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Tredje kvartalet (juli-september 2022)
• Rörelseresultatet uppgick till -10 927 043 

(-3 573 590) SEK
• Periodens resultat uppgick till -10 927 043 

(-3 578 876) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-4 612 924 (-2 749 079) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51 

(-1,77) SEK. 
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,51 

(-1,77) SEK. 

Perioden (januari-september 2022)
• Rörelseresultatet uppgick till -23 308 455 

(-7 736 671) SEK
• Periodens resultat uppgick till -23 308 455 

(-7 779 348) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-15 570 052 (-6 054 606) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,09 

(-4,19) SEK. 
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,09 

(-4,19) SEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
• Avtal med Patheon UK Ltd, Thermofisher för märkning, 

packning och distribuering av OXC-101 inför kliniska fas 
2 studien.

• Avtal med FGK Clinical Research GmbH, München, 
Tyskland, att skriva studieprotokoll, kontakta kliniska 
prövningsställen i Europa och USA för att erhålla underlag 
om vilka länder och prövningsställen som skall kontrakt-
eras inför kliniska fas 2 studien.

• Avtal med Universitetssjukhuset Örebro för klinis-
ka fas 1 studien i blodcancrar. Prövningsledare för 
Universitetssjukhuset Örebro är Dr. Bertil Uggla.

• OXC-201 projektet presenteras på konferens, 6th annual 
IPF Summit i Boston 29:e augusti-1sta september.

• Ansökt om vetenskaplig rådgivning hos 
Läkemedelsverket för planerade kliniska fas 2 studien i 
solida cancrar. 

• Leverans från Mercachem Syncom Weert B.V. (Symeres) 
av uppskalade mängder av OXC-201 och en analog för 
kommande säkerhetsstudier.

• Utvidgat avtal med RISE institutet för preklinisk utveck-
ling av OXC-201 inklusive säkerhetsstudier. 

• William Strafford, Translational Director och Sandra 
Ekfeldt, Senior Scientist, påbörjar sin anställning i 
september.

• Rekommenderad klinisk fas 2 dos och dosregim för solida 
cancrar fastställd

• Styrelsen beslutar senarelägga bolagets notering av 
B-aktierna med sikte på att avvakta till dess den finan-
siella marknaden återhämtats. Samtidigt pågår arbete 
med att finna alternativ finansiering.
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Väsentliga händelser under perioden
• Teckning av nya aktier med stöd av optioner genomförs i 

slutet av januari och därmed tillförs Oxcia 20 611 162 SEK 
innan emissionskostnader. 

• Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som 
visar att OXC-101 även kan förbättra effekten av stan-
dardkemoterapi i prekliniska akut myeloisk leukemi 
(AML)-sjukdomsmodeller. (Centio et al., ”Inhibition of 
oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conven-
tional chemotherapy cooperatively enhance oxidative 
DNA-damage and survival in AML”, Mol Cancer Ther, doi: 
10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning) 

• Etikprövningsmyndigheten godkänner tilläggsansökan 
till kliniska fas 1 studien i blodcancrar rörande tillägg av 
ytterligare kliniskt studiecentrum (Universitetssjukhuset 
Örebro) och ändring av exklusionskriterier. 

• Uppskalning av 40 kg OXC-101 läkemedelssubstans 
påbörjas hos Patheon UK Ltd, Thermofisher Scientific.

• Den 1 april 2022 beslutade en extra bolagsstämma om 
nyval av Eva Nordström som ny ordinarie styrelseledamot 
i Oxcias styrelse och, som en förberedelse inför IPO, en 
10:1 split på aktier. Dessutom fattades beslut om två 
optionsprogram; ett för ledningen om 120 000 optioner 
(efter split) och ett för styrelsen om 120 000 optioner 
(efter split).  

• 11 april godkände Läkemedelsverket tilläggsansökan 
till kliniska fas 1 studien i blodcancrar rörande tillägg av 
ytterligare kliniskt studiecentrum (Universitetssjukhuset 
Örebro) och ändring av inklusionskriterier. 

• Ordinarie årsstämma 14 juni omväljer styrelsen och re-
visor, ger styrelse och VD ansvarsfrihet samt godkänner 
styrelsens olika förslag om mandat för emissioner.

• I slutet av juni rekryteras sista patienten för dos-eska-
leringsdelen i kliniska fas 1 studien i avancerade solida 
cancerpatienter.

• Kontrakt skrivs med RegSmart Life Science AB för regula-
torisk support inför kliniska fas 2 studien.

• Kontrakt skrivs med Mercachem Syncom Weert B.V. 
(Symeres) för uppskalning av OXC-201 samt en ytterliga-
re läkemedelskandidat i projektet, inför säkerhetsfarma-
kologi studier planerade till hösten.

• Austin Smith utses till Chief Medical Officer (CMO) efter 
Cecila Ahlin.  

Not (1): Kliniska fas 1 studier görs för att undersöka säkerhet och tolerans av nya 
läkemedelskandidater vid olika dosnivåer upp tom maximal tolererad dos (MTD). 
Målet med kliniska fas 1 studier är att komma fram till en rekommenderad klinisk 
fas 2 dos och doseringsschema.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Ny publikation med OXC-201 (TH5487) som visar positiv 

effekt vid behandling av allergi i sjukdomsmodeller 
(Tanner et al, Frontiers in Pharmacology,17th October 
2022, DOI 10.3389/fphar.2022.999180)

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter perio-
dens utgång som påverkar resultat och ställning.
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Resultat och kassaflöde 
i sammandrag

(Belopp i SEK om ej annat anges)

2022
3 mån

jul-sep

2021
3 mån

jul-sep

2022
9 mån

jan-sep

2021
9 mån

jan-sep

2021
12 mån

jan-dec

Rörelsens intäkter 116 997 76 053 585 879 244 722 319 721

Rörelsens kostnader -11 044 040 -3 649 643 -23 894 334 -7 981 393 -12 246 635

Rörelseresultat -10 927 043 -3 573 590 -23 308 455 -7 736 671 -11 926 914

Periodens resultat efter finansnetto -10 927 043 -3 578 876 -23 308 455 -7 779 348 -11 969 591

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 612 924 -2 749 079 -15 570 052 -6 054 606 -10 934 072

Nyckeltal

Rörelsekapital 50 409 591 58 677 228 50 409 591 58 677 228 54 502 167

Kassalikviditet, % 632 2 308 632 2 308 3 266

Soliditet, % 84 96 84 96 97

Resultat per aktie före utspädning -0,51 -1,77 -1,09 -4,19 -0,64

Resultat per aktie efter utspädning -0,51 -1,77 -1,09 -4,19 -0,64

Genomsnittligt antal aktier 21 599 100 20 258 370 21 350 085 18 545 420 18 751 390

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 21 805 715 21 887 550 21 491 257 19 249 610 19 554 820

Samtliga nyckeltal är omräknade efter split 10:1 som genomfördes i maj 2022.
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VD har ordet 
Bästa aktieägare,

En rekommenderad fas 2 dos är nu fastställd 
för solida cancrar och därmed är en mycket 
viktig milstolpe uppnådd. Planeringen av 
kommande klinisk fas 2 studie med OXC-101 
fortskrider. Bolaget räknar med att studiestart 
blir något senarelagd eftersom Oxcia beslutat 
skjuta på planerad börsnotering på grund av 
rådande läge på den finansiella marknaden. 
Samarbetet med Prof. Egesten bär frukt. 
Genom samarbetet har OXC-201 visat sig ha 
ett ytterligare intressant indikationsområde. 
Oxcia presenteras på investerarmöten 
och OXC-201 projektet på internationellt 
lungfibros möte i Boston med positiv 
återkoppling.

OXC-101, en s.k. ”mitotic MTH1 inhibitor”, kombinerar ett nytt 
och innovativt sätt att angripa hur cancercellen försvarar sig mot 
oxidativa DNA skador med ett beprövat sätt att stoppa cancer-
cellen att dela sig. Via denna unika verkningsmekanism dödar 
OXC-101 cancercellen. Under tredje kvartalet rekryterades sista 
cancerpatienten till klinisk fas 1 studie med OXC-101 i avance-
rade solida cancrar, vilket innebär att det nu finns en rekom-
menderad klinisk fas 2 dos och dosregim för OXC-101. Detta är 
en viktig milstolpe som nu är uppnådd. Planerna för klinisk fas 2 
basket/plattform studie fortskrider därmed i oförminskad takt. 
Tillsammans med våra kliniska prövningsledare för avancerade 
solida cancrar undersöker vi även möjligheten att expandera 
fas 1 studien med en mindre proof-of-concept (effekt) studie, 
medan vi förbereder myndighetsgodkännande för klinisk fas 2 
studien och undersöker olika finansieringsmöjligheter för att 
kunna bedriva fas 2 studien i önskad omfattning. 

Styrelsen har beslutat att skjuta upp den planerade börs-
noteringen. Klimatet för börsintroduktioner är dåligt just nu, 
men planen för en introduktion ligger fast. När börsklimatet 
förbättrats avser Bolaget att snabbt starta arbetet med en 
börsnotering. Allt är väl förberett och Oxcia uppfyller alla krav för 
en notering redan idag. Oxcia arbetar med att identifiera andra 
finansieringslösningar, diskuterar med olika investerare samt är 
mycket aktiva inom business development. För att minimera för-
seningar av våra projekt samtidigt som kassan skall räcka 2023 
ut, prioriterar vi alla kostnader noggrant. Som läget är nu medför 
det en något senarelagd studiestart för klinisk fas 2 studien, 
men alla förberedelser fortsätter enligt plan. 

I augusti deltog Oxcias prekliniska direktör, Christina Kaldéren, 
i ett internationellt möte, 6th annual IPF Summit, i Boston 
och presenterade OXC-201´s effekter i lungfibrosmodeller. 
Gensvaret var oerhört positivt. Det föreligger stort intresse 
kring OXC-201 och vi fick bekräftelse på att projektet utvecklas 
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i linje med önskemål från läkemedelsföretag. Oxcias etablerade 
samarbete med Professor Arne Egesten och hans forskargrupp 
(Lund universitet) har även resulterat i ett nytt publicerat arbete 
som visar hur OXC-201 kan förbättra allergisk astma i sjukdoms-
modeller (Tanner et al., Frontiers in Pharmacology, 17th Oct, 
2022). Dessa resultat öppnar upp ytterligare möjliga använd-
ningsområden för OXC-201 utöver lungfibros. 

Ett av Oxcias mål för 2022 är att synliggöra bolaget. Det var 
därför väldigt roligt att Oxcia blev utvalt som”rising star” företag 
på NLSDays, Malmö 28-29 september, och jag fick möjligheten 
att göra en kort presentation. 

Med målfokus, nytänkande, öppet sinne och ett hängivet och 
engagerat Oxcia team, fortsätter vi utveckla Oxcia och verksam-
heten. Tillsammans med Oxcias investerare bygger vi värde för 
patienter och Oxcias ägare.

Ulrika Warpman Berglund 
Verkställande Direktör 
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Kort om Oxcia
Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA 
Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya 
säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller 
inflammation.

O xcia utvecklar unika revolutionerande behandlingar 
genom innovativ användning av oxidativa DNA-skador 
och DNA -skaderespons (”DNA Damage Response”, 

DDR) processer för att behandla såväl cancer som inflamma-
tions- och fibrosrelaterade sjukdomar. Kroppen använder DDR 
för att på olika sätt reparera skador på DNA. Oxcias projekt 
utnyttjar att den sjuka cellen har förändrad DDR med höga nivåer 
av DNA skador och oxidativ stress för att behandla sjukdomen. 

Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda 
med potential att bli first-in-class läkemedel. Två kliniska fas 1 
studier pågår där toleransen av OXC-101 (karonudib, TH1579) 
undersöks i patienter med avancerade solida tumörer och 
hematologiska cancrar. Den sista patienten i dos-eskalerings-
delen av kliniska fas 1 studien i patienter med avancerade solida 
cancrar har avslutats och säkerhetsprofilen och den rekommen-
derade fas 2 dosen för solida cancrar har erhållits. Effektstudie 

OXC-101 och OXC-201 utnyttjar den sjuka cellens förändrade DDR och oxidativa stress för att behandla 
sjukdomen. Tabellen nedan summerar vilket/vilka problem OXC-101 och OXC-201 är lösningen på.

Läkemedels- 
kandidat

OXC-201

OXC-101

Indikation

Solid cancer

Blodcancer

IPF

Pre-klinik Fas I Fas II Fas III

Plan initiera Q2-2023

Part 2/ plan initiera 2023

Plan 2024

Potential Fast track / 
Conditional approval 
i indikation med högt 
medicinskt behov

Vad?

OXC-101 
(karonudib)

OXC-201 
(OGG1 hämmare)

Problem?

Behandla cancer 
genom att utnyttja 
att cancercellen har 
oxidativ stress och 
mycket DNA skador.

Cancer vanlig dödsorsak. 
Fortsatt stort medicinskt 
behov. Cancer är heterogen 
mellan diagnoser och inom 
tumörer. Patienter blir ofta 
resistenta mot behanding 
eller får svåra biverkningar.

OXC-101 stoppar 
cancerns celldelning 
(mikrotubulihämning) 
och orsakar mer 
oxidativa DNA skador 
(MTH1 hämning), som 
inte kan repareras och 
cancercellen dör.

Bred anticancer effekt, nytt 
sätt att behandla cancer, 
vältolererad, potentiell 
effekt i resistenta tumörer, 
tabletter, potential förstärka 
immuno-onkologiterapi.

Behandla lungfibros-
sjukdom genom att 
hämma DDR enzymet 
OGG1, som är involverat 
i inflammations- och 
fibrosprocesser.

Dagens behandlingar 
otillfredsställande. Risk för 
allvarlig förlust av organ-
funktion. Hög dödlighet 
och hög samhällskostnad.

Genom att hämma en-
zymet OGG1, stoppar 
OXC-201 den fibrotiska 
och inflammatoriska 
processen.

Potential att bota sjukdomar 
och inte bara behandla 
symptom. Nytt sätt att 
angripa lungfibros.

Oxcia lösning Fördelar

Oxcias Projektportfölj
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(klinisk fas 2) planeras för solida cancrar med start under 2023. 
OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibros-
relaterade sjukdomar, med fokus på lung fibros, och befinner sig 
i preklinisk fas.

Oxcia är mycket engagerat i oxidativa DNA-skador och DDR-
forskning och samarbetar med både nationella och internatio-
nella forskargrupper för att med DDR som teknologiplattform 
utveckla nya projekt och behandlingar för patienter över flera 
indikationer. 

Om OXC-101
OXC-101 kombinerar ett nytt och innovativt sätt att angripa hur 
cancercellen försvarar sig mot oxidativa DNA-skador med ett 
beprövat sätt att stoppa cancercellen från att dela sig, vilket 
leder till en helt unik verkningsmekanism. Det gör den genom 

att hämma mikrotubuli, ett proteinkomplex viktig för celldelning, 
och MTH1, ett enzym viktig för att förhindra oxidativ DNA-skada. 
OXC-101 stannar därmed cancer-celldelningen, orsakar mer 
cancer-specifik oxidativ stress och oxidativa DNA skador. 
Resultatet blir att cancercellen dör. OXC-101 utnyttjar på ett 
intelligent sätt cancerns inneboende höga nivåer av oxidativa 
DNA-skador och oxidativ stress. Friska celler påverkas endast 
marginellt vilket lägger grunden till OXC-101 goda tolerabilitet.

OXC-101 har visats ha en bred anti-cancer effekt i olika sjuk-
domsmodeller och därmed potential att behandla många olika 
cancrar, data som har publicerats i flera högt rankade tidskrifter. 
I de kliniska fas 1 studierna har OXC-101 visats vara väl tolererat 
och ha klinisk nytta för patienter med avancerade cancrar, något 
som kommer studeras vidare i kliniska fas 2 studier.
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Om OXC-201
OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1, ett potentiellt 
banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk 
lungfibros), andra fibrotiska tillstånd samt inflammatoriska sjuk-
domar. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 
(8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av 
OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. 
OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och 
fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 
har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experi-
mentella sjukdomsmodeller.

OXC-201 har potential att revolutionera marknaden för anti-
fibrotiska medel och har även betydande antiinflammatoriska 
effekter som påvisats i sjukdomsmodeller för akut lungskada 
(ARDS) och allergisk astma.

Vision, mission och affärsstrategi
Oxcias vision är att bygga ett globalt lönsamt svenskt läke-
medelsbolag genom spjutspetsforskning som erbjuder 
livsförändrande behandlingar för patienter som lider av cancer 
och inflammation. 

Oxcias mission är att utveckla revolutionerande behandlingar 
mot cancer och inflammation genom att inrikta sig på DNA 
Damage Response och oxidativ stress, med målet att rädda och 
förbättra liv globalt. 

Oxcias medarbetare har alltid hjärnan, händerna och hjärtat 
med sig i allt som görs. Oxcias medarbetare är inspirerade av sin 
passion för ny kunskap och önskan att förbättra människors liv.

Genom nytänkande vetenskap och öppenhet till globala samar-
beten kommer Oxcia utveckla nästa generations behandlingar 
mot cancer och inflammation- och fibrosrelaterade sjukdomar. 

Oxcias övergripande affärsstrategi är att främja forskning, 
utveckling och försäljning av medicinska produkter inom cancer 
och inflammation baserade på DNA Damage Response (DDR) 

och oxidativ stress teknologiplattformen. Oxcias affärsidé är 
att rädda liv och förbättra livskvalité globalt genom att utveckla 
originalläkemedel. Oxcia ska ha Sverige som bas och utvecklas 
till ett globalt lönsamt läkemedelsbolag. Affärsmodellen är 
att genom befintliga och nya projekt samt extern finansiering 
skapa en sund ekonomi i Oxcia som medger långsiktigt byggan-
de för att med lönsamhet nå Oxcias vision.

Oxcias mål är att utveckla bolagets tidiga  forskningsprojekt 
genom prekliniska studier och klinisk utveckling upp till 
fas 3-studier, förbereda produkten för pivotala studier och 
marknadsgodkännande. För kommersialisering är Oxcias mål 
till att börja med att utlicensiera eller ingå partnerskap med 
läkemedelsbolag som har kapaciteten att lansera produkten på 
marknaden med bred klinisk användning.  

Oxcia prioriterar indikationer med högt medicinskt behov av nya 
behandlingar, vilket kan t.ex vara ovanligare sjukdomar. Det ökar 
möjligheten till ”orphan drug designation”, ”fast track” möjlighet 
och andra specialprogram såsom tex PRIME (European Medicine 
Agency stöd för prioriterade läkemedel), för en snabbare väg till 
marknaden. 

Oxcia utvecklar produkter för den globala marknaden och har en 
bred patentportfölj som täcker Europa, USA, Asien och större 
delen av resten av världen. Verksamheten är grundad i vetenska-
pen men prioriterar också att lyssna på patientens behov, förstå 
deras utmaningar och arbeta med vetenskapliga experter och 
kliniker för att hitta innovativa lösningar. 

Oxcia kan komma att ingå samarbeten och/eller licensierings-
överenskommelser med partners från läkemedelsföretag, 
bioteknikindustrin och akademiska forskargrupper. Samarbeten 
med aktörer som har projekt med produkter med kompletterande 
verkningsmekanismer till Oxcias läkemedelskandidater är ett 
område av speciellt intresse för Oxcia.
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Finansiell information

Finansiell utveckling under tredje 
kvartalet  1 juli – 30 september 2022

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 927 043 
(-3 573 590) SEK, vilket är en förändring med -7 353 453 SEK 
jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beror på ökade 
kostnader i huvudsak för utveckling (-7 394 397 SEK). 

Kvartalets resultat
Kvartalets resultat uppgick till –10 927 043 (-3 578 876) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till -0,51 (-1,77) SEK.

Likviditet och kassaflöde
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-4 612 924 (-2 749 079) SEK. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
0 (0) SEK. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
0 (-476 390) SEK.

• Kvartalets kassaflöde uppgick till -4 612 924 (-3 225 469) SEK. 

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
59 606 216 (60 947 148) SEK.

Finansiell utveckling under perioden 
1 januari – 30 september 2022

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -23 308 455 
(-7 736 671) SEK, vilket är en förändring med –15 571 784 SEK 
jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
ökade kostnader i huvudsak för utvecklingsomkostnader 
-15 912 941 SEK. 

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till –23 308 455 (-7 779 348) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till -1,09 (-4,19) SEK.

Likviditet och kassaflöde
Kassaflödet påverkas av det negativa resultatet och den positi-
va påverkan av nyemissionen.  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-15 570 052 (-6 054 606) SEK. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-186 027 (0) SEK. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
19 379 432 (64 648 643) SEK.

• Periodens kassaflöde uppgick till 3 623 353 (58 594 036) SEK. 

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
59 606 218 (60 947 148) SEK.

Investeringar

Oxcias investeringar under perioden uppgick till 186 027 (0) SEK.  

Personal och organisation
Antalet anställda per den 30 september uppgick till 7 hel- och 
deltidsanställda och 4 konsulter. 

Oxcias organisation innefattar den kompetens och erfarenhet 
som är nödvändig för att driva bolaget, med expertis inom 
patent, preklinisk forskning, klinisk utveckling, farmaceutisk 
utveckling, finans och juridik. Ett nära samarbete har etablerats 
med ett antal CRO, CDMO och nyckelkonsulter inom patent, 
farmaceutisk utveckling, regulatorisk expertis för tillverkning 
och dokumentation, och kvalitetssäkring.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- och 
utvecklingsverksamhet, COVID-19 och förseningar vid start 
av kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser 
som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets framtids-
utsikter. Riskerna finns beskrivna i årsredovisningen sidan 34–37.

Eget kapital

Eget kapital har påverkats av förra årets och årets nyemissioner 
och resultatet under perioden. Eget kapital uppgick per den 30 
september till 50 696 116 (58 800 200) SEK.
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Extra bolagstämma 2022

Extra bolagsstämma hölls 1 april i 2022 bolagets lokaler. 
Bolagstämman tog ett antal beslut som förberedelser för note-
ringen. Stämman beslutade om split av aktier 10:1 och nyval av Eva 
Nordström som ny ordinarie ledamot till bolagets styrelse. Vidare 
fattades beslut om två optionsprogram. Ett för ledningen om 
högst 120 000 optioner och ett för styrelsen om högst 120 000 
optioner. För styrelsen tecknade sig 5 personer om 120 000 optio-
ner och för ledningen 8 personer om 93 0000 optioner.

Nya akter kan tecknas under april-maj 2025 för 37,05 SEK/aktie 
(efter split). 

Årsstämma 2022

Årsstämma hölls 14 juni 2022 i Lifecitys lokaler i Solna. 

Stämman beslutade att omvälja Jan Zetterberg (ordförande), 
Ulrika Warpman Berglund, Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers, 
Ingvar Karlsson och Eva Nordström. 

Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK för ordföranden och 
100 000 SEK för styrelseledamöter som inte är anställd personal. 

EY med huvudansvarig revisor Andreas Nyberg omvaldes 
som revisor. 

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ombads de tre största 
aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2022 att nomine-
ra sina representanter i valberedningen. Till valberedningen 
utsågs som ordförande Kristina Edfeldt (representerar Thomas 
Helleday Foundation for medical research), Thomas Helleday 
och Mats Persson (representerar Martin Scobie).

Kapitalisering

Bolagets styrelse beslutar senarelägga börsnoteringen av 
bolagets B-aktier. 

Namn Antal aktier
Andel av 

röster/kapital (%)

Thomas Helleday Foundation 
for medical research 

8 035 140 38,6 (78,5)

Thomas Helleday 5 842 540 13,2(27,7)

Martin Scobie 575 000 0,6 (2,7)

Gryningskust Holding AB 574 500 0,9 (2,8)

Föreningen Sv. Smärtafonden 463 540 0,5 (2,2)

Övriga ägare 6 193 540 7,3 (28,7)

Totalt antal aktier 21 599 100 100 (100)

Aktien 

Teckningsoptionen från våren 2021 gav för varje option rätt att 
under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 teckna en (1) ny 
aktie till lösenkurs 247 SEK (24,70 efter split). 

Oxcia tillfördes genom teckningen av nya optioner med stöd av 
teckningsrätter 83 466 nya aktier och 20 616 102 SEK. Antalet 
aktier ökade från 2 076 444 till 2 159 910 aktier. Aktiekapitalet 
ökade från 622 933,20 SEK till 647 973,00 SEK.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för 
perioden uppgår för rapportperioden till -1,09 (-4,19) SEK. Oxcia 
hade per slutet av september 2022 ca 100 aktieägare. Antalet 
aktier uppgick till 21 599 100 aktier (efter split där en gammal aktie 
gav 10 nya) i slutet av perioden. Det finns 8 186 370 A-aktier med 
10 röster och 13 41 273 B-aktier med 1 röst. 

Utöver detta finns TO serierna 2022/2025 om totalt 213 000 
optioner och TO serierna 2021/2025 om 75 000 optioner.

Redovisningsprinciper

Bolaget följer Rådet för finansiell rapportering utgivna rekom-
mendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”.  

Under 2021 genomfördes övergång från K3 till RFR 2 och det 
innebar inga effekter på resultat- eller balansräkningen för 
tidigare perioder. Syftet med bytet är att möta de krav som finns 
vid en notering på First North Premier.

Rapporten upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det undan-
tag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. 

Redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklu-
sive ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar och 
förbättringar har antagits av EU. 

Resultaträkning och balansräkning är för bolaget uppställda 
enligt årsredovisningslagens uppställningsformer, medan rap-
porten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget ka-
pital och rapport över kassaflöde baseras på IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Bolaget har inte något dotterbolag och därför avges inte någon 
koncernredovisning. Detta innebär att rapportering enligt IFRS-
redovisning inte blir tillämplig.

Redovisningsprinciperna framgår av senaste avlämnade årsre-
dovisningen på sidan 46–47.

Transaktioner med närstående 

Oxcia har konsultavtal med två styrelseledamöter. 

Jan Zetterberg tillhandhåller juridisk service genom sitt bolag 
Zedur AB. Under perioden har faktureringen varit 93 500 SEK 
(föregående år 108 500).  

Ingvar Karlsson tillhandhåller finansiell service runt börsno-
tering via sitt bolag St Jacob Finans AB. Under perioden har 
621 000 SEK (43 500) fakturerats. 
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Fakturering har gjorts till Helledaystiftelsen om 25 000 SEK per 
månad för olika tjänster som lämnats under perioden (föregå-
ende år 0). 

Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor.  

Händelser efter periodens slut 

Styrelsen beslutar senarelägga bolagets notering av B-aktierna 
med sikte på att avvakta till dess den finansiella marknaden 
återhämtats.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens 
slut som påverkar delårsbokslutet. 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning 
av bolagets revisor.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna del-
årsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 

ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför.  

Jan Zetterberg
ST YRELSEORDFÖRANDE

Thomas Helleday
ST YRELSELEDAMOT

Eva Nordström
ST YRELSELEDAMOT

Ingvar Karlsson
ST YRELSELEDAMOT

Eva Sjökvist Saers
ST YRELSELEDAMOT

Ulrika Warpman Berglund
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
OCH ST YRELSELEDAMOT

Stockholm den 9 november 2022
Styrelsen för Oxcia AB (publ)
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Rapporter över resultat och övrigt 
totalresultat i sammandrag

(Belopp i SEK)

2022
3 mån

jul-sep

2021
3 mån

jul-sep

2022
9 mån 
jan-sep

2021
9 mån 
jan-sep

2021
12 mån

jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 116 997 76 053 585 879 244 722 319 721

Summa rörelsens intäkter 116 997 76 053 585 879 244 722 319 721

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -9 684 496 -2 729 926 -18 905 635 -6 085 049 -8 983 735

Personalkostnader -1 350 243 -919 717 -4 966 227 -1 896 344 -3 262 900

Avskrivningar -9 301 - -22 472 - -

Summa rörelsekostnader -11 044 040 -3 649 643 -23 894 334 -7 981 343 -12 246 635

Rörelseresultat -10 927 043 -3 573 590 -23 308 455 -7 736 691 -11 926 914

Ränteintäkter och liknande resultatposter -

Räntekostnader och liknande resultatposter - -5 286 - -42 677 -42 677

Resultat före skatt -10 927 043 -3 578 876 -23 308 455 -42 677 -11 969 591

Skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT -10 927 043 -3 578 876 -23 308 455 -7 779 348 -11 969 591

Resultat per aktie före utspädning -0,51 -1,77 -1,09 -4,19 -0,64

Resultat per aktie efter utspädning -0,51 -1,77 -1,09 -4.19 -0,64

Genomsnittligt antal aktier 21 599 100 20 258 370 21 350 085 18 545 420 18 751 390

Antal aktier vid periodens utgång 21 599 100 20 258 370 21 599 100 20 258 370 20 764  440

Rapporter över totalresultat sammandrag

(Belopp i SEK)

2022
3 mån

jul-sep

2021
3 mån

jul-sep

2022
9 mån

jan-sep

2021
9 mån

jan-sep

2021
12 mån

jan-dec

Periodens resultat -10 927 043 -3 578 876 -23 308 455 -7 779 348 -11 969 591

Övrigt total resultat - - - -

Periodens total resultat -10 927 043 -3 578 876 -23 308 455 -7 779 348 -11 969 591
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Rapporter över balansräkningar i sammandrag

(Belopp i SEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter 100 000 100 000 100 000

Summa immateriella anläggningstillgångar 100 000 100 000 100 000

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag - - -

Andra långfristiga fordringar 22 972 22 972 22 972

Summa finansiella anläggningstillgångar 22 972 22 972 22 972

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och verktyg 163 554 - -

Summa materiella anläggningstillgångar 163 554 - -

Summa anläggningstillgångar 286 527 122 972 122 973

Övriga fordringar 198 695 359 329 185 888

Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 80 024 28 782 55 107

Kassa och bank 59 606 218 60 947 148 55 982 860

Summa omsättningstillgångar 59 884 937 61 335 259 56 223 860

SUMMA TILLGÅNGAR 60 171 464 61 458 232 56 346 832

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 647 974 607 751 622 933

Summa bundet eget kapital 647 974 607 751 622 933

Fritt eget kapital

Överkursfond 73 356 598 85 963 133 85 963 133

Balanserat resultat - -32 491 336 -19 991 336

Villkorat aktieägartillskott - 12 500 000 -

Årets resultat -23 308 455 -7 779 348 -11 969 591

Summa fritt eget kapital 50 048 143 58 192 449 54 002 206

Summa eget kapital 50 696 116 58 800 200 54 625 139

Långfristiga skulder - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 220 402 782 050 962 068

Skatteskulder - 25 161 -

Övriga skulder 260 279 766 772 192 954

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 994 665 1 084 098 567 671

Summa kortfristiga skulder 9 475 346 2 658 031 1 721 693

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 171 464 61 458 232 56 346 832
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Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Bundet eget 
kapital 

Fritt eget kapital

(Belopp i SEK)
Aktie-

kapital
Över- 

kursfond
Villkorat 

akt.tillskott
Bal. resultat Årets 

resultat
Eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 517 241 20 582 277 12 500 000 -3 320 703 -29 170 633 1 108 682

Resultatdisposition enligt förslag till 
bolagsstämman

-29 170 633 29 170 633

Nyemission 90 510 69 903 890 69 994 400

Kapitalanskaffningsutgifter - -4 523 534 - - - -4 523 534

Periodens resultat - - - -4 200 472 -4 200 472

Periodens övriga total resultat - -

Utgående balans per 30 juni 2021 607 751 85 962 633 12 500 000 -32 491 336 -4 200 472 62 379 076

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

(Belopp i SEK)
Aktie-

kapital
Över- 

kursfond
Villkorat 

akt.tillskott
Bal. resultat Årets 

resultat
Eget kapital

Ingående balans per 1 juli 2021 607 751 85 962 633 12 500 000 -32 491 336 -4 200 472 62 379 076

Nyemission - -476 390

Periodens resultat - - - - -3 578 876 -3 578 876

Periodens övriga total resultat - -

Utgående balans per 30 juni 2021 607 751 85 963 133 12 500 000 -32 491 336 -7 779 348 58 800 200

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

(Belopp i SEK)
Aktie-

kapital
Över- 

kursfond
Villkorat 

akt.tillskott
Bal. resultat Årets 

resultat
Eget kapital

Ingående balans per 1 juli 2021 607 751 85 963 133 12 500 000 -32 491 336 -7 779 348 58 800 200

Nyemissioner 15 182 - 15 182

Omvandling aktieägartillskott ovillkorat  12 500 000 -12 500 000 - -

Periodens resultat - - - -4 190 243 -4 190 243

Periodens övriga totalresultat - -

Utgående balans per 31 december 2021 622 933 98 463 133 - -32 491 336 -11 969 591 54 625 139
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Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

(Belopp i SEK)
Aktie-

kapital
Över- 

kursfond
Bal. resultat Årets 

resultat
Eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2022 622 933 98 463 133 -32 491 336 -11 969 591 54 625 139

Resultatdisposition enligt förslag till 
årsstämma

--44 460 927 32 491 336 11 969 591 -

Nyemissioner 25 040 20 586 128 20 616 102

Kapitalanskaffningsutgifter -1 236 670 -1 236 670

Periodens resultat - - - -12 381 412 - 12 381 412

Periodens övriga totalresultat - -

Utgående balans per 30 juni 2022 647 967 73 356 598 -0 -12 381 412 61 623 159

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

(Belopp i SEK)
Aktie-

kapital
Över- 

kursfond
Bal. resultat Årets 

resultat
Eget kapital

Ingående balans per 1 juli 2022 647 967 73 356 598 - -12 381 412 61 623 159

Periodens resultat - - - -10 927 043 -10 927 043

Periodens övriga totalresultat - -

Utgående balans per 30 september 2022 647 967 73 351 664 - -23 308 455 50 696 116

Upplysningar om aktier Antal aktier

Antal aktier vid årets ingång 20 764 440

Antal aktier per 2022-09-30 21 599 100

Antal teckningsoptioner 2022-09-30 288 000

Tidigare perioder har räknats om split 10:1.
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Rapport över kassaflöden i sammandrag 

(Belopp i SEK)

2022
3 mån

jul-sep

2021
3 mån

jul-sep

2022
9 mån

jan-sep

2021
9 mån

jan-sep

2021
12 mån

jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -10 927 043 -3 573 590 -23 308 455 -7 736 671 -11 926 914

Avskrivningar 9 301 - 22 472 - -

Erhållen ränta - - - -

Erlagd ränta - -5 286 - -42 677 -42 677

Betald skatt - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 917 742 -3 578 876 -23 285 983 -7 779 348 -11 969 591

Ökning / Minskning av fordringar -37 743 215 826 122 324 761 521 883 637

Ökning / Minskning av leverantörsskulder -327 358 -348 247 258 334 -20 388 159 630

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga 
skulder

6 669 919 962 218 7 335 272 983 609 -132 748

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 612 924 -2 749 079 -15 570 052 -6 054 606 -11 059 072

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar - - - - -

Investering i finansiella anläggningstillgångar - - -186 027 - -

Investering i materiella anläggningstillgångar - - - - -

Försäljning av dotterbolag - - - - 25 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -186 027 - 25 000

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån - - - -

Amortering av lån - - - -822 223 -822 223

Nyemission - -476 390 20 616 102 69 994 400 70 009 582

Kapitalanskaffningsutgifter - - -1 236 670 -4 523 534 -4 523 534

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -476 390 19 379 432 64 648 643 64 663 825

Periodens kassaflöde -4 612 924 -3 225 469 3 623 353 58 594 036 53 629 753

Likvida medel vid periodens början 64 219 140 64 172 617 55 982 865 2 353 112 2 353 112

Likvida medel vid periodens slut 59 606 216 60 947 148 59 606 218 60 947 148 55 982 865
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Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristi-
ga skulder.

Kassalikviditet 
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av 
kortfristiga skulder.

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktie före utspädning
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är 
registrerad. Emissionen under våren 2021 är registrerad i juni.  

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är 
registrerad plus antalet aktier i genomsnitt efter full lösen av 
teckningsoptioner. 

Finansiell kalender

Delårsrapport januari-september 9 nov 2022
Bokslutskommuniké 2022 16 feb 2023
Delårsrapport januari-mars 2023 27 maj 2023
Årsstämma 2023 13 juni 2023
Delårsrapport januari-juni 2023 23 augusti 2023
Delårsrapport januari-september 24 november 2023
Bokslutskommuniké 2023 23 februari 2024

Vid frågor vänligen kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, CEO
Telefon: +46 (0) 73 270 96 05
E-mail: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Oxcia AB (publ)
Norrbackagatan 70C
113 34 STOCKHOLM
www.oxcia.com
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