och neutralisera skadliga substanser som frisätts av vita blodkroppar vid sepsis 
och septisk chock vilket ger ett robust kärlskydd. Sevuparin kan därmed bryta den molekylära 
kaskaden som leder till skador på kärlväggen, plasmaläckage och till slut organsvikt.

Sevuparin hjälper till att skydda endotelet i blodkärlen vid septisk och systemisk inflammation. I en 
normal situation kan hot upptäckas och tas omhand av immunförsvarets vita blodkroppar. I vissa 
fall när blodet infiltreras av bakterier överaktiveras de vita blodkropparna som då reagerar genom 
att degranulera och frisätta skadliga ämnen som inte bara förstör bakterierna men även endotelet i 
kärlväggen. Detta leder till en destruktiv kaskad som till slut kan leda till organsvikt.

Sevuparin verkar genom att direkt binda till och neutralisera de skadliga ämnen som frisätts av de 
vita blodkropparna. Det kan bryta den destruktiva molekylära kedjan av händelser som leder till 
kärlskador och plasmaläckage hos patienter med sepsis/septisk chock och andra tillstånd som 
omfattar systemisk inflammation. Detta har kunnat påvisas i prekliniska djurmodeller där sevapurin 
har visat sig ha en skyddande effekt på blodkärlen i lungor på möss och i odlade mänskliga celler.

monocyt

neutrofil

aktiverad 
monocyt

aktiverad 
neutrofil

skadliga ämnen

Normal
Systemisk 

septisk 
inflammation

Aktiverade 
leukocyter Endotelskada Plasma-

läckage Klinisk försämring

Sevuparin Läckage

Sepsis – en del av ett större problem
Sepsis är del av en vidare medicinsk problematik eftersom det finns många andra tillstånd som 
också präglas av systemisk inflammation. Precis som vid sepsis kännetecknas dessa tillstånd av 
en inflammatorisk reaktion som blir övermäktig och påverkar patientens tillstånd bortom vad som 
är kliniskt hanterbart. Det finns ett stort antal bakomliggande orsaker i dessa andra fall som inte 
primärt beror på bakterier.

Tack vare sevuparins unika profil med avsevärt mindre blodförtunnande effekter och en bekräftat 
god säkerhetsprofil har sevuparin potentialen att dra nytta av dessa goda egenskaper inte bara 
för behandling av sepsis och septisk chock men även för andra tillstånd som omfattar systemisk 
inflammation. Exempel på sådana andra tillstånd är till exempel svårt trauma, brännskador, 
omfattande kirurgiska ingrepp, autoimmunitet, virala infektioner eller svår malaria för att bara 
nämna några.

Modus söker kontinuerligt efter värdeskapande forskningssamarbeten som kan öka insikten 
om sevuparins verkningsmekanism. Ett lyckat exempel på ett sådant samarbete är det som 
etablerats med Imperial College London inom behandling av svår malaria. Sådana forskningsprojekt 
tillsammans med akademiska institutioner kan ibland leda till så kallade investigator-initierade 
kliniska studier, vilket är fallet i samarbetet med Imperial College. Modus samarbetar även externt 
för att hitta nya patenterbara användningsområden för sevuparin.

30% dödlighet

Andra orsaker 

- Brännskador
- Svår malaria
- Trauma
- Större operationer

Tillstånd med 
systemisk 
inflammation orsakar 
16,6 miljoner besök/år 
på akutmottagningar i 
USA

varav 3,3 miljoner beror 
på sepsis

och 700 000 
utvecklar septisk 
chock

Sevuparin & SepsisSevuparin & Sepsis
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KLINISKT PROGRAM
Modus läkemedelskandidat sevuparin uppvisar robusta data från både prekliniska 
och kliniska studier. All den tidiga utvecklingen avseende toxikologi och 
fas I-studier har redan slutförts. Det finns dessutom en bekräftad omfattande 
säkerhetsprofil hos människa för läkemedelskandidaten från tidigare utveckling 
inom sickelcellsanemi. Vi övergår nu relativt snabbt från koncept till klinisk 
utveckling med en redan pågående fas Ib-studie som sedan ska följas upp med en 
fas IIa-studie under Q4 2022. 

Data från tidigare studier minskar risken
Sevuparin har genomgått preklinisk toxikologisk 
testning vars resultat har möjliggjort dosering i 
upp till 14 dagar i kliniska studier. Prekliniska in 
vivo effektivitetsstudier på möss har även visat på 
gynnsamma effekter på olika sjukdomsmodeller 
för bland annat sicklecellsanemi och malaria. 
Man har även utfört studier på experimentella 
system på möss och in vitro humana celler för 
sepsis.

Kliniska prövningar på friska frivilliga i fas 
I-studie har visat att sevuparin är säker och 
tolererbar med enkel och multipel intravenös 
administrering inom kliniskt relevanta 
dosintervall. Två patientstudier (fas Ib och II) 
visade också att sevuparin har hämmande 
effekter på malariaparasitens förmåga att binda 
till blodkroppar och kärlväggen. I en större fas 
II-studie på behandling av akut sicklecellsanemi 
visade sig sevuparin ha en gynnsam 
säkerhetsprofil även om ingen förbättring av 
sjukdomsstatus kunde observeras jämfört med 
placebo.

Sammanfattningsvis är sevuparin redo för 
fas II inom utvecklingsprogrammet för sepsis 
och septisk chock.

Vårt förtroende för 
sevuparins potential 
vid sepsis bygger på 

forskning som indikerar 
att substansen kan 
motverka septisk 

inflammation både in vivo 
hos möss och in vitro i 

mänskliga celler, med en 
bekräftad gynnsam human 

säkerhetsprofil

”

Framgångrika prekliniska studier

Toxikologi och säkerhetsprofil på 
plats

FAS II

Kliniskt Program
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En ny strategi för den kliniska utvecklingen av sevuparin som potentiell behandling av 
sepsis/septisk chock och allvarliga inflammatoriska tillstånd
Tidigt under 2021 tog vi det viktiga beslutet att anta en ny strategi för sevuparin för att utveckla 
läkemedelskandidaten som potentiell behandling för sepsis/septisk chock och andra svåra 
inflammatoriska komplikationer. Vår nya strategi har redan börjat löna sig då Modus snabbt går 
från koncept till klinisk utveckling på endast nio månader, med finansiellt stöd av den övertecknade 
börsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market i juli 2021. Intäkterna från vår IPO kunde 
användas för att finansiera både fas 1b provokationsstudien och tillverkningen av en ny sevuparin 
läkemedelsprodukt som kommer att kunna användas i framtida kliniska studier. Under andra hälften 
av 2022 planerar Modus att finansiera nästa steg – förberedelse och inledning av en fas IIa-studie 
på sepsispatienter – genom intäkterna från teckningsoptionerna som tecknades vid emissionen och 
som kan utnyttjas i maj/juni

KLINISKT PROGRAM

Pågående Planerad start Q4 2022

Fas Ib LPS provokation Fas IIa PoC för sepsis

Dec 2021 2023 2024

Sista subjekt 
H1 2022

Studie börjar 
slutet Q4 2022

Fas Ib provokationsstudie (LPS Challenge Study) - pågående
Studien utförs som en experimentell, sepsisliknande modell i friska frivilliga försökspersoner
och syftar till att kunna förbättra designen av den kommande fas IIa-studien som planeras i
patienter med sepsis. Fas Ib studien rekryterar 48 friska frivilliga som injiceras med det
bakteriella endotoxinet lipopolysackarid (LPS). LPS orsakar ett starkt immunologiskt gensvar
som konceptuellt liknar en övergående sepsisreaktion i försökspersonen men är mycket mildare och
mindre farlig än riktig sepsis. Patienter med riktig sepsis är mycket sjuka och genomgår tuffa
behandlingar på intensivvårdsavdelningar, en miljö som inte är optimal för den initiala
utvärderingen av nya behandlingar. Istället kan LPS-provokationsstudien utföras i en
kontrollerad miljö och ge värdefull information som kan användas för att ge bättre
noggrannhet och effekt för kommande patientstudier. Tillvägagångssättet med en inledande
LPS-studie har flertalet fördelar. Förutom kostnadseffektiviteten som ett kontrollerat system
där olika doser kan utvärderas parallellt erbjuder ges även möjligheten att studera effekten
av olika doser sevuparin med avseende på symptom, biomarkörer och säkerhet i den tidiga
inflammationsreaktionen. I en separat del av studien kommer ytterligare 16 friska frivilliga
att få sevuparin i kombination med vanligt heparin givet i profylaktiska standard-doser för
att studera eventuella interaktioner mellan de två läkemedlen. Dessa resultat kommer även
att kunna användas i de framtida patientstudierna eftersom sepsispatienter alltid får heparin
profylaktiskt. Dosen sevuparin studeras inom 3 områden:

Kliniskt Program Kliniskt Program

-    Vävnadsreaktion med hjälp av endotoxin i huden för att simulera vad som händer i
organen när inflammationen övergår från blodet till vävnaden.

-    Systemisk reaktion genom att injicera endotoxinet rakt in i blodet och därigenom
provocera en reaktion som liknar den initiala sepsisreaktionen hos patienter, med symtom 
som feber och frisättning av inflammatoriska biomarkörer.

-     Kombination med profylaktisk antikoagulantia heparin: Alla sepsispatienter har en
ökad risk för blodpropp och får därför en låg profylaktisk dos heparin. Därför
utvärderas sevuparin även i kombination med vanligt heparin.

Fas Ib studien startades i december 2021 och det sista patientbesöket (LPLV) planeras till
slutet av Q2 2022.
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Preliminär Fas IIa Proof of Concept-studie för sepsis – planerad start Q4 2022
I fas IIa kommer en dos sevuparin som baserat på effekt och tolererbarhet etablerats i fas Ib att 
användas. Upp till ca 100 patienter med sepsis kommer att rekryteras vid upp till 10 kliniker främst 
i Europa. Syftet med studien är att identifiera säkerhetsprofilen för sevuaparin och även kliniskt 
gynnsamma effekter jämfört med nuvarande vårdstandard. Skillnaden mellan behandlingsgrupp 
och placebogrupp vad gäller sepsissymptom, tid till symtomförbättring, tid i respirator eller 
död eller komplikationer vid 28 dagar efter påbörjad behandling. Studien kommer att vara en 
proof-of-concept-studie där vi vill påvisa den kliniska effekten av sevuparin vid den givna dosen.

Modus affärsmodell – en tydlig strategi för värdeskapande
En viktig del av Modus strategi är att attrahera partnerskap och köpare för sevuparin genom 
att skapa ett produktvärde i våra studier. Vi tror att produktvärde skapas bäst genom robusta 
kliniska data med värdebyggande milstolpar som en naturlig del av den kliniska utvecklingen 
och får förutsättningar att uvecklas ytterligare i ett strategiskt partnerskap där partnern har ett 
fokus på området – en viktig sådan milstolpe inträffar till exempel efter genomförandet av fas IIa 
patientstudien i slutet av 2023. Modus har definitivt förmågan att driva utvecklingen hela vägen till 
registrering på egen hand tack vare den samlade erfarenheten i vårt team stöttat av konsulter som 
följt Modus de senaste 10 åren och våra vetenskapliga rådgivare. Modus anser dock att det är mer 
fördelaktigt ur värdehänseende för ett projekt som detta att komma i händerna på en partner som 
kan driva ett marknadsinträde via en etablerad marknadsstruktur. Vår affärsmodell baseras därför 
primärt på parnerskap. Utifrån nuvarande utvecklingsplan skulle en marknadsintroduktion / NDA 
(New Drug Application) kunna genomföras kring skiftet 2027/2028. 

AFFÄRSMODELL
OCH STRATEGI FÖR GO-TO-MARKET

Kliniskt Program Affärsmodell
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Tidslinje för vanlig läkemedelsutveckling 

2-5 år 1-2 år 5-7år ½-2 år

Grundläggande 
Forskning

Prekliniska 
Tester

Kliniska 
Studier

Myndighets-
godkännande

Godkänt 
Läkemedel

Patent och marknadsskydd
Modus patent gäller till och med 2032 i USA och till 2033 i Europa, med möjlighet att förlänga med 
upp till fem år på varje marknad. 

Accelerated approval

Beviljat av både EMA och FDA för 

att kunna godkänna ett läkemedel 

snabbare än genom den vanliga långa 

godkännandeprocessen. FDA kommer 

att granska ansökan igen och lämna 

besked inom 60 dagar från mottagande 

av ansökan för läkemedelskandidaten. 

Brukar beviljas för indikationer med stora 

medicinska behov.

Breakthrough Therapy 
 En process som kan påskynda utveckling 
och granskning av läkemedel för 
behandling av allvarliga medicinska 
tillstånd där preliminära kliniska resultat 
tyder på att kandidaten ger en signifikant 
förbättring jämfört med behandling med 
vanliga läkemedel eller uppfyllande av 
ett eller flera kliniskt relevanta endpoints 
(endpoint = krav och mål med en studie).

Snabbare route to market än vanlig 
läkemedelsutveckling
För att få godkännande för en 
marknadsregistrering krävs normalt 
två stora Fas III studier med över 1 000 
patienter under en längre tidsperiod. Men 
eftersom det idag inte finns något godkänt 
läkemedel för sepsis på marknaden 
kommer dessa trösklar troligtvis att vara 
något lägre än för andra läkemedel. Det 
finns ett antal FDA och EMA-program som 
potentiellt kan användas för sevuparin. 
Modus kan beviljas så kallad Accelerated 
Approval vid goda resultat från en Fas IIb/
tidig Fas III om man kan påvisa till exempel 
förbättrade symptom för sepsis. Ett sådant 
godkännande kan möjliggöra tidigare 
marknadsföring av sevuparin medan 
vidare Fas III-studier utförs för att bekräfta 
de förväntade resultaten. Det finns även 
möjlighet att få klassningen Breakthrough 
Therapy som kan underlätta genomförande 
av studier och godkännanden 
vid lägre satta krav för endpoints 
(det man vill ta reda på med en studie).

Affärsmodell
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VARFÖR INVESTERA 
I MODUS?

Modus Therapeutics avancerar 

sitt kliniska program inom 

sepsis/septisk chock med ett 

unikt, patentskyddat läkemedel: 

sevuparin. 

Prekliniska data indikerar att 

sevuparin har en skyddande 

inverkan på kärlen vid septisk 

inflammation.

Sevuparin är redo för Fas 2 - 

toxikologi och säkerhetsprofil + 

omfattande kliniska säkerhetsdata 

minskar risken för programmet 

avsevärt.

Snabb väg till marknaden - första 

kliniska studien (LPS provokation) 

startades 1 dec 2021.

Sepsis/septisk chock är 

den vanligaste dödsorsaken 

på akutmottagningar/

intensivvårdsavdelningar 

globalt.

Miljarder $ marknadspotential 

för enbart sepsisindikation – 

inga godkända produkter ännu 

på marknaden idag specifikt för 

behandling av sepsis. 

Flera chanser att nå målet 

genom andra indikationer inom 

systemisk inflammation.

Patentskydd till 2036–37 

- potentiell ny IP i pipeline.

UTVECKLINGEN AV AKTIEN UNDER 2021
Modus Therapeutics börsnoterades på Nasdaq First North Growth Market i 
Stockholm 22 juli 2021. I slutet av 2021 uppgick det totala antalet Modus-aktier till 
16 100 050 och antalet aktieägare var 1 076.

Aktiekapital och aktieägare
I slutet av 2021 uppgick Modus 
aktiekapital till SEK 966 003 fördelat 
på 16 100 050 aktier. Alla aktier har 
samma rösträtt och rätt till utdelning. 
Modus ägs i huvudsak av Karolinska 
Development AB (37,9%), KDev 
Investment AB (17,1%) och John Öhd 
(10,7%). 

Dividend policy
Med tanke på Modus finansiella 
position och negativa resultat 
kommer bolagets styrelse inte att 
föreslå någon utdelning innan Modus 
kan generera en långsiktig vinst och 
ett positivt kassaflöde.

Finansiell kalender

Certified Advisor
Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Kontakt information:
www.skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732 
e-post: ca@skmg.se

Aktiekursutveckling under 2021

Delårsrapport Q1 2022                   May 9, 2022

Årsstämma 2022               May 11, 2022

Delårsrapport Q2 2022            August 23, 2022

Delårsrapport Q3 2022    November 22, 2022

Namn Antal aktier Ägarandel i %

Karolinska Development AB 6 104 821 37.9%

Största ägarna den 31 december 2021

KDev Investments AB 2 752 516 17.1%

Öhd, John 1 730 591 10.7%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 751 057 4.7%

Hans Wigzell 364 886 2.3%

Kinson Donnelly, Ellen 195 073 1.2%

Östersjöstiftelsen 189 482 1.2%

BNP Paribas SEC 
Services Paris, W8IMY (GCS) 145 590 0.9%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 136 606 0.8%

Svensson, Göran Mattias Alexander 95 783 0.6%

Övriga 3 633 645 22.6%

Totalt 16 100 050 100%

Varför Investera Utvecklingen av Aktien



LEDNING OCH STYRELSE

John Öhd, M.D., PhD
VD sedan 2020 och dessförinnan Chief Medical Officer 
sedan 2018

Född: 1971
Utbildning och erfarenhet: Legitimerad läkare och medicine doktor. 
John Öhd har omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling och 
har tidigare arbetet inom en rad olika indikationsområden, bland 
annat CNS-, cancer- och blodsjukdomar. Öhds tidigare meriter 
inkluderar ledande befattningar inom forskningsorganisationerna 
på AstraZeneca och Shire, samt som Chief Medical Officer på 
bioteknikbolaget Medivir.

Övriga pågående uppdrag: Chief Scientific Officer på Karolinska 
Development AB. Styrelseledamot för Umecrine Cognition och 
Svenska Vaccinfabriken Produktion AB.

Innehav: 1 730 591 aktier och 86 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024.

Claes Lindblad
Finansdirektör sedan 2021
Född: 1967
Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen inom kemi och ekonomi 
vid universitetet i Karlstad.  Claes Lindblad har över 25 års bred 
erfarenhet från ledande positioner inom life science. Lindblad 
har tidigare varit CFO på medicinteknikföretaget OssDsign, där 
han ledde bolagets finansiella och administrativa funktioner och 
spelade en nyckelroll i bolagets notering på Nasdaq First North 
Growth Market 2019. Innan dess har Lindblad haft flera ledande 
befattningar, bland annat som Sverigechef för det globala och 
marknadsledande medicinteknikföretag ConvaTec, samt i rollen som 
försäljningsansvarig för OTC- och generikaportföljen på Nycomed/
Takeda.
Övriga pågående uppdrag: Inga
Innehav: 10 812 aktier, 7 812 teckningsoptioner av serie TO1 och 
86 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Viktor Drvota, M.D, PhD
Stryelseordförande sedan 2016
Född: 1965
Utbildning och erfarenhet: Legitimerad läkare, docent samt 
biträdande professor i kardiologi vid Karolinska Institutet. Viktor 
Drvota har över 18 års erfarenhet från riskkapital inom life science. 
Viktor Drvota var ansvarig för life science på SEB Venture Capital 
2002–2016 och har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag i bolag 
verksamma inom bioteknologi och medicinteknik. 
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Karolinska 
Development AB. Styrelseordförande i Modus Therapeutics AB, 
Modus Therapeutics Holding AB, Umecrine Cognition AB och KDev 
Investments AB. Styrelseledamot i UC Research AB, Dilafor AB och 
Dilafor Incentive AB. Styrelsesuppleant i Promimic AB och Svenska 
Vaccinfabriken Produktion AB.
Innehav: 0

* Viktor Drvota är oberoende 
i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen men beroende 
i förhållande till Bolagets större 
aktieägare.

Torsten Goesch, M.D, PhD
Stryelseledamot sedan 2014
Född: 1959
Utbildning och erfarenhet: Legitimerad läkare, medicine doktor 
samt innehar en MBA från Kellogg School of Management i Chicago. 
Goesch har mer än 25 års erfarenhet från Life Science sektorn, bland 
annat som ledande befattningshavare inom Biogen och Merck KGaA. 
Goesch har dessutom erfarenhet från framgångsrika avyttringar, 
såsom Cytochroma, Enobia och STI Technologies.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dilafor. 
Styrelseledamot i Biosergen, EyeSense, Forward Pharma och 
ProMore samt partner för Rosetta Capital.

Innehav: 0

* Torsten Goesch är oberoende 
i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen respektive Bolagets 
större aktieägare.

Ellen K. Donnelly, PhD
Stryelseledamot sedan 2020
Född: 1974

Utbildning och erfarenhet: Doktorsgrad inom neurovetenskap från 
Yale School of Medicine. Donnelly har omfattande erfarenhet från 
ledarskapspositioner inom Life Science, bland annat som tidigare 
VD för Modus och seniora positioner inom Pfizer och Combinato 
Rx. Ellen Donnelly var tidigare VD för Epigenetics Division och 
Juvenescence samt management-konsult för MEDACorp/Leerink 
och Swann Strategic Advisors.

Övriga pågående uppdrag: VD Abliva AB. Styrelseledamot Alzecure 
Pharma AB.

Innehav: 195 073 shares.

* Ellen Donnelly är oberoende i förhål-
lande till Bolaget och bolagsledningen 
respektive Bolagets större aktieägare.



28 Modus Årsredovisning 2021 29Modus Årsredovisning 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktör på Modus
Therapeutics Holding AB 556851–9523 avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsår 2021. Om inget annat särskilt anges 
redovisas alla belopp i tusentals kronor.

Allmänt om verksamheten 
Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag 
med huvudkontor och säte i Stockholm som 
utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar 
med stort medicinskt behov. Företagets fokus 
är att utveckla sevuparin för patienter med 
sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och 
ofta dödligt tillstånd. Bolaget är börsnoterat på 
Nasdaq First North Growth Market sedan 22 juli 
2021 och bolagets Certified Advisor är Svensk 
Kapitalmarknadsgranskning AB. 

Sevuparin är ett innovativt patenterat 
polysackaridläkemedel i klinikfas med en 
multimodal verkningsmekanism, inklusive 
antiinflammatoriska, anti-adhesiva och 
antiaggregerade effekter. Sevuparin är en 
heparinoid med markant minskad blodförtunning 
vilket innebär att väsentligt högre doser kan 
ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk 
för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för 
närvarande i två formuleringar - en avsedd för 
intravenös dosering och en subkutan formulering 
som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö. 
Mer information finns på www.modustx.com.

Ägarförhållande
I slutet av fjärde kvartalet 2021 fanns det 1076 
aktieägare i Modus Therapeutics Holding AB (publ), 
varav de tre största aktieägarna ägde 66% av kapita-
let och rösterna. Det totala antalet aktier uppgick till 
16 100 050. De största aktieägarna, den 31 decem-
ber 2021, var Karolinska Development AB (556707-
5048) 37,92%, KDev Investments AB (556880-1608) 
17,10% samt John Öhd med 10,75%.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret

Ny strategi för klinisk utveckling av Sevuparin som 
en potentiell behandling vid sepsis / septisk chock
I mars 2021 annonserade Modus en uppdaterad 
strategi för sitt patenterade läkemedel 
sevuparin. Strategin fokuserar på att utveckla 
läkemedelskandidaten till en möjlig behandling 
för sepsis och septisk chock och andra allvarliga 
systeminflammatoriska tillstånd, baserat på 
förberedande forskning som visar att sevuparin kan 
motverka septisk inflammation både in vivo hos 
möss och in vitro i humana celler. Den allvarligaste 
typen av sepsis, septisk chock, är en ledande 
dödsorsak på intensivvårdsavdelningar världen över, 
med en dödlighet som vanligtvis överstiger 30%. 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. 

Årsstämman 2021 hölls den 3 Maj 2021 
Väsentliga händelser beslutade årsstämman:

-     att göra Bolaget publikt och justera 
bolagsordningen. 
-     aktiesammanslagning av befintliga 
utestående aktier från 137 297 153 aktier till 
8 600 000 akter. Sammanslagningen syftade 
till att uppnå ett lämpligt antal aktier inför 
kommande noteringsprocess.
-      att, genom fondemission, öka Bolagets 
aktiekapital till 516 000 kronor. 
-     bemyndiga styrelsen, att under tiden fram 
till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om  
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. 

Förvaltningsberättelse

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 meddelade Modus att man 
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 
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.

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.

Modus Therapeutics emission och bolaget 
godkändes för notering på Nasdaq First North
Den 13 juli 2021 avslutades teckningstiden 
i Modus Therapeutics Holding AB emis-
sion 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 uppgick till cirka 3,7 
MSEK.  Den 20 juli 2021 godkännandes Bolaget 
avseende notering på Nasdaq First North och 
första dag för handel skedde den 22 juli.  

Modus Therapeutics utser vetenskapliga 
rådgivare 
Den 23 september 2021 välkomnade Modus 
en expertpanel bestående av följande 
vetenskapliga rådgivare - professor Eddie 
Weitzberg, professor Lennart Lindbom och 
professor Mats Wahlgren från Karolinska 
Institutet - som kommer att stödja företagets 
vetenskapliga utveckling framåt för sevuparin 
och dess indikationer. 

Symbiosis Pharmaceutical Services startade 
produktion av sevuparin för Modus framtida 
kliniska utveckling inom sepsis/septisk chock.
Den 12 oktober 2021 meddelade Modus att 
Symbiosis Pharmaceutical Services Ltd, en 
specialiserad kontraktstillverkningsorganisation 
(CMO), har börjat tillverkningen av sevuparin 
som skall säkra läkemedelstillgången till Modus 
framtida Fas II program inom sepsis/septisk 
chock och andra tillstånd som uppstår till följd 
av systemisk inflammation. Detta samarbete 
följde på ett leveransavtal som tecknats mellan 
Modus och Symbiosis avseende produktion 
av sevuparin vilket bedöms täcka behovet 
för de patientstudier som ligger bortom den 
närmaste Fas 1b studien och som planeras

Förvaltningsberättelse

-     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. 
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starta i Q4-21/Q1-22. Symbiosis Pharmaceutical 
Services, med huvudkontor i Stirling,  är en CMO 
(contract manufacturing organization) som 
är specialiserat inom GMP-tillverkning, 
sterilfyllning och paketering av injektionsflaskor 
för kliniska studier och små partier för 
kommersiell användning.

Lago Kapital anlitas som likviditetsgarant
Den 21 oktober 2021 meddelade bolaget att 
man anlitat Lago kapital som likviditetsgarant 
för bolagets aktie. Lago Kapital engageras 
som likviditetsgarant för att säkerställa 
möjligheten att handla i bolagets aktie genom 
att kontinuerligt ställa handelsposter på 
vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta 
i enlighet med Nasdaq First North Growth 
Market regelverk kring likviditetsgaranti 
vilket innebär att likviditetsgaranten kvoterar 
köp- respektive säljvolym motsvarande minst 
15 000 kr med en spridning om maximalt 
4% mellan köp och säljkurs. Syftet med 
likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i 
aktien och minska skillnaden mellan köp- och 
säljkurs under pågående handel. För ändamålet 
lånar Karolinska Development ut 40 000 
MODTX -aktier till Lago Kapital pro bono.

Modus Therapeutics får godkännande för att 
starta en fas 1b klinisk LPS provokationsstu-
die med Sevuparin i Nederländerna
Den 9 november 2021 meddelade Modus 
Therapeutics Holding AB att de fått 
godkännande för sin planerade fas 1b kliniska 
prövning med sevuparin av de behöriga 
myndigheterna i Nederländerna. Den planerade 
randomiserade, placebokontrollerade 
fas 1b-studien utvärderar effekterna 
av intravenös sevuparin på dermal och 
systemisk systemisk lipopolysackarid 
(LPS)-inducerad inflammatorisk respons hos 
friska frivilliga. Provokationsstudien med LPS 
är en väletablerad modell som används för 
att karakterisera de tidiga stadierna av en 
septisk reaktion.  Studien utvärderar också 
säkerhetsprofilen för sevuparin  i kombination

med vanlig profylaktisk, blodförtunnande 
heparinanvändning. Fas 1b studien 
utförs i samarbete med Center 
for Human Drug Research, CHDR i Leiden, 
Nederländerna. CHDR är en oberoende 
kontraktsforskningsorganisation (CRO) 
som specialiserat sig på avancerad klinisk 
läkemedelsforskning i tidigt skede. CHDR har
ett specialiserat intresse och 
betydande  expertis inom avancerade 
inflammationsmodeller som gör den 
särskilt väl lämpad för detta tidiga kliniska 
utvecklingsarbete med sevuparin.

Första dosen sevuparin administrerad i 
Modus Therapeutics Fas 1b studie med 
LPS-provokation
Den 1 december 2021 meddelade Modus 
att den första försökspersonen doserades 
med sevuparin i företagets kliniska Fas 1b 
LPS-provokationsstudie. Starten av Modus 
första kliniska studie i sepsisprogrammet 
innebar att den nya strategin som planerades 
tidigt under 2021 blivit verklighet. Modus räknar 
med att färdigställa den här studien under det 
andra kvartalet 2022 med första interimsdata 
planerade för presentation under april/maj. Den 
fullständiga studien ligger sedan till grund för 
den planerade uppföljande patientstudien med 
sevuparin vid sepsis med beräknad start under 
Q4 2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Utveckling av läkemedel är historiskt sett 
riskabelt med en uppskattad sannolikhet 
på 11,9% för ett läkemedel att passera alla 
utvecklingsstadier och nå marknaden, där 
fas II-stadiet har den lägsta sannolikheten 
att lyckas (uppskattad till 30,7%, se BIO 
från juni 2016). De faktorer som bidrar till 
denna höga risknivå innefattar mycket 
som ligger utom företagets kontroll, såsom 
brist på effektivitet eller patientsäkerhet, 
konkurrenssituation, lagstiftningsändringar, 
brist på tillverkningsmaterial och annat.

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. Eftersom Modus 
främst är ett forsknings- och utvecklingsbolag 
bestäms bolagets långsiktiga kassabehov 
av omfattning och resultat av den kliniska 
forskning som görs när det gäller företagets 
läkemedels-kandidat sevuparin. Per den sista 
december 2021 uppgick koncernens likvida 
medel till 20,6 MSEK.
 
Emissionen under det tredje kvartalet 
tecknades till totalt cirka 37,3 MSEK inklusive 
teckningsåtagande, motsvarande en 
teckningsgrad om cirka 113 procent. 5 156 300 
aktier och 5 156 300 teckningsoptioner av serie 
TO 1 emitterades och Modus tillhandahölls 
cirka 33 MSEK före emissionskostnader, som 
uppgick till cirka 3,7 MSEK.

Vidare finansiering av bolaget inklusive den 
planlagda fas 2 a studien med start i Q4 2022 
planeras i enlighet med tidigare publicerat 
prospekt att göras via teckningsoptioner TO1.

Teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner kan äga rum under tiden från 
och med den 19 maj 2022 till och med den 9 
juni 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 
kan tillföra bolaget maximalt cirka 45 miljoner 
kronor före emissionskostnader.

Bolagets utvecklingsprojekt kommer att kräva 
ytterligare kapitaltillskott från investerare för 
att värdena ska kunna realiseras. Det finns inga 
garantier att erforderligt kapital kan anskaffas 
för att finansiera utvecklingen på fördelaktiga 
villkor, eller att sådant kapital kan anskaffas 
överhuvudtaget. Styrelsen och verkställande 
direktören gör bedömningen att dessa projekt 
kommer att kunna slutföras och tas i bruk och 
de gör även bedömningen att utsikterna för 
framtida kapitalanskaffning är goda förutsatt 
att utvecklingsprojektet levererar enligt plan. 
Skulle kapitalanskaffning enligt ovan inte infrias, 
föreligger en väsentlig osäkerhet rörande 
koncernens möjlighet att driva verksamheten 
vidare.

Under det fjärde kvartalet 2021, har 
vaccinationsprogrammen globalt medfört en 
gradvis återgång av tillvaron. Introduktionen av 
den nya COVID-mutationen OMICRON i slutet 
av kvartalet medförde dock återinförande 
av restriktioner i många länder. I december 
startade Modus sin fas 1b kliniska studie i 
Nederländerna vilken är under genomförande. 
Det är viktigt att för närvarande upprätthålla 
medvetenheten om potentiella störningar 
i planerade kliniska aktiviteter på grund 
av fluktuerande och potentiellt ökande 
COVID-smitta samt resulterande 
vaccinationsprogram runt om i Europa. Även 
om effekterna av COVID i samhället minskar 
markant, utgör smittspridning och vaccinationer 
en förseningsrisk i kliniska studier då det 
påverkar omständigheterna för rekrytering 
av försökspersoner och patienter. I ett längre 
perspektiv från 2022 kan fortsatta störningar 
på grund av oförutsedd smittutveckling tyvärr 
inte helt uteslutas och utgör därför fortfarande 
ett osäkerhetsmoment i Modus planerade 
verksamhet. 

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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Faktorer med större perspektiv i pandemiårens efterförlopp och med potentiell relevans för Modus 
är tex den osäkerhet om vilka resterande negativa effekter som kan tänkas dröja sig kvar in i 2022 
som tex resurs- och personalbrist, materialbrist inom viktig tillverkning och avbrott i logistikkedjor. 
Detsamma gäller för efterföljande makroekonomisk påverkan med eventuell osäkerhet på de 
finansiella marknaderna som följd och därigenom påverkan på investeringsviljan.

Flerårsöversikt (i tkr) 
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning - - - - -

Resultat efter finansiella poster -20 691 -6 020 -43 575 -49 651 -42 425

Balansomslutning 21 191 7 491 2 051 46 951 13 083

Soliditet, % 74,3 93,4 Neg 50,9 Neg

Medeltal anställda 2 1 4 4 4

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 505 609 1 491 2 954 1 777

Resultat efter finansiella poster -6 525 63 115 -233 478 -3 838 -1 789

Balansomslutning 89 871 77 314 2 414 243 843 155 178

Soliditet, % 82,0 98,5 Neg 87,7 87,3

Medeltal anställda 2 1 2 2 1

Definitioner
 1) Eget kapital i relation till balansomslutning.

Förslag till vinstdisposition 
Överkursfond 295 800 403

Balanserat resultat -191 332 837

Årets resultat kronor -31 724 965

72 742 602

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras

så att i ny räkning överförs kronor 72 742 602

72 742 602

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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Belopp i tkr Not 2021-01-01 - 2020-01-01 -
2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning - -

Forsknings- och utvecklingskostnader 3 -13 544 -3 723
Administrationskostnader 3 -7 094 -2 299
Övriga rörelseintäkter - 2
Övriga rörelsekostnader -52 -
Rörelseresultat -20 690 -6 020

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 2
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1
Summa resultat från finansiella poster -1 1

Resultat efter finansiella poster -20 691 -6 019

Skatt på årets resultat - -
Årets resultat -20 691 -6 019

Hänförligt till
Moderföretagets ägare -20 691 -6 019

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -1,67 -1,02
Genomsnittligt antal aktier, tusental 12 376 5 912

Koncernens resultaträkning 

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella Rapporter

Koncernens balansräkning

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 6

Andra långfristiga fordringar 50 -

Summa anläggningstillgångar 50 -

Övriga fordringar 249 138

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 244 8

Summa kortfristiga fordringar 493 146

Kassa och bank 20 648 7 345

Summa omsättningstillgångar 21 141 7 491

Summa tillgångar 21 191 7 491

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 966 44

Övrigt tillskjutet kapital 295 926 257 226

Annat eget kapital inklusive årets resultat -281 158 -250 275

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 15 735 6 995

Summa eget kapital 15 735 6 995

Leverantörsskulder 4 485 108

Aktuella skatteskulder - 26

Övriga skulder 139 49

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 833 313

Summa kortfristiga skulder 5 457 496

Summa eget kapital och skulder 21 191 7 491

Finansiella Rapporter
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Koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt Annat eget Eget kapital Totalt eget

tillskjutet kap. inkl. till huvud- kapital

kapital årets resultat ägare

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 189 244 295 -248 170 -2 686 -2 686

Årets resultat -6 019 -6 019 -6 019

Nedsättning av aktiekapital -3 914 3 914

Transaktioner med ägare:

Nyemission 2 769 7 931 10 700 10 700

Teckning av konvertibellån -5 200 -5 200 -5 200

Konvertibellån med garanterad

konvertering 10 200 10 200 10 200

Utgående eget kapital 2020-12-31 44 257 226 -250 275 6 995 6 995

Ingående eget kapital 2021-01-01 44 257 226 -250 275 6 995 6 995

Årets resultat -20 691 -20 691 -20 691

Transaktioner med ägare:

Nyemission vid IPO 309 32 691 33 000 33 000

Emissionskostnader -3 695 -3 695 -3 695

Teckning av konvertibellån 141 -141 - -

Ränta på konvertibellån från aktieägare 10 000 -10 000 - -

Optionspremier -155 281 126 126

Fondemission 472 -472 - -

Utgående eget kapital 2021-12-31 966 295 926 -281 157 15 735 15 735

Hela kapitalet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Aktiekapital och aktieslag
Aktiekapitalet består av 16 100 500 stamaktier. 

Kassaflödesanalys för koncernen

Belopp i tkr Not 2021-01-01 - 2020-01-01 -

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseresultat -20 690 -6 020

Erhållen ränta - 2

Erlagd ränta -1 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital -20 691 -6 019

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -347 528

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 4 960 -1 740

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 078 -7 231

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -50 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 -

Nyemission 33 000 3 000

Emissionskostnader -3 695 -

Erhållna optionspremier 126 -

Konvertibellån - 10 200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 431 13 200

 Årets kassaflöde 13 303 5 969

Likvida medel vid periodens början 7 345 1 376

Likvida medel vid periodens slut 20 648 7 345

Finansiella RapporterFinansiella Rapporter
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Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tkr Not 2021-01-01 - 2020-01-01 -
2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 505 609
505 609

Forsknings- och utvecklingskostnader 3 -1 057 -975
Administrationskostnader 3 -5 967 -1 775
Övriga rörelsekostnader -5 -
Summa rörelsens kostnader -7 029 -2 750

Rörelseresultat -6 524 -2 141

Resultat från andelar i koncernföretagr 4 - 65 257
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1
Summa resultat från finansiella poster -1 65 256

Resultat efter finansiella poster -6 525 63 115

Bokslutsdispositioner 5 -25 200 -
Skatt på årets resultat - -
Årets resultat -31 725 63 115

Moderbolagets balansräkning 
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 6

Andelar i koncernföretag 70 000 70 000

Andra långfristiga fordringar 50 -

Summa anläggningstillgångar 70 050 70 000

Övriga fordringar 129 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 206 -

Summa kortfristiga fordringar 335 22

Kassa och bank 19 486 7 292

Summa omsättningstillgångar 19 821 7 314

Summa tillgångar 89 871 77 314

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 966 44

Summa bundet eget kapital 966 44

Överkursfond 295 800 251 945

Balanserad vinst eller förlust -191 333 -238 975

Årets resultat -31 725 63 115

Summa fritt eget kapital 72 743 76 085

Summa eget kapital 73 709 76 129

Leverantörsskulder 353 17

Skulder till koncernföretag 15 024 820

Aktuella skatteskulder - 40

Övriga skulder 139 50

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 646 258

Summa kortfristiga skulder 16 162 1 185

Summa eget kapital och skulder 89 871 77 314

Finansiella RapporterFinansiella Rapporter
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

Belopp i tkr Aktiekapital Överkurs- Balanserat Årets Summa eget

fond resultat resultat kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 189 244 014 -14 411 -233 478 -2 686

Disposition av föregående års resultat -233 478 233 478 -

Nedsättning av aktiekapital -3 914 3 914 -

Årets resultat 63 115 63 115

Transaktioner med ägare:

Nyemission 2 769 7 931 -5 200 5 500

Konvertibellån med garanterad
konvertering 10 200 10 200
Utgående eget kapital 2020-12-31 44 251 945 -238 975 63 115 76 129

Ingående eget kapital 2021-01-01 44 251 945 -238 975 63 115 76 129

Disposition av föregående års resultat 63 115 -63 115 -

Årets resultat -31 725 -31 725

Transaktioner med ägare:

Nyemission vid IPO 309 32 691 33 000

Emissionskostnader -3 695 -3 695

Teckning av konvertibellån 141 14 859 -15 000 -

Fondemission 472 -472 -

Utgående eget kapital 2021-12-31 966 295 800 -191 332 -31 725 73 709

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Belopp i tkr Not 2021-01-01 -
2021-12-31

2020-01-01 -
2020-12-31

Rörelseresultat -6 524 -2 141

Erlagd ränta -1 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -6 525 -2 142

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -313 -22

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 657 -1 415

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 181 -3 579

Förvärv av andelar i dotterföretag 6 - -3 000

Förvärv av övriga anläggningstillgångar -50 -

Lämnat koncernbidrag -10 880 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 930 -3 000

Nyemission 33 000 3 000

Emissionskostnade -3 695 -

Konvertibellån - 10 200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 305 13 200

Årets kassaflöde 12 194 6 621

Likvida medel vid periodens början 7 292 671

Likvida medel vid periodens slut 19 486 7 292

Finansiella RapporterFinansiella Rapporter
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Allmän information 
Denna koncernredovisning omfattar 
moderbolaget Modus Therapeutics Holding 
AB (publ), organisationsnummer 556851-9523 
och dotterbolaget Modus Therapeutics 
AB, organisationsnummer 556669-2199. 
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat 
i och med säte i Stockholm. Adress till 
huvudkontoret är Olof Palmes gata IV, 111 
22 Stockholm. Koncernens huvudsakliga 
verksamhet är utveckling av läkemedel. Största 
ägare till Modus Therapeutics Holding AB 
(publ) är Karolinska Development AB (37,92%), 
organisationsnummer 556707-5048, med säte 
i Solna.

Not 1 Redovisningsprinciper och 
värderingsprinciper
Modus Therapeutics Holding ABs 
koncernredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Redovisningsvaluta
Företagets redovisningsvaluta är svenska 
kronor (tkr). Vid varje balansdag räknas 
monetära poster i utländsk valuta om till 
balansdagens kurs. Valutakursdifferenser 
redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell 
post utifrån den underliggande affärshändelsen, 
i den period de uppstår. 

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där 
Modus Therapeutics Holding AB innehar ma-
joriteten av rösterna på bolagsstämman och 
företag där genom avtal har ett bestämmande 
inflytande klassificeras som dotterföretag och 
konsolideras i koncernredovisningen. Dotterfö-
retagen inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande infly-
tandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt 
förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den 
tidpunkt då det bestämmande inflytandet 
erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga värden vid 
förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de 
förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt 
värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden 
mellan de förvärvade identifierbara 
nettotillgångarna vid förvärvstillfället och 
anskaffningsvärdet inklusive värdet av 
minoritetsintresset, och värderas initialt till 
anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan 
koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av 
den ersättning som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabat-
ter, returer och liknande avdrag.

Leasing 
Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak 
behåller alla risker och fördelar med 
äganderätten klassificeras som operationella. 
Leasingavgifter kostnadsförs linjärt i 
resultaträkningen under leasingperioden. I 
koncernen finns endast leasingavtal som 
redovisas som operationella.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, 
betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt 
pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
Beträffande pensioner och andra ersättningar 
efter avslutad anställning klassificeras dessa 
som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. I koncernen förekommer 
endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det 
finns inga övriga långfristiga ersättningar till 
anställda.

Inkomstskatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt.

NOTER
Noter

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga 
resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat 
skiljer sig från det redovisade resultatet i 
resultaträkningen då det har justerats för 
ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla 
kostnader samt för intäkter och kostnader 
som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de 
skattesatser som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära 
skillnader mellan det redovisade värdet 
på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som 
används vid beräkning av skattepliktigt resultat. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip 
alla skattepliktiga temporära skillnader, och 
uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den 
omfattning det är sannolikt att beloppen kan 
utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.  

Immateriella tillgångar 
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats 
separat redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas 
till 5 år. Bedömda nyttjandeperioder och 
avskrivningsmetoder omprövas om det finns 
en indikation på att dessa har förändrats 
jämfört med uppskattningen vid föregående 
balansdag. Effekten av eventuella ändringar 
i uppskattningar och bedömningar redovisas 
framåtriktat. Avskrivning påbörjas efter 
förvärvstidpunkten eller när tillgången kan 
användas.

Utgifter för utvecklingsaktiviteter
Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller 
kriterierna enlig K3 kap.

18. I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter 
som normala rörelsekostnader. De 
viktigaste kriterierna för aktivering är 
att utvecklingsarbetets slutprodukt 
har en påvisbar framtida intjäning 
eller kostnadsbesparing samt att det finns 
tekniska och finansiella förutsättningar 
för att fullfölja utvecklingsarbetet. 
Utvecklingsarbetet för Modus Therapeutics 
AB uppfyller inte samtliga kriterierna 
för aktivering, därmed har inga utgifter 
aktiverats.  Efter första redovisningstillfället 
redovisas internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Avskrivning påbörjas i samband med att 
tillgången aktiveras och skrivs av linjärt 
över en bedömd nyttjandeperiod om 5 år. 
En immateriell anläggningstillgång tas 
bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring eller när inte några framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången. 
Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en immateriell anläggningstillgång tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan 
vad som eventuellt erhålls, efter avdrag 
för direkta försäljningskostnader, och 
tillgångens redovisade värde. Detta redovisas 
i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt 
eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av icke-finansiella 
anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en 
tillgångs värde minskat, görs en prövning 
av nedskrivningsbehov. Har tillgången 
ett återvinningsvärde som är lägre än 
det redovisade värdet, skrivs den ner till 
återvinningsvärdet. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna 
på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som

Noter
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tidigare skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras. I 
resultaträkningen redovisas nedskrivningar och 
återföringar av nedskrivningar inom rörelsen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet 
med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär 
att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 
Finansiella instrument som redovisas i 
balansräkningen inkluderar värdepapper, 
kundfordringar och övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört.

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Modus 
Therapeutics Holding om det finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov i någon 
av de finansiella anläggningstillgångarna. 
Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående. Nedskrivning 
redovisas i resultaträkningsposten Resultat 
från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet 
prövas individuellt för aktier och andelar och 
övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar 
som är väsentliga. 

Kassa och bank
Kassa och bank inkluderar kassamedel och 
disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut samt andra kortfristiga 
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till 
kontanter och är föremål för en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. För att klassificeras som 
likvida medel får löptiden inte överskrida tre 
månader från tidpunkten för förvärvet.

Eget kapital
Stamaktier, övrigt tillskjutet kapital och 
balanserat resultat klassificeras som eget 
kapital. Finansiella instrument som bedöms 
uppfylla kriterierna för klassificering som eget 
kapital redovisas som eget kapital även om det 
finansiella instrumentet juridiskt är utformat 
som en skuld. 

Teckningsoptioner
Koncernen har endast utfärdat 
teckningsoptioner som överlåtits till verkligt 
värde. Erhållna premier för utfärdade 
optioner att förvärva aktier i bolag redovisas 
som ett tillskott till eget kapital, baserat på 
optionspremien, vid datumet då optionen 
överlåtits till motparten.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets 
förändringar av företagets likvida medel 
under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen 
har upprättats enligt den indirekta metoden. 
Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar. 

Moderföretagets redovisnings- och 
värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper 
tillämpas i moderbolaget som i koncernen, 
förutom de fall som anges nedan.

Aktier i dotterbolag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas 
till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna. Eventuella kapitaltillskott läggs till 
anskaffningsvärdet när de lämnas. Såväl 
erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdisposition i enlighet med 
alternativregeln. Utdelning från dotterföretag 
redovisas som intäkt när rätten att få utdelning 
bedöms som säker och kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Not 2 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar.
Vissa viktiga redovisningsmässiga 
bedömningar som gjorts vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper beskrivs 
nedan:

Antagande om fortsatt drift
Verksamheten är dock fortfarande osäker 
och beroende av erforderliga resurser för att 
kunna fullfölja utvecklingen, vilket leder till 
uppskattningar om förutsättningar att utveckla 
läkemedel och möjligheten till att generera 
framtida ekonomiska fördelar. Styrelsen

och verkställande direktören gör bedömningen 
att dessa projekt kan slutföras och tas i bruk. 
Bolagets utvecklingsprojekt kommer att kräva 
ytterligare kapitaltillskott från investerare för 
att värdena ska kunna realiseras. Det finns inga 
garantier att erforderligt kapital kan anskaffas 
för att finansiera utvecklingen på fördelaktiga 
villkor, eller att sådant kapital kan anskaffas 
överhuvudtaget. Styrelsen bedömer att utsik-
terna för framtida kapitalanskaffning är goda 
förutsatt att utvecklingsprojektet levererar enligt 
plan och årsredovisningen har därför upprättats 
med antaganden om fortsatt drift i minst tolv 
månader.

Medelantal anställda 2021 2020 2021 2020

Män 2 1 2 1

Kvinnor - - - -

Summa 2 1 2 1

Not 3 Ersättningar till anställda

Koncernen
Moderföretaget

Könsfördelning ledande befattningshavare 2021 2020 2021 2020

Styrelseledamöter:

Kvinnor 1 1 1 1

Män 2 2 2 2

VD och ledande befattningshavare:

Kvinnor - - - -

Män 2 1 2 1

Koncernen
Moderföretaget

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2021 2020 2021 2020

Styrelse, VD och företagsledning 2 660 1 229 2 660 1 229

Summa 2 660 1 229 2 660 1 229

Sociala kostnader 701 452 701 452

Pensionskostnader till styrelse och VD 506 267 506 267

Totala löner, sociala kostnader och 
pensionskostnader 3 866 1 948 3 866 1 948

Koncernen
Moderföretaget

NoterNoter
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Antal 
tecknings-

optioner

Lösenpris 
kr/option

Antal 
tecknings-

optioner

Lösenpris 
kr/option

Ingående vid årets början - - - -

Tilldelade under perioden 172 000 8,32 - -

Summa 172 000 8,32 - -

2021-12-31 2020-12-31Tilldelade teckningsoptioner

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 pe-
rioden 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.

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

Belopp i tkr 2021 2020

Nedskrivningar - -

Återföring av nedskrivningar - 65 257

Summa - 65 257

Moderföretaget

Not 5 Bokslutsdispositioner

Belopp i tkr 2021 2020

Lämnat koncernbidrag -25 200 -

Summa -25 200 -

Moderföretaget

Not 6 Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 233 156 230 156

Lämnade aktieägartillskott - 3 000

Utgående ackumulerande anskaffningsvärde 233 156 233 156

Ingående nedskrivningar -163 156 -228 413

Återföring av nedskrivningar - 65 257

Utgående ackumulerade nedskrivningar -163 156 -163 156

Utgående redovisat värde 70 000 70 000

ModerföretagetAndelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org. Nr. / Säte Kapitalandel % Röstandel % Antal aktier 2021

Modus Therapeutics AB 100% 100% 100 000 70 000

556669-2199, Stockholm

70 000

Redovisat
värde

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde - - - -

Tillkommande fordringar 50 - 50 -

Utgående ackumulerande anskaffningsvärde 50 - 50 -

Utgående redovisat värde 50 - 50 -

Koncernen ModerföretagetAndra långfristiga fordringar 

Långfristiga fordringar avser lämnade depositioner.

NoterNoter
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Not 7 Transaktioner med närstående

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. För ersättning till ledande befattningshavare och styrelsen, se not 3.

Summa 2021 2020 2021 2020

Försäljning till koncernbolag - - 505 609

Koncernen Moderföretaget

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  
Den pågående situationen i Ryssland och Ukraina bedöms inte ha någon väsentlig påverka på 
bolagets verksamhet.

INTYGANDE

Stockholm, den 14 april 2022

Viktor Drvota,
Ordförande

Torsten Goesch,
Ledamot

John Öhd,
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april 2022

Ernst & Young AB

Ellen K. Donnelly,
Ledamot

Oskar Wall,
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av avvikelser mellan 
versionerna är det den svenska versionen som gäller.

Noter
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REVISIONSBERÄTTELSE

RevisionsberättelseRevisionsberättelse

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende 
antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamheten 
på den information som lämnas i 
förvaltningsberättelsen av vilka det framgår 
att koncernens fortsatta verksamhet är 
beroende av kapitaltillskott från investerare. 
Skulle inte medel erhållas i den omfattning 
som styrelsen förväntar sig finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande 
tvivel om företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat 
i detta avseende.

Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-27. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för den andra 
informationen. Vårt uttalande avseende 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att

den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 
vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

Till bolagsstämman i Modus Therapeutics Holding AB, 
org.nr 556851-9523

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Modus Therapeutics 
Holding AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 
2021-12-31. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 28-49 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

-     identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

-     skaffar vi oss en förståelse av den 
del av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

-     utvärderar vi lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

-     drar vi en slutsats om lämpligheten i 
att styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta
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verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

-     utvärderar vi den övergripande 
presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

-     inhämtar vi tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Modus Therapeutics 
Holding AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 
2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets

Vi måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som 
vi identifierat.

organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

-     företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

-     på något annat sätt handlat 
i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, 
och därmed vårt uttalande om detta, är att med 
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen.

Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 14 april 2022

Ernst & Young AB

Oskar Wall
Auktoriserad revisor
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