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SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
 

När ”RhoVac AB” eller ”RhoVac” används, och när inget annat anges, avser det aktiviteter som genomförts 

under kalenderåret 2022 för RhoVac AB. 

 

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS med 

organisationsnummer 559037-2271.  

Helåret (2022-01-01 – 2022-12-31)  

• RhoVac AB övriga rörelseintäkter uppgick till 4 085 TSEK (10 191). 

• RhoVac AB resultat efter finansiella poster uppgick till -41 319 TSEK (-62 076).  

• RhoVac AB resultat per aktie uppgick till -1,75 SEK (-2,87).  

• RhoVac AB soliditet uppgick till 31,2% (74,7%). 

 

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)  

• RhoVac AB övriga rörelseintäkter uppgick till 139 TSEK (40).  

• RhoVac AB resultat efter finansiella poster uppgick till -3 667 TSEK (-20 513). 

• RhoVac AB resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-1,08). 

 

Under fjärde kvartalet undersöktes vidare möjligheterna till ett samgående med annat bolag som har 

verksamhet till vilken RhoVAc med sin börsplats på Spotlight skulle ha något att erbjuda.   

 

 

Definitioner 

 

• Resultat per RhoVac aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga 

antalet utestående aktier i perioden. 

• Resultat per RhoVac aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga 

antalet utestående RhoVac aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier. 

• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 

 

Väsentliga händelser under 2022 
 

Första kvartalet 

 

• 24 januari - RhoVac meddelar att kanadensiska patentverket avser bevilja RhoVacs patentansökan 

för cancervaccinet (RV001) onilcamotide 

• 9 februari - RhoVac meddelar att bolaget kommer genomföra ett fullt ut garanterat 

konvertibelerbjudande som tillåter aktieägare att med företräde teckna konvertibler till ett 

sammanlagt värde om 25 MSEK 

• 25 februari – RhoVac’s målprotein RhoC uppmärksammas i den vetenskapliga tidskriften Cancer 

Cell international 

• 4 mars - RhoVac AB: Styrelsen beslutar om företrädesemission av konvertibler 

• 16 mars - RhoVac offentliggör investeringsmemorandum avseende kommande företrädesemission 

av konvertibel-units 

 

Andra kvartalet 

 

• 5 april - RhoVac AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av konvertibel-units 

• 12 april - RhoVac AB kallar till årsstämma 

• 13 april – RhoVacs cancervaccin uppmärksammas i The Daily Telegraph 

• 21 april – RhoVac meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med 

konvertibler 

• 27 april – RhoVac AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2021 
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• 5 maj – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q1 2022 

• 10 maj - RhoVac AB tillkännager databasstängning (”Database Lock”) i sin kliniska fas IIb-studie med 

onilcamotide 

• 18 maj – Kommuniké från årsstämma onsdagen den 18 maj i RhoVac AB 

• 18 maj – RhoVac AB tillkännager att prekliniska fynd stödjer den potentiella användningen av 

RhoVacs läkemedels-kandidat, onilcamotide, i flera cancerformer 

• 29 maj – RhoVac AB tillkännager att fas IIb-studien ej lyckades nå sin ”Primary Endpoint” 

• 30 juni – RhoVac ger statusuppdatering och undersöker förutsättningar för accelererad 

återbetalning av konvertibellån 

 

Tredje kvartalet 

 

• 13 juli – RhoVac AB avslutar tjänst om likviditetsgaranti i aktien och meddelar om sista dag för 

handel med konvertibellån 

• 15 juli – RhoVacs VD, Anders Månsson, har lämnat in sin avskedsansökan 

• 9 augusti – Styrelsen beslutar om en första delåterbetalning av konvertibellån 

• 26 augusti – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q2 2022 

• 26 augusti – Styrelseledamot Lars Hedbys tillträder som tillförordnad VD i RhoVac AB 1 september 

• 26 augusti – Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB 

• 16 september – RhoVac AB ställer in planerad extra bolagsstämma 

Fjärde kvartalet 

 

• 18 oktober – Styrelseledamot, Anders Ljungquist, i RhoVac AB avgår på grund av hälsoskäl  

• 11 november – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2022 

• 5 december – RhoVac genomför villkorat omvänt förvärv av CHOSA samtliga aktier i ApS 

• 5 december – Kallelse till extra bolagstämma i RhoVac AB 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

• 11 januari – Kommuniké från extra bolagsstämma i RhoVac AB 

• 18 januari – RhoVac AB (u.ä.t. Chosa Oncology AB) har slutfört förvärvet av Chosa ApS och en ny 

styrelse och verkställande direktör har tillträtt 

• 10 februari – RhoVac AB byter namn till CHOSA Oncology AB 
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VD PETER BUHL HAR ORDET 
 

Kära aktieägare och intressenter i CHOSA, 

Först och främst vill jag tacka RhoVac’s aktieägare för att de röstade för det villkorade omvända förvärvet 

med CHOSA ApS, vilket innebär att RhoVac’s aktieägare nu äger aktier i ett företag vars huvudsakliga tillgång 

är iCIP™ och som leds av CHOSA’s ledning (se sidan 6). 

Vi tror att detta är ett bra beslut då vi anser att tillgångarna i CHOSA kan innebära att cancerpatienter kan få 

en livsavgörande behandling av sin cancer såväl som att det utgör en stor ekonomisk potential för både 

samhället och investerare. 

Jag ska förklara varför: CHOSA Oncology-teamet har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling med två 

anticancerprodukter sedan tidigare godkända av USA’s FDA. Produkter som finns ute på marknaden för 

behandling av cancerpatienter.  

CHOSA har de globala rättigheterna till LiPlaCis® och cisplatin DRP®. LiPlaCis är ett läkemedel i en 

liposomberedning och DRP ettgentest som kan identifiera de patienter som har nytta av produkten. 

Tillsammans kallar vi produkten iCIP™. Läkemedlet är cisplatin, som är ett av de mest aktiva cancerläkemedlen 

som blir mycket mindre giftigt för den friska vävnaden när det placeras i en liposomberedning. Tillsammans 

med gentestet slår vi två flugor i en smäll – och uppnår personalized medicin. När det gäller iCIP siktar vi på 

godkännande inom flera cancerbehandlingar. För närvarande fokuserar vi på bröstcancer där vi har starka 

kliniska fas 2b resultat. Dessa data ligger till grund för ett abstract som har lämnats in till ASCO-konferensen 

(American Society of Clinical Oncology) i juni. I ett nästa steg kommer vi att fokusera på lungcancer där vi 

redan har publicerat studieresultat som visar att vårt gentest kan identifiera de patienter som kommer få 

nytta av vår behandling. 

Bakgrunden till att utveckla iCIP är det faktum att cancer fortfarande är en mycket dödlig sjukdom med ett 

betydande medicinskt behov. Det har visat sig att även de bästa nya produkterna bara fungerar hos så få som 

25-30 procent av patienterna. Trots att vi hör talas om alla framgångar med nya cancerbehandlingar, så 

kvarstår faktum att för de flesta patienter är botemedel inte inom räckhåll. Det finns många 

cancerbehandlingar (med mer än 300 godkända produkter), men som nämnts, är resultaten ofta nedslående. 

Problemet är att cancer är personligt och alla tumörer är unika. 

Ibland löser individanpassad medicin (personlized medicin) en specifik typ av cancerproblem. Detta kan göra 

stor skillnad för miljontals patienter. Ett bra exempel är upptäckten av HER2-genen som driver till 20 procent 

av alla bröstcancerfall. Forskare har visat att genen kan blockeras. Blockering av HER2 med ett 

cancerläkemedel har gynnat miljontals bröstcancerpatienter och gett 80 miljarder USD i intäkter till det 

läkemedelsföretag som utvecklat det. 

Det är CHOSA’s ambition att göra samma skillnad för cancerpatienter som upptäckten av HER2 gjorde.  

Vi arbetar nu med att medvetengöra läkemedelsföretag som kan ha ett intresse av att förvärva iCIP-

programmet. Vår ambition är att ingå i ett partnerskap eller licensavtal. Parallellt med affärsutvecklingen 

kommer vi också att tillsammans med tillsynsmyndigheterna staka ut vägen för marknadsgodkännande samt 

att förbereda så mycket som möjligt för en avgörande klinisk prövning. 

CHOSA finansierar denna process för de kommande 18 månaderna, inklusive återbetalning av det 

återstående konvertibellånet till RhoVacs aktieägare. Finansieringen inkluderar även Horizonanslaget från EU 

till RhoVac och skattebidraget under 2023. 

Den här bokslutskommunikén är en "hybrid" eftersom den rapporterar om RhoVac AB’s bokslut, medan 

framtida händelser handlar om CHOSA Oncology AB’s nya verksamhet. Ha det i åtanke när du läser rapporten. 

Tack till befintliga och nya investerare för att ni stöttar oss med att tillhandahålla individanpassad medicin till 

cancerpatienter! 

Peter Buhl 

VD för CHOSA Oncology AB 
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Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans 

Bröstcancerpatienter i sent skede (oavsett subtyp) och som genomgått flera behandlingar med tveksamma 

resultat utgör en enorm behandlingsutmaning. Cisplatin fungerar på utvalda patienter men diskvalificeras 

ofta på grund av dess toxicitet. LiPlaCis® är en liposomriktad formulering av cisplatin som är under utveckling. 

LiPlaCis använder den PLA2-utlösta frisättningen av cisplatin direkt på tumören i syfte att uppnå bättre effekt 

och mindre och biverkningar. 

Att förutsäga cisplatin-effekten med hjälp av en 205 mRNA biomarkörprofil, har tidigare visats framgångsrikt 

i en retrospektiv studie i två icke-småcellig lungcancer (NSCLC) patientgrupper som fick adjuvant cisplatin1. 

Cisplatin DRP har testats i en prospektiv blind fas 2-studie i metastaserande bröstcancer. I de nyligen 

framtagna resultaten från den kliniska studierapporten visas att DRP kan förutsäga vilka bröstcancerpatienter 

som kommer att dra nytta av LiPlaCis-behandling. 

CHOSA är fokuserat på klinisk utveckling i sent skede av iCIP, och har globala exklusiva rättigheter till 

produkten. Cisplatin DRP är det enda testet som har visat sig förutsäga och kan välja vem som ska behandlas 

och vem som kommer att dra nytta av cisplatinbehandlingen och LiPlaCis. DRP kan bli en viktig gamechanger 

i alla cancerformer där cisplatin eller en av dess analoger används. 

iCIP i andra cancerformer 

Cisplatin är en viktig produkt vid cancerbehandling av lungor, urinblåsa samt huvud-halscancer - allt som allt 

i mer än 16 olika cancerformer. Det är därför ett generellt stöd för vårt projekt att cisplatin-DRP tidigare har 

visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Även när lungcancerkirurgi lyckas 

ta bort alla synliga tumörer, har alltför många patienter återfall av cancer. Cisplatinbehandling efter operation 

är en standardbehandling som tydligt ökar lungcancerboten, men inte alltid. Fram till nu vet inte läkarna vilken 

patient som kommer ha nytta av cisplatinbehandling och vilka som ska ha något annat. Det är här cisplatin 

DRP har stor potential att förändra cancervården. 

 

Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientgrupper som fick cisplatin 

efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Patienternas lungcancervävnader testades med 

cisplatin DRP-teknologi för att få DRP-poäng. En hög cisplatin-DRP-poäng var direkt kopplad till hög cisplatin-

effektivitet. Således hade patienter med de 10 procent högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 procent 

medan patienterna med de lägsta 10 procent poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 procent 

som överlevde 3 år1. 

 

En sammanfattning av resultaten från den prospektivt blindade fas 2b-studien i metastaserad bröstcancer 

från iCIP-studien har skickats in till ASCO  och kommer att utgöra ryggraden i diskussionerna med potentiella 

partners vid konferensen. 

ASCO-konferensen – den största cancerkonferensen – hålls den 2-6 juni i Chicago, USA. 

 

1) Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609 
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CHOSA Oncology AB  

 
Affärsmodell och strategi 

CHOSA Oncology AB har som yttersta ambition att ge bättre behandling till cancerpatienter. Med starka 

kliniska fas 2b-data är CHOSA’s primära strategi att sträva efter en strukturerad exit i form av en försäljning 

eller licensavtal. 
  

Utvecklingsplan i stora drag 

CHOSA Oncology AB förväntar sig att en fokuserad studie, som ger samma starka datauppsättning, som den 

nyligen avslutade i bröstcancer, kommer att leda till BTD-status (Break Through Designation) från FDA, och 

att en efterföljande tredje klinisk studie kommer att leda till marknadsgodkännande. 
 

Koncernförhållande och aktieinnehav 

CHOSA Oncology AB är moderbolag i en koncern som omfattar de helägda dotterbolagen RhoVac ApS and 

CHOSA ApS. Utöver ovanstående har CHOSA Oncology ApS inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.  

 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer  

De risker och osäkerhetsfaktorer som CHOSA Oncology AB’s verksamhet exponeras för är 

sammanfattningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, 

patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. 

 

Aktien 

Aktien i CHOSA Oncology AB noterades på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) den 9 mars 2016 (Under 

namnet RhoVac). Spotlight driver en handelsplattform (MTF) och är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans 

AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. ATS Finans AB är ett dotterbolag till Spotlight 

Group AB, som per den 15 september 2020 är noterat på Spotlight. Per den 31 december 2022 uppgick 

antalet aktier i CHOSA Oncology AB (tidigare RhoVac AB) till 19 047 102 (19 047 102) stycken. Bolaget har ett 

Teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i CHOSA-koncernen. I 

Teckningsoptionsprogrammet är tecknat totalt 1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption i 

Programmet ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 38,10 kronor under 

perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckningsmöjlighet kommer att 

tidigareläggas vid eventuell fusion med annat bolag. 

 

För tillfället finns aktien på observationslistan på Spotlight Stock Market som en konsekvens av det 

genomförda omvända förvärvet. 

 

Ägarförteckning 

För CHOSA’s ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk: 

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001554 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 ”K3”.  

  

Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Förslag till disposition av RhoVac AB’s resultat 
Styrelsen och verkställande direktören för CHOSA Oncology AB föreslår att ingen utdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 

 

 

 

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001554
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Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 26 maj 2023 i Lund. Årsredovisningen kommer att finnas 

tillgänglig för nedladdning från Bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman. 

 

Kommande finansiella rapporter 
CHOSA Oncology AB upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande 

rapporter är planerade enligt följande: 

 

• Bokslutskommuniké 2023-02-27 

• Delårsrapport 1 2023-05-05 

• Delårsrapport 2  2023-08-28 

• Delårsrapport 3  2023-11-10 

• Bokslutskommuniké  2024-02-09 
 

 

Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 

bolagets verksamhet, ställning och resultat.  

 

Lund, den 27 februari 2023 

CHOSA Oncology AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För ytterligare information 

Peter Buhl – VD 

Peter Buhl, CEO 

pbj@buhloncology.com 

+ 45 21 60 89 22 

 

  

mailto:pbj@buhloncology.com
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Kommentar till RhoVac AB finansiella utveckling  
 
 

Hela året 
 

Omsättning och resultat 

RhoVac AB övriga rörelseintäkter för hela året utgörs huvudsakligen av anslaget från EU:s innovationsfond 

Horizon 2020, och av detta intäktförs 3 985 TSEK (10 191) i 2022. Resultatet för helåret 2022 i koncernen 

uppgick till –33 408 TSEK (-54 573). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till den kliniska fas IIb-studien, 

BRaVac, som nu avslutas snabbare än planerat. RhoVac har en liten flexibel och väsentligen konsultbaserad 

organisation, med låga fasta kostnader, så kostnaderna för BRaVac, som nu avslutas, utgör den största 

kostnadsposten. Anslaget från Horizon 2020 är på totalt ca 27 MSEK över tid, av vilka ca 4 MSEK alltså har 

intäktsförts under 2022. 
 

Likviditet och balansräkning 

RhoVac AB’s likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 15 122 TSEK (29 621). Utöver RhoVac AB 

likvida medel har koncernen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på 4 472 TSEK (15 886), samt 

skattefordringar om 8 231 TSEK (7 564). I det fall utgifter för forskning och utveckling uppkommer i det 

danska dotterbolaget kan ett tillgodohavande av skatt erhållas, enligt ”Skattekreditordningen” i Danmark. 

Enligt denna kommer RhoVac ApS att erhålla en aktuell skatteintäkt för en del av de utgifter som är 

hänförbara till forskning och utveckling. RhoVac’s tillgodohavande under ”Skattekreditordningen” för 2022 

utbetalas i november 2023. Leverantörsskulder uppgick till 1 010 TSEK (6 395). 

Eget kapital uppgår till 9 392 TSEK (41 696) av en total balansomslutning på 30 104 TSEK (55 830). 

Under kvartal 1 genomfördes en företrädesemission av konvertibler som under april kom att stärka kassan  

med ytterligare 25 miljoner SEK brutto. Med detta tillskott menade RhoVac ha försäkrat sig om förmågan att  

genomföra de avslutande aktiviteterna i BRaVac-studien samt andra mindre utvecklingsprojekt, genomföra  

förberedelser för fas III, och vid lyckosamma resultat genomföra en exitförhandling, en process som sannolikt 

skulle tagit resten av 2022. Givet de negativa studieresultaten är det CHOSA Oncology AB’s plan att betala 

tillbaka konvertibellånet tidigt under 2023, då den sista återstående delbetalningen från EU’s innovationsfond 

Horizon 2020 är genomförd.  

Det utestående beloppet på det konvertibellånet från mars 2022 (som uppgår till cirka 15 MSEK) inklusive 

räntan är avsatt att betalas tillbaka så fort RhoVac fått tillgång till sin skattekredit för 2021 som utbetalades i 

november 2022 samt den sista delen av Horizon -2020-anslaget som beräknas utbetalas våren 2023. 
 

Soliditet 
RhoVac AB soliditet per den 31 december 2022 uppgick till 31,2% (74,7). 
 

Moderbolaget 

Moderbolagets intäkter för 2022 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget och uppgick till 1 977 TSEK 

(1 964). Resultatet för 2022 uppgick till -165 401 TSEK (-8 362). De huvudsakliga kostnader är relaterade till 

administration samt aktiviteter som understödjer den danska dotterbolagets verksamhet. 

Fjärde kvartalet  

 Omsättning och resultat  
Övriga rörelseintäkter utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020, och uppgick till 139 TSEK 

(40). Resultatet för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till -3 590 TSEK (-33 408). RhoVac har en liten, flexibel 

och väsentligen konsultbaserad organisation, med låga fasta kostnader De huvudsakliga kostnaderna är 

relaterade till det operativa arbetet med förvaltningen av bolaget samt förberedelser inför ett villkorat 

omvänt förvärv.  

 Moderbolaget  
Moderbolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2022 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget, och 

dessa intäkter uppgick till 451 TSEK (489). Moderbolagets resultat för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till   

-974 TSEK (-2 250). Kostnaderna är huvudsakligen relaterade till administration samt till aktiviteter som 

understödjer det danska dotterbolagets verksamhet.  
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Resultaträkning i sammandrag – koncernen 

 

  2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

     

     

Rörelsens intäkter      

Övriga rörelseintäkter 139 40 4 085 10 191 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -3 287 -18 199 -39 193 -63 781 

Personalkostnader -500 -2 295 -6 233 -8 245 

Övriga rörelsekostnader -17 100 22 -21 

Rörelseresultat -3 665 -20 354 -41 319 -61 856 

     

Resultat från finansiella poster     

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 463 0 1 525 0 

Räntekostnader och liknande kostnader -465 -159 -1 474 -220 

     

Resultat efter finansiella poster -3 667 -20 513 -41 268 -62 076 

     

Skatt på årets resultat 77 -5 7 860 7 503 

     

PERIODENS RESULTAT -3 590 -20 518 -33 408 -54 573 
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Balansräkning i sammandrag – koncernen 

 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

   

   

TILLGÅNGAR   

   

   

Omsättningstillgångar   

   

Kortfristiga fordringar   

Aktuella skattefordringar 8 231 7 564 

Övriga fordringar 2 279 2 759 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 472 15 886 

Summa kortfristiga fordringar 14 982 26 209 

   

Kassa och bank 15 122 29 621 

   

Summa omsättningstillgångar 30 104 55 830 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 30 104 55 830 
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Balansräkning i sammandrag – koncernen (fortsatt) 

 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

   

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

Aktiekapital (19 047 102 aktier) 3 428 3 428 

Övrigt tillskjutet kapital 211 293 211 293 

Annat eget kapital inklusive årets resultat -205 329 -173 025 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 9 392 41 696 

   

Summa eget kapital 9 392 41 696 

   

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 1 010 6 395 

Övriga kortfristiga skulder 16 735 525 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 967 7 214 

Summa kortfristiga skulder 20 712 14 134 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 104 55 830 
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Förändring av eget kapital – koncernen 

 

(TSEK) Aktiekapital  

Övrigt  

tillskjutet 

kapital   

Annat eget 

kapital  

inklusive 

årets  

resultat  

Summa 

eget  

kapital 

hänförligt 

till moder-

företagets 

aktieägare  

Summa 

eget 

kapital  

      

Ingående balans per 1 januari 2022 3 428 211 293 -173 025 41 696 41 696 

Periodens resultat   -33 408 -33 408 -33 408 

Förändringar i redovisade värden  

på tillgångar och skulder:      

  Omräkningsdifferenser   1 104 1 104 1 104 

Summa värdeförändringar 0 0 1 104 1 104 1 104 

Transaktioner med ägare:      

 Teckningsoptioner      

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0 

Utgående balans per 31 december 2022 3 428 211 293 -205 329 9 392 9 392 

      

      

(TSEK) Aktiekapital  

Övrigt  

tillskjutet 

kapital   

Annat eget 

kapital  

inklusive 

årets  

resultat  

Summa 

eget  

kapital 

hänförligt 

till moder-

företagets 

aktieägare  

Summa 

eget 

kapital  

      

Ingående balans per 1 januari 2021 3 428 210 823 -119 452 94 800 94 800 

Periodens resultat   -54 573 -54 573 -54 573 

Förändringar i redovisade värden  

på tillgångar och skulder:      

  Omräkningsdifferenser   999 999 999 

Summa värdeförändringar 0 0 999 999 999 

Transaktioner med ägare:      

 Teckningsoptioner  470  470 470 

Summa transaktioner med aktieägare 0 470 0 470 470 

Utgående balans per 31 december 2021 3 428 211 293 -173 025 41 696 41 696 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen 

 

  2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

     

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -3 665 -20 354 -41 319 -61 856 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

Erhållen ränta 0 0 0 0 

Erlagd ränta -12 -33 -57 -204 

Betald inkomstskatt 8 112 7 576 8 112 7 576 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändringar av rörelsekapital 4 435 -12 811 -33 264 -54 484 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 804 -1 943 13 257 -1 393 

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 106 -1 341 -5 647 1 682 

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder -714 4 949 -5 254 5 058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 631 -11 146 -30 908 -49 137 

     

Finansieringsverksamheten     

Konvertibellån 0 0 14 980 0 

Likvid från aktieoptioner 0 0 0 470 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 14 980 470 

     

Periodens kassaflöde 4 631 -11 146 -15 928 -48 667 

Likvida medel vid periodens början 9 918 40 776 29 621 77 524 

Kursdifferenser i likvida medel 573 -10 1 429 764 

Likvida medel vid årets slut 15 122 29 621 15 122 29 621 
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 

 

  2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

     

     

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 451 489 1 977 1 964 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -1 862 -1 455 -6 203 -5 047 

Personalkostnader -477 -1 327 -4 112 -5 346 

Övriga rörelsekostnader 0 -7 -6 -40 

Rörelseresultat -1 888 -2 300 - 8 344 -8 469 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -156 359 0 

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 1 355 50 1 355 108 

Räntekostnader och liknande kostnader -441 0 -1 450 -1 

Resultat efter finansiella poster -974 -2 250 -164 798 -8 362 

     

     

Resultat före skatt -974 -2 250 - 164 798 -8 362 

     

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

     

PERIODENS RESULTAT -974 -2 250 -164 798 -8 362 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

   

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 0 156 359 

Fordringar hos koncernföretag 21 960 10 122 

  21 960 166 481 

   

Summa anläggningstillgångar 21 960 166 481 

   

Omsättningstillgångar   

   

Kortfristiga fordringar   

Övriga fordringar 620 387 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 105 373 

Summa kortfristiga fordringar 725 760 

   

Kassa och bank 3 160 6 867 

   

Summa omsättningstillgångar 3 885 7 627 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 25 845 174 108 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget (fortsatt)  

  

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 3 428 3 428 

  3 428 3 428 

   

Fritt eget kapital   

Överkursfond 211 167 211 167 

Balanserat resultat -42 727 -34 365 

Periodens resultat -164 798 -8 362 

  3 643 168 440 

   

Summa eget kapital 7 071 171 869 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 581 201 

Övriga kortfristiga skulder 15 228 388 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 965 1 650 

Summa kortfristiga skulder 18 774 2 239 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 845 174 108 

 
 

  

 

 

  



 
17 

Förändring av eget kapital – moderbolaget 

 

(TSEK) 

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2022 3 428 211 167 -34 365 -8 362 171 869 

Disposition av föregående års resultat   -8 362 8 362 0 

Årets resultat    -164 798 -164 798 

Transaktioner med ägare:      

Teckningsoptioner      

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0 

Utgående balans per 31 december 2022 3 428 211 167 -42 727 -164 798 7 071 

      

   

(TSEK) 

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2021 3 428 210 697 -26 586 -7 778 179 761 

Disposition av föregående års resultat   -7 778 7 778 0 

Årets resultat    -8 362 -8 362 

Transaktioner med ägare:      

Teckningsoptioner  470   470 

Summa transaktioner med aktieägare 0 470 0 0 470 

Utgående balans per 31 december 2021 3 428 211 167 -34 365 -8 362 171 869 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget 

 

  2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

     

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -1 888 -2 300 -8 344 -8 469 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

Erhållen ränta 0 51 0 108 

Erlagd ränta 0 0 -1 -1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av rörelsekapital -1 888 -2 250 -8 345 -8 362 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 182 547 34 240 

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 206 82 380 -456 

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 185 -62 -273 88 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 315 -1 682 -8 204 -8 490 

     

Investeringsverksamheten     

Förändring långfristiga lån dotterbolag 0 -51 -10 483 -10 108 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -51 -10 483 -10 108 

     

Finansieringsverksamheten     

Konvertibellån 0 0 14 980 0 

Likvid från emission av aktieoptioner 0 0 0 470 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 14 980 470 

     

Periodens kassaflöde -1 315 -1 733 -3 707 -18 128 

Likvida medel vid periodens början 4 475 8 600 6 867 24 995 

Likvida medel vid årets slut 3 160 6 867 3 160 6 867 

 
 

 

 

  



 
19 

 

 

 

Bolagsinformation 
 

CHOSA AB – moderbolag  

Firmanamn CHOSA AB 

Handelsbeteckning ”CHOSA”. Aktier är föremål för handel på Spotlight. 

ISIN-koder Aktiernas ISIN-kod är SE0007784319. 

Säte och hemvist Lund kommun, Skåne län, Sverige 

Organisationsnummer 559037-2271 

Datum för bolagsbildning 2015-11-25 

Datum när bolag startade sin verksamhet 2015-11-25 

Land för bolagsbildning Sverige 

Juridisk form Publikt aktiebolag 

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Adress Scheeletorget 1, 223 81 Lund, Sverige 

Telefon +46 73-751 72 78 

Hemsida https://www.chosaoncology.se/ 

Revisor Deloitte AB (Box 233, 391 22 Kalmar), huvudansvarig revisor 

Magnus Andersson 

LEI-kod 5493002SFL9YXB0A0027 
 

RhoVac ApS – dotterbolag  

Land för bolagsbildning Danmark 

Land från var dotterbolag driver verksamhet Danmark 

Organisationsnummer (CVR.) 31159008 

Ägarandel 100 procent 

 

CHOSA ApS – dotterbolag  

Land för bolagsbildning Danmark 

Land från var dotterbolag driver verksamhet Danmark 

Organisationsnummer (CVR.) 43134477 

Ägarandel 100 procent 
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Medicon Village AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund 

 

www.chosaoncology.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


