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1 januari - 31 mars, 2019

Nya generationens vacciner inom djurhälsa

En svensk koncern inom biotekniksektorn fokuserad på utveckling
och försäljning av produkter och tjänster inom djurhälsovård
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VD har ordet
Arbetet med registreringsansökan för Strangvac ® går in i en intensiv slutfas
Arbetet med att sammanställa registreringsansökan för Strangvac® är
ett administrativt, resurskrävande arbete, men för oss är det otroligt
roligt. Det är få svenska bolag förunnat att stå där Intervacc nu befinner
sig; nära att lämna in registreringsansökan för ett egen-utvecklat vaccin
till Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Under slutet av mars
genomförde vi ett förhandsmöte med EMA. Mötet gick bra och vi
arbetar nu för att kunna lämna in registreringsansökan mot slutet av
året.
Parallellt med arbetet med registreringsansökan så skalas produktionen av Strangvac® upp hos våra
tillverkningspartners. Vi kommer under våren och sommaren producera två valideringssatser enligt
GMP (Good Manufacturing Practice), vilket är ett krav i samband med registreringsansökan.
Strangvac® är ett vaccin helt baserat på fusionerade rekombinanta proteiner, vilket bland annat ger
fördelen att vaccinet är mycket säkert och med minimala risker för biverkningar. Det är en av
orsakerna till att själva teknologin är så intressant. Vi arbetar med samma utvecklingsteknologi för att
ta fram ytterligare två vacciner inom djurhälsa; nämligen ett vaccin mot bakterien Streptococcus Suis
som orsakar infektioner hos gris, och ett vaccin mot Staphylococcus aureus som bland annat orsakar
mastit hos mjölkkor.
Enligt ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) så dör 330 000 människor
årligen på grund av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier och WHO lyfter fram
antibiotikaresistens som ett av de största globala folkhälsoproblemen. Vi upplever att
antibiotikaresistensen får ett allt större utrymme i debatten, något vi också märker i kontakterna med
olika aktörer inom djurläkemedel, inte minst hos de större djurläkemedelsföretagen som aktivt letar
efter vaccin som kan förstärka deras produktportfölj. Vi jobbar i medvind!
Vi arbetar också med att förnya vår produktportfölj inom vår Nordiska försäljningsorganisation, och
en av de mer glädjande nyheterna är ett vaccin mot bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae som
orsakar infektioner hos smågris. Vi startade försäljningen av vaccinet i början av 2018, och under
första kvartalet 2019 sålde vi fler doser än under hela 2018. Vi sålde även ut vårt danska lager av
pälsdjursvaccin, vilket gav ett signifikant kassatillskott.
Under mars månad var Swedac på besök och genomförde sin årliga ackreditering. Vi passerade med
bravur och vi står nu redo inför den ganska hektiska häst-säsongen. Med början i april så tar
laboratoriet emot många prover från stuterier och häst-veterinärer.
Under slutet av mars uppmärksammades vi i tidningen Ridsport under rubriken ”Kvarkavaccin blir
snart verklighet”. Vi märker att hästnäringen efterfrågar ett effektivt vaccin mot kvarka, och
bemötandet är väldigt positivt!
Vi ser också fram mot att få träffa er aktieägare. Den 11 juni är det årsstämma. Jag hoppas att vi ses
där och följ gärna våra nyheter på hemsidan eller via vårt twitterflöde @intervacc_se
Andreas Andersson
VD
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Väsentliga händelser under perioden
1 januari– 31 mars 2019
Förhandsmöte med EMA om registreringansökan för Strangvac®.
Intervacc har inför den registreringsansökan som planerats till slutet av 2019 genomfört ett
förhandsmöte (Pre-submission) med den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA i slutet av mars.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Teknologin för storskalig tillverkning av Strangvac® nu överförd till 3P
Biopharmaceuticals.
Intervaccs samarbete med den kontrakterade tillverkaren för Strangvac®, 3P Biopharmaceuticals har
resulterat i att tillverkningsprocessen av Strangvac® nu till fullo skalats upp till kommersiell skala. Ett
antal milstenar har passerats och man har nu säkerställt storskalig tillverkning av vaccinet mot kvarka
på häst. Därmed har överföring av tillverkningsteknologi lyckats.
Den kommersiella tillverkning av vaccinet, som är baserat på rekombinanta proteiner, kommer att
ske enligt det protokoll för storskalig produktion som man nu etablerat. Uppskalningsprocessen har
uppnått väldigt god effektivitet och renhet, vilket har positiv betydelse för produktens
framställningskostnad och kvalitet. Två ytterligare storskaliga satser kommer nu att tillverkas i enlighet
med GMP (Good Manufacturing Practice) för att uppfylla krav i samband med registreringsansökan.

Bild från uppskalningsarbetet med Strangvac hos kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals anläggning i Spanien
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Finansiell information
Koncernen
Försäljning
Nettoomsättningen ökade under första kvartalet 2019 med 2,7 MSEK jämfört med samma period
2018 och uppgick till 6,5 MSEK. Ökningen beror främst på utförsäljning av pälsdjursvacciner i lager.

Resultat
Jämfört med samma period 2018 har rörelseresultatet första kvartalet 2019 förbättrats något, ca 0,3
MSEK, till -5,4 MSEK. Förlusten efter finansiella poster uppgår för första kvartalet 2019 till ca -5,4
MSEK (-5,7 MSEK).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med ca +3,8 MSEK jämfört med samma
period 2018 vilket främst beror ett minskat lager. Bolagets investeringar i Strangvac ® ökade under
första kvartalet jämfört med samma period föregående år och de totala investeringarna i balanserade
utvecklingskostnader ökade med 3,6 MSEK och uppgick till 7,9 MSEK.

Finansiell ställning
På balansdagen uppgick eget kapital till 183,9 MSEK (161,5), balanserade utvecklingskostnader till
108,2 MSEK (89,7) och likvida medel till 29,0 MSEK (8,3). Bolaget förbereder kommersialiseringen av
den första egenutvecklade produkten, Strangvac, och bland de händelser som förväntas inträffa inom
12 månader inkluderas avtal gällande distribution och försäljning som förväntas påverka likviditeten
inom 12 månader. Likvida medel påverkas vidare i stor utsträckning av de satsningar bolaget gör i
forskning och utveckling och Intervacc kan vara i behov av ytterligare finansiering. Detta kan ske
genom extern finansiering såsom nyemission, upptagandet av nya lån och/eller andra kreditfacilliteter.

Moderbolaget
Moderbolaget har ingen försäljning och arbetet med registreringsansökan för bolagets första
egenutvecklade produkt Strangvac® pågår parallellt med förberedelserna inför den kommersiella
lanseringen. På balansdagen uppgick eget kapital till 183,9 MSEK (188,3) och likvida medel till
16 MSEK (0,4).

Koncernens nyckeltal

2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

-2019-03-31

-2018-03-31

-2018-12-31

6 470

3 769

35 600

Rörelseresultat

-5 351

-5 613

-30 919

Resultat efter finansiella poster

-5 360

-5 652

-31 050

193 798

169 571

202 662

95%

95%

94%

Antal aktier på balansdagen

37 665 180

16 142 220

37 665 180

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

37 665 180

16 142 220

37 665 180

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

37 672 917

16 142 220

37 665 180

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,14

-0,27

-0,90

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,14

-0,27

-0,90

Nettoomsättning

Balansomslutning
Soliditet

5

Koncernen
RESULTATRÄKNING
Koncernen
2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

-2019-03-31

-2018-03-31

-2018-12-31

6 470

3 769

35 600

681

496

2 104

Övriga rörelseintäkter

1 014

66

1 029

Summa rörelseintäkter

8 165

4 331

38 733

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter

-5 532

-2 903

-30 198

Övriga externa kostnader

-2 743

-2 089

-10 056

Personalkostnader

-3 600

-3 076

-12 971

-1 559

-1 617

-14 765

Övriga rörelsekostnader

-82

-259

-1 662

Summa rörelsekostnader

-13 516

-9 944

-69 652

Rörelseresultat

-5 351

-5 613

-30 919

-9

-39

-131

-9

-39

-131

-5 360

-5 652

-31 050

-

1 314

3 558

-5 360

-4 338

-27 492

-0,14

-0,27

-0,90

-0,14

-0,27

-0,90

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsekostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Finansiella poster
Finansnetto
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Resultat per aktie före utspädning hänförligt till
Moderföretagets aktieägare (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning hänförligt till
Moderföretagets aktieägare (SEK)
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BALANSRÄKNING
Koncernen
2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

108 210

89 658

100 364

6 080

5 838

6 017

27 992

33 885

29 466

Materiella anläggningstillgångar

1 141

1 878

1 254

Finansiella anläggningstillgångar

11 424

7 394

11 424

Summa anläggningstillgångar

154 847

138 653

148 525

Varulager

5 153

15 805

10 866

Kortfristiga fordringar

4 767

6 833

6 765

29 031

8 280

36 506

38 951

30 918

54 137

193 798

169 571

202 662

183 898

161 540

190 429

-

413

-

Långfristiga skulder

590

878

666

Kortfristiga skulder

9 310

6 740

11 567

193 798

169 571

202 662

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
Goodwill

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen
2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

-5 741

-3 654

-15 369

Förändring av varulager

5 713

1 508

6 448

Förändring av rörelsefordringar

2 767

-47

-504

-2 304

-1 157

5 392

435

-3 350

-4 033

-7 909

-4 298

-23 546

28

-57

201

-7 881

-4 355

-23 345

Nyemission

-

-

61 340

Emissionskostnader

-

-

-11 467

-29

-5 510

-7 484

-29

-5 510

42 389

Periodens kassaflöde

-7 475

-13 215

15 011

Likvida medel vid periodens början

36 506

21 495

21 495

Likvida medel vid periodens slut

29 031

8 280

36 506

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten patent, licenser mm
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Moderbolaget
RESULTATRÄKNING
Moderbolaget
2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

-2019-03-31

-2018-03-31

-2018-12-31

Aktiverat arbete för egen räkning

681

495

2 104

Övriga rörelseintäkter

767

62

731

Summa rörelseintäkter

1 448

557

2 835

Övriga externa kostnader

-1 975

-886

-5 772

Personalkostnader

-2 109

-965

-4 818

immateriella anläggningstillgångar

-16

-46

-8 460

Övriga rörelsekostnader

-71

-188

-916

Summa rörelsekostnader

-4 171

-2 085

-19 966

Rörelseresultat

-2 723

-1 528

-17 131

-1

-14

-40 025

-1

-14

-40 025

-2 724

-1 542

-57 156

-

716

2 540

-2 724

-826

-54 616

Rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

Finansiella poster
Finansnetto
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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BALANSRÄKNING
Moderbolaget
2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

108 210

89 658

100 364

6 080

5 838

6 017

Materiella anläggningstillgångar

249

615

265

Finansiella anläggningstillgångar

57 163

94 473

57 515

Summa anläggningstillgångar

171 702

190 584

164 161

850

2 307

1 468

16 022

356

29 143

Summa omsättningstillgångar

16 872

2 663

30 611

SUMMA TILLGÅNGAR

188 574

193 247

194 772

183 895

188 300

186 619

42

132

45

Långfristiga skulder

131

386

145

Kortfristiga skulder

4 506

4 429

7 963

188 574

193 247

194 772

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Förändringar i Eget kapital
Koncernen

Ingående eget kapital 2018-01-01

Övrigt tillskjutet

Annat eget kapital

Aktiekapital

eget kapital

inklusive årets resultat

32 284

102 146

30 468

Personaloptioner

40

Periodens omräkningsdifferens

940

Periodens resultat

-4 338

Utgående eget kapital 2018-03-31

32 284

102 146

27 110

Ingående eget kapital 2019-01-01

75 330

111 173

3 926

Periodens omräkningsdifferens

-1 171

Periodens resultat

-5 360

Utgående eget kapital 2019-03-31

75 330

111 173

-2 605

Moderbolaget
ReservAktiekapital
Ingående eget kapital 2018-01-01

32 284

Fond för Överkurs

fond utvecklingsutg.
17

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter

23 282

Balanserat

Årets

-fond

resultat

resultat

102 130

36 713

4 298

-5 339

-4 298

Omföring fg års resultat

-5 339

Personaloptioner

5 339

39

Periodens resultat

-826

Utgående eget kapital 2018-03-31

32 284

17

27 580 102 130

27 115

-826

Ingående eget kapital 2019-01-01

75 330

17

41 699

13 033

-54 616

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter

111 156

7 846

Omföring fg års resultat

-7 846
-54 616

Periodens resultat
Utgående eget kapital 2019-03-31

54 616
-2 724

75 330

17

49 545 111 156

-49 429

-2 724
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Bedömningar, risker och osäkerhetsfaktorer
För att upprätta rapportering måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och
antaganden som påverkar tillgångs- och skuldposter, respektive intäkts- och kostnadsposter
redovisade i bokslutet. Förutsättningarna för Intervacc’s verksamhet ändras successivt, vilket medför
att dessa bedömningar kan förändras och påverka såväl bolagets ställning som lönsamhet. De
uppskattningar och bedömningar som behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara de viktigaste
utifrån betydelsen av bedömningarna och risker och osäkerhet.

Valutarisk
Valutakursförändringar kan komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Försäljning och distribution
Det finns alltid en risk att Bolaget eller dess partners inte uppnår förväntade försäljningsmål vilket
medför lägre intäkter än prognostiserat. Det finns även en risk för att Nordvaccs försäljning inte når
upp till avtalade miniminivåer, vilket bl.a. kan innebära att Nordvacc förlorar rätten att vara exklusiv
leverantör.

Nyckelpersoner
Intervacc är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Förlust av
nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta Bolaget för
påfrestningar, vilka kan leda till icke oväsentliga förseningar i utvecklingen av Bolagets vacciner.

Strangvac®
På grund av att endast en av Intervaccs läkemedelskandidater befinner sig i slutfas så kan en betydande
del av Bolagets bedömda tillgångsvärde hänföras till den slutgiltiga utvecklingen,
marknadsgodkännande och kommersialiseringen av detta läkemedel. Detta beroende medför att det
föreligger risk för en negativ inverkan på Bolagets prognoser och tillgångsvärde om någon del i
utvecklingen och lanseringen av Strangvac® inte går som planerat.

Goodwill
Goodwill är föremål för årliga nedskrivningsanalyser och det finns en risk att Intervacc inte kan
försvara detta goodwillvärde i framtiden.
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Intervaccs verksamhet i korthet
Intervaccs affärsidé är att utveckla nya vacciner mot infektioner inom området djurhälsa.
Utvecklingsarbetet av nya vacciner baserar sig på ny teknologi med fuserade rekombinanta proteiner
i stället för avdödade eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella vacciner. Därmed
minskar risken för allvarliga biverkningar.
I koncernen ingår även Nordvacc Läkemedel AB, som bedriver distribution av veterinära läkemedel
på de nordiska och baltiska marknaderna, och Mybac-Vettech AB, ett laboratorium som utför
diagnostisk service inom veterinärbakteriologi.

Strangvac®
Strangvac® är Intervaccs vaccin mot den allvarliga infektionen kvarka på häst. Kliniska prövningar av
Strangvac® har genomförts och förutbestämda mål avseende effekt har uppnåtts. Dessa studier visar
på teknologins styrka, speciellt avseende de minimala biverkningar som observerats. En
produktionsprocess för storskalig framtagning av Strangvac® har också utvecklats. Strangvac® kommer
i framtiden bli den ledande produkten för bolaget med en stark marknadspotential. De primära
marknaderna för Bolaget är EU och USA där antalet hästar uppgår till cirka 16 miljoner (FAOSTAT).
Baserat på antalet sålda vaccindoser i Europa gör Bolaget beräkningen att ungefär 30-60 % av alla
hästar i dessa marknader vaccineras mot olika infektionssjukdomar. De två geografiska marknaderna,
EU och USA, utgör i dagsläget cirka 70 % av världsmarknaden för veterinära vacciner (Zion Market
Research, 2016).

Andra vaccinprojekt
Genom de lyckade kliniska prövningarna med Strangvac® har styrkan i teknologin bekräftats. Detta
föranleder bolaget att gå vidare med ytterligare vaccinprojekt. En effektstudie med kandidat vaccinet
INV274 mot infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis har genomförts. Resultaten från
studien visar att INV274 är en god kandidat för vidare utvecklingsarbete inför kommande kliniska
studier. Utöver INV274 har Intervacc även identifierat ytterligare en komponent som kandidat att
ingå i ett vaccin mot Streptococcus suis. En metod har utvecklats som avsevärt förenklar och
effektiviserar produktion av de komponenter som ingår i ett nytt vaccin, INV412, mot Staphylococcus
aureus infektioner. Vaccinkandidaten INV412 består av flera fusionerade proteiner och har tagits fram
med den nya metoden. Mastit (juverinfektion) på mjölkkor är ett globalt problem och orsakas ofta
av S. aureus, och den primära målgruppen kommer att vara mjölkkor när effekten hos INV412
dokumenterats.
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Marknaden
Veterinärläkemedelsmarknaden är en växande marknad omfattande både livsmedelsproducerande
djur och sällskapsdjur. Globalt omsatte veterinärläkemedelsindustrin cirka 30 miljarder USD under
2015. Marknaden har visat på en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 8 % sedan 2002. Den globala
marknaden för veterinärvacciner omsatte 12 miljarder USD 2015 och förutspås växa med en årlig
CAGR på 9,3% och nå 21 miljarder USD år 2021, enligt en marknadsundersökning av Zion Research
från 2016. Tillväxten drivs bland annat av en ökad insikt om vikten av god djurhälsa, av ökande
problem med antibiotikaresistens och möjligheter framsprungna genom nya teknologier inom
vaccinologi.

Patent och varumärken
Intervacc har en aktiv patentstrategi vilket innebär att ansökningar om patent och varumärkesskydd
inlämnas i de länder som anses ha stor marknadspotential eller som bedöms vara nyckelmarknader
för den aktuella produkten.
Bolaget äger idag 4 patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sammanlagt ett 20 tal beviljade patent i
kraft i olika länder och ytterligare några pågående patentansökningar.
De fyra patentfamiljerna är:
• Trivac, WO 2004/032957 A1, (prioritet år 2002).
Patent är beviljat och i kraft i USA.
• Penta/Septavacc, WO 2009/075646 A1, (prioritet år 2007).
Patent är beviljade och i kraft i Europa, USA och Nya Zeeland.
• Strangvac®, WO 2011/149419 A1 (prioritet år 2010)
Patent är beviljade och i kraft i Europa, USA (US 9,795,664), Hong Kong, Kina och
Australien.
• S.suis vaccin, WO 2017/005913 A1(prioritet år 2015)
Patentansökningar pågår i Europa och USA.
Det främsta syftet med inlämnade patentansökningar är relaterat till att skydda bolagets
vaccinprodukt Strangvac®.
Utöver detta beskriver ansökningarna också möjligheten att utveckla vaccinprodukter för att skydda
mot sjukdomar orsakade av Streptococcus zooepidemicus. I ansökningshandlingarna beskrivs
ingående de olika vaccinkomponenterna samt framtagning och applikationsätt. Vidare innehåller
dokumenten även exempel där olika kombinationer av vaccinformuleringar har testats i djurförsök
innefattande både mus och häst.
Bolaget har även registrerat varumärken för vaccinet Strangvac® samt för läkemedlet Infucal® och fått
dessa godkända som läkemedelsnamn.
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Redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna
årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Intervacc AB (publ.)s
årsredovisning för 2018, sid 34-37. Samtliga belopp redovisas i TSEK om annat ej anges.

Tilläggningsupplysningar
Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Optionsprogram
Bolagsstämman beslutade 8 juni 2017 om att införa optionsprogram där totalt 385 000
personaloptioner tecknades av anställda samt att i Bolaget ej anställda nyckelpersoner tecknade
42 500 optioner. Tecknade Personaloptioner intjänas med 20%-enheter under vardera fem perioder
per följande datum: 31 dec 2017, 30 juni 2018, 31 december 2018, 30 juni 2019 och 31 december
2019.
Under första kvartalet har genomsnittskursen för bolagets aktie på First North överstiget den
omräknade teckningskursen på utfärdade optioner i de två programmen ovan. Utspädningseffekten
av de intjänade optionerna på balansdagen motsvarar en utspädning om 7 737 aktier. Denna
utspädningseffekt skall ställas i relation till antalet utfärdade aktier som balansdagen uppgår till
37 665 180 st och är således försumbar och har ingen effekt på resultat per aktie. För närmare
beskrivning se Intervacc’s årsredovisning 2018, not 9 och 21.

Hägersten den 29 Maj 2019

Andreas Andersson
VD

15

Certified adviser
Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till
First Norths regelverk.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
+46 8 684 211 00

Kommande rapporttillfällen
30 augusti, 2019

Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2019

28 november, 2019

Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2019

21 februari, 2020

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Årsstämma hålls den 11 juni 2019.

Kontaktuppgifter
Andreas Andersson, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se
Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida www.intervacc.se.
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