
Kommersiellt genombrott i Japan 
och patientrekryteringen för interimanalysen uppnådd
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
■  Isofol ingick licensavtal med Solasia för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin i Japan
■  Stärkt patentskydd för arfolitixorin i Japan med två nya patent 
■ Effektdata från fas I/IIa-studien (ISO-CC-005) visar 59% objektiv tumörrespons med fas III 
    regimen i extensionskohorterna
■  Milstolpe uppnådd med 330 patienter inkluderade i AGENT-studien vilket öppnar upp för interimanalysen
■  Patientrekryteringen har pågått i AGENT-studien utan avbrott under coronapandemin,
    men påverkan av andra vågen kan orsaka en möjlig fördröjning
■  VD, Ulf Jungnelius, har tecknat samtliga teckningsoptioner

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
■  Isofol har ingått ett licensavtal med Endo Ventures Limited, avseende registrering och kommersi- 
   alisering av arfolitixorin exklusivt i Kanada. Med samtycke av Isofol har Endo Ventures Limited 
    utsett Paladin Labs Inc., ett operativt bolag under Endo, att ansvara för att söka myndighetsgod- 
   kännande för arfolitixorin i Kanada och efter myndighetsgodkännande samt ansvara för kom- 
    mersialiseringen av arfolitixorin i Kanada, inklusive distribution, marknadsföring, medical affairs,  
    prissättning och reimbursement.

FINANSIELL INFORMATION
Tredje kvartalet, juli-september 2020
■  Nettoomsättningen uppgick till 18 439 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0) 
■  Periodens resultat uppgick till -30 100 TSEK (-41 951) 
■  Resultat per aktie uppgick till -0,36 SEK (-1,31)
■  Likvida medel per den 30 september uppgick till 153 612 TSEK (190 433)

Januari-september 2020
■  Nettoomsättningen uppgick till 18 439 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK 0) 
■  Periodens resultat uppgick till -134 333 TSEK (-103 669) 
■  Resultat per aktie uppgick till -2,48 SEK (-3,23)

NYCKELTAL
TSEK

2020
juli-sept

2019
juli-sept

2020
jan-sept

2019
jan-sept

2019
jan-dec

Nettoomsättning 18 439 – 18 439 – –

Periodens resultat -30 100 -41 951 -134 333 -103 669 -161 583

Resultat per aktie -0,36 -1,31 -2,48 -3,23 -5,04

Livida medel 153 612 190 433 153 612 190 433 126 983

Isofol utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin
Isofol utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin för att förbättra effekten av standard behandling 
med 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i 
en global fas III AGENT-studie, på patienter med spridd kolorektalcancer. 

Koncernen består av moderbolaget Isofol Medical AB (publ) och dotterbolaget Isofol Medical Incenti-
ve AB. Verksamheten bedrivs i moderbolaget medan dotterbolaget endast administrerar Koncernens 
Incitamentsprogram. Beskrivningarna av verksamhet, resultat och ställning i denna delårsrapport avser 
därför såväl koncern som moderbolag såvida inte annat anges särskilt. 
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Vi startade tredje kvartalet med att ingå ett strategiskt licensavtal för den 
viktiga japanska marknaden. Detta var kulmen av två års intensivt arbe-
te som stärker både vår pågående globala fas III-studie, AGENT och för-
handlingspositionen inför en potentiell global deal. Vi närmar oss en mil-
stolpe i AGENT-studien, interimanalysen, som kommer visa oss vilken väg 
vi tar framöver. Vi har haft en fortsatt god patientrekrytering trots ökande 
covid-19 fall i delar av världen. Med japanavtalet i hamn satsar vi nu fram-
åt och fokuserar på att ta större steg mot förberedelser för ett globalt 
licensavtal.

KOMMERSIELLT GENOMBROTT I JAPAN

Strategisk viktigt licensavtal för den 
japanska marknaden
I augusti signerade vi ett licensavtal för att ut-
veckla och kommersialisera arfolitixorin i Ja-
pan tillsammans med läkemedelsbolaget Sola-
sia Pharma K.K. i Japan. Med en befolkning på 
knappt 130 miljoner invånare är det den största 
enskilda marknaden, efter Nordamerika, för lä-
kemedel inom onkologi. Kolorektalcancer (Co-
lorectal cancer CRC) har blivit ett mycket stort 
bekymmer i Japan på grund av västerländska 
influenser av bland annat diet och som därige-
nom ökat förekomsten av bl a denna cancer-
form. Att få fotfäste på den japanska markna-
den är därför en av de absolut största mil- 
stolparna för arfolitixorin och bolaget hittills. I 
Solasia har vi hittat en erfaren partner som är 
van att arbeta med bolag som vårt och som 
kommer kunna stödja de lokala utvecklingsak-
tiviteterna samt ansvara för marknadsgodkän-
nande i Japan efter studiens avslut. 

Monetärt innebär avtalet utbetalningar upp 
till totalt ca 100 miljoner USD (ca 890 miljoner 
SEK) vilka är fördelade på en initiala ersättning 
och delbetalningar kopplade till fördefinierade 
milstolpar under den fortsatta utvecklingen, re-
gulatoriska processen och kommersialisering-

en. Solasia har också åtagit sig att till fullo finan-
siera en expansion av AGENT-studien i Japan. Vi 
har dessutom rätt till royalties motsvarande en 
tvåsiffrig procentsats av den framtida nettoför-
säljningen. I tredje kvartalet har vi intäktsfört 18 
miljoner SEK för det japanska licensavtalet. 
Licensavtalet med Solasia verifierar kvaliteten 
på arfolitixorins studiedata så här långt och 
dess kommersiella potential, vilket bland annat 
ger en stark signal till andra globala aktörer på 
marknaden.

Interimanalys i AGENT-studien
De 330 patienter som behövs i AGENT-studien 
för interimanalysen rekryterades under tredje 
kvartalet och i slutet av året bedöms alla pa-
tienter ha genomgått behandling i 16 veckor 
och analysen kan därefter påbörjas. Interim- 
analysen är en mycket viktig milstolpe och be-
slutspunkt för det fortsatta genomförandet av 
fas III-studien. 

AGENT-studien är designad med en möjlighet 
för oss att, efter interimanalys och rekommenda-
tion från den oberoende säkerhetskommittén 
(iDSMB), expandera studien med ytterligare 220 
patienter, utöver de nu planerade 440 patienter-
na. Syftet med expansionen är att stärka studie-

resultaten genom att även kunna visa statistisk 
signifikans för vårt sekundära effektmått och öka 
resultatmängden för arfolitixorins behandlingsef-
fekt. Slutförs studien utan expansion av patien-
tunderlaget innebär detta en kortare studietid då 
studien avslutas efter 440 patienter med presen-
tation av top-line resultat i slutet av 2021. Rekom-
mendationen från iDSMB beräknas ske vid årsskif-
tet men kan påverkas av pandemins andra våg, 
vilket skulle resultera i en möjlig senareläggning.

Licensavtalet med Endo – ytterligare 
validering av arfolitixorins potential
Efter kvartalets utgång tecknade Isofol ett 
licensavtal med Endo. Avtalet innebär att vi li-
censierar ut arfolitixorin till Paladin Labs, ett dot-
terbolag inom Endo-koncernen, för kommersial- 
iseringen av arfolitixorin i Kanada. Med en foku-
serad marknads- och säljorganisation har Pala-
din under åren skapat ett starkt renommé att 
kommersialisera innovativa läkemedelsproduk-
ter i Kanada. Genom avtalet erhåller Isofol totalt 
upp till cirka 23,05 miljoner USD (cirka 205 miljo-
ner SEK) fördelat på initiala ersättningar och 
framtida delbetalningar kopplade till milstolpar 
avseende klinisk utveckling, regulatorisk process 
och försäljning. Dessutom kommer Isofol erhålla 
royalty motsvarande en tvåsiffrig procentsats 
av den framtida nettoförsäljningen. Affären, pre-
cis som licensavtalet i Japan, är en av de högst 
värderade i sitt slag och en stark validering från 
ett specialiserat läkemedelsbolag som utvärde-
rat vårt utvecklingsprogram.

Prioriteringar framöver
Genom de två kommersiella licensavtalen har 
Isofol stärkt sin position och tagit steget från ett 
kliniskt utvecklingsskede till pre-kommersialise-
ringsfas. Vi fokuserar nu intensivt på marknads-
förberedande aktiviteter i syfte att bli en stark 

partner i förhandlingar om ett globalt licensav-
tal med ett ledande läkemedelsbolag. I närtid 
kommer fokus ligga på att säkerställa rekryte-
ringen av de resterande patienterna och kvali-
tetssäkra data till interimanalysen inför iDSMBs 
rekommendation. De första nio månaderna av 
2020 har varit mycket händelserika och jag ser 
med tillförsikt på återstoden av året och de mil-
stolpar som ligger framför oss.

Göteborg, 13 november 2020

Ulf Jungnelius
VD, Isofol Medical AB (publ)

Licensavtalen tecknande med Solasia och 
Endo är två av de högst värderade affärerna 
i sitt slag på respektive marknad och utgör 
en mycket stark validering av arfolitixorins 
marknadspotential.

Ulf Jungnelius, VD, Isofol Medical AB (publ)

”
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Läkemedelsmarknaden för behandling av kolorektalcancer (CRC) 
uppgår till ca 8,5 miljarder USD och beräknas växa till minst 11 miljarder 
USD fram till 2025. Effektiva behandlingar saknas och cancerformen 
är den tredje vanligaste och näst dödligaste. Det nyligen slutna licens-
avtalet med Solasia Pharma K.K. ger Isofol möjlighet att utveckla och 
kommersialisera arfolitixorin på den strategiskt betydelsefulla och 
snabbt växande japanska CRC-marknaden. 

Stort behov av behandlingsalternativ
Licensavtalet som signerades med Solasia den 
13 augusti 2020 markerar en viktig milstolpe för 
kommersialiseringen av arfolitixorin. Japan är, 
efter Nordamerika, den näst största enskilda 
marknaden för metastaserad kolorektalcancer 
(mCRC). Antalet diagnosticerade patienter per 
år ökar snabbt i Japan jämfört med andra stora 
marknader och fler än 84 000 patienter behand-
las årligen inom första till tredje linjens terapi. 
Solasia är ett japanskt läkemedelsbolag specia-
liserade inom onkologi. Bolaget har stor erfaren-
het av att bedriva fas III-studier inom CRC och 
kan navigera nationella regelverk, och således 
utmärkta förutsättningar för att utveckla och 
kommersialisera arfolitixorin i Japan. I och med 
avtalet kommer Solasia att ansvara för och fi-
nansiera genomförandet av en expansion av 
AGENT-studien i Japan.

Licensavtalet, som är värt upp till ca 100 mil-
joner USD, är ett av de största i sitt slag och lik-
nande affärer av jämförbar storlek inkluderar 
fler länder utöver Japan. Att Solasia väljer att gå 

SOLASIA-AFFÄREN ÖPPNAR 
EN GLOBALT VIKTIG MARKNAD 

in i ett partnerskap kring arfolitixorin är en stark 
validering av den vetenskapliga och kliniska da-
tan såväl som den kommersiella potentialen.

Marknadsförberedelser inför lansering
Marknadsförberedelser pågår för att ta fram 
en global marknadsplan för kommersialise-
ringen av arfolitixorin. Isofols målsättning är att 
göra en affär med ett större läkemedelsbolag 
innan ett marknadsgodkännande. För att ha en 
starkare förhandlingsposition vid kommande 
dialoger med globala aktörer krävs att Isofol 
har en väl genomarbetat plan för hur arfolitixo-
rin ska kommersialiseras och lanseras. Isofol 
har ett pågående samarbete med Syneos 
Health och kommer att dra nytta av deras glo-
bala resursstarka organisation som erbjuder 
ledande integrerade kliniska och kommersiella 
tjänster. Prioriterade marknadsförberedande 
aktiviteter innefattar bl.a. prisanalyser, rela-
tionsetablering med opinionsledare samt att 
skapa en god förståelse för nuvarande och 
kommande marknadsförutsättningar. 

Fortsatt arbete mot globalt licensavtal
Isofol fokuserar framgent på att skapa optimala 
förutsättningar för ett globalt licensavtal för ar-
folitixorin. Målsättningen är att hitta en partner 
innan ansökan om myndighetsgodkännande är 
aktuellt. Licensavtalet på den japanska markna-
den har ökat förutsättningarna för en global 
affär. 

Långt patentskydd
Arfolitixorin har patentskydd till 2038 i USA och 
Japan, samt 2034 i Europa och andra viktiga 
marknader. Patentskyddet i Japan stärktes yt-
terligare under tredje kvartalet med godkän-
nandet av två patent, ett avseende berednings-
processen av läkemedlet för injicering och ett 
avseende dosregimer.

Källa: GLOBOCAN 2018, Cancer Incidence and Mortality Worldwide.; GlobalData 2017; GlobalData 
Colorectal Cancer: Competitive landscape to 2026; Deallus Market research and forecast model 2018.

Blockbusterpotential i kolorektalcancer 

~1,8 miljoner
Årligen drabbade av kolorektalcancer globalt

 

> 370.000
Behandlas årligen med läkemedel för mCRC i första till tredje behandlingslinjen

~ 1 miljard USD
I årlig försäljningspotential enbart i första linjens behandling 

| MARKNADSÖVERSIKT
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MARKNADEN FÖR ARFOLITIXORIN

Arfolitixorin utvecklas för behandling av pa-
tienter med mCRC, redan från initial diagnos 
(första linjens behandling). Effektiva behand-
lingar saknas och mCRC är den tredje vanli-
gaste och näst dödligaste cancerformen. Fär-
re än hälften av mCRC patienter svarar på 
behandling.
   En av anledningarna till det stora behovet 
av nya behandlingar är att det jämfört med 
bröst- och lungcancer finns få målmolekyler 
hos mCRC-patienter som kan angripas med 
nya läkemedel. Detta beror bl a på denna 
cancerforms höga mutationstakt. Nya läke-
medel såsom immunoterapier och BRAF- 
hämmare har endast effekt på små subpop- 
ulationer av mCRC-patienter. Det senaste lä-
kemedlet som godkändes för mCRC i första 
linjen lanserades för 16 år sedan. 
  Arfolitixorin är unikt positionerad för behand-
ling av samtliga mCRC-patienter, oberoende 
av genetisk profil, i första behandlingslinjen.

Effektiva behandlingar saknas

Läkemedelsmarknaden för behandling av 
CRC uppgår till ca 8,5 miljarder USD och be-
räknas växa till minst 11 miljarder USD fram till 
2025. De sju största marknaderna (USA/
EU-5/Japan) utgör den primära marknaden 
för arfolitixorin där ca 370 000 patienter årli-
gen diagnostiseras med mCRC. Det globala 
analysföretaget Global Data uppskattar i en 
rapport att en av de viktigaste händelserna 
på CRC-marknaden i USA, EU och Japan 
kommer vara lanseringen av arfolitixorin.

Stor och växande marknad

Marknadsundersökningar med förskrivande 
onkologer på de sju största marknaderna 
visar på ett mycket stort intresse för att be-
handla med arfolitixorin och indikerar en 
marknadspenetration på mellan 30–50%. 
  Marknadsupptaget av arfolitixorin förväntas 
accelereras av två faktorer, dels ges läkemed-
let som ett tillägg till läkemedlet dagens stan-
dardbehandling och dels är de flesta befintli-
ga behandlingsalternativen generiska 
produkter utan aktiv säljkår. 
   Marknaden för behandling av mCRC med 
arfolitixorin i första linjen uppskattas till över 
1 miljard USD på de sju största geografiska 
marknaderna. På längre sikt finns möjlighet 
att utöka till fler indikationsområden.
.

Hög förväntad 
marknadspenetration

| MARKNADSÖVERSIKT
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| KLINISKA STUDIER

PATIENTREKRYTERINGEN FÖR INTERIMANALYSEN I 
AGENT-STUDIEN UPPNÅDD
Patientrekryteringen i AGENT-stu-
dien har pågått utan avbrott under 
coronapandemin och rekrytering-
en nådde rekordnivåer under juli 
månad. I juli passerades även mil-
stolpen om 330 rekryterade patien-
ter vilket möjliggör att den obero-
ende säkerhetskommittén (iDSMB) 
kan initiera interimanalysen. Utfallet 
av analysen är centralt då det av-
gör vägen framåt för arfolitixorins 
utvecklingsprogram.

AGENT-studien avancerar 
trots coronapandemin
Trots den rådande coronapandemin har rekry-
teringen av patienter till fas III-studien varit god 
och studien fortskrider enligt plan vid över 90 
kliniker i USA, Kanada, Europa, Australien och 
Japan. Under juli månad uppnåddes det hög-
sta intaget av patienter hittills under studien 
och vid utgången av kvartalet var 387 patienter 
inkluderade i studien. Isofol har löpande anpas-
sat sig efter de senaste riktlinjerna från läke-
medelsmyndigheter och har vidtagit ett antal 
proaktiva åtgärder såsom att monitorera på 
distans för att säkerställa kontinuitet i den på-
gående AGENT-studien på ett tryggt och an-
svarsfullt sätt under coronapandemin. 

Parallellt med studien pågår även ytterliga-
re optimering av genexpressionanalysen för att 
förbereda analyserna av patientdata från 
AGENT-studien. Syftet med genexpressionsa-

nalysen är att studera om det finns subgrupper 
bland patienterna som har signifikant bättre 
förutsättningar att svara på behandlingen med 
arfolitixorin jämfört med prodrogen leukovorin. 

Resultaten från 005-studien 
ger en positiv signal
I slutet av september presenterades effektdata 
från den utökade fas I/IIa 005-studien. Data 
från 31 patienter i de två extensionskohorterna 
som omfattade både säkerhet och effekt visar 
en objektiv tumörrespons (best ORR) hos 55 % 
av mCRC patienterna efter minst 16 veckors be-
handling. 17 av de 31 patienterna behandlades 
med ARFOX-regim (arfolitixorin och 5-FU + oxa-
liplatin), den experimentella regim som stude-
ras i AGENT-studien. Inom ARFOX-gruppen ob-
serverades en objektiv tumörrespons på 59 %, 
definierat som den procentandel av patienter-
na vars sjukdom minskat med mer än 30 % 
alternativt försvunnit helt efter behandling. 
ORR är det primära effektmåttet i AGENT-stu-
dien och resultaten i 005-studien är en positiv 
indikation inför utfallet i AGENT-studien.

AGENT-studien expanderas i Japan 
Licensavtalet med det japanska läkemedelsbola-
get Solasia innebär en expansion av AGENT-stu-
dien i Japan. Samarbetet med Solasia är optimerat 
för att öppna dörren till den stora japanska mark-
naden för kolorektalcancer och Solasia är dessut-
om en viktig partner för studiens genomförande. 
Solasia utnyttjar sitt lokala nätverk och tidigare er-
farenhet av att driva fas III-studier inom kolorektal-
cancer (CRC) för att rekrytera nya sjukhus till stu-
dien. Patientrekryteringen underlättas genom att 
det finns ett stort intresse från japanska läkare för 
arfolitixorin och att den prövare som koordinerar 
studien i Japan är en internationellt välrenomme-
rad opinionsledare (KOL) inom kolorektalcancer.

Interimanalysen av AGENT-studien initieras
I början av det tredje kvartalet nådde vi ytterli-
gare en viktig milstolpe med 330 patienter re-
kryterade i AGENT-studien, vilket innebär att 
interimanalysen kan initieras när samtliga av 
dessa patienter har behandlats och gjort två 
tumörutvärderingar (efter 16 veckors behand-
ling). I slutet av året bedöms alla patienter vara 
behandlade och data till interimanalysen ha 

samlats in och därefter så kvalitetssäkras data 
innan den oberoende säkerhetskommittén, iDS-
MB, påbörjar sin analys av data. Rekommenda-
tionen från iDSMB beräknas ske vid årsskiftet 
men kan påverkas av pandemins andra våg, vil-
ket skulle resultera i en möjlig senareläggning. 
Utgången av analysen kan resultera i två vägar 
framåt. Antingen att rekryteringen till studien avslu-
tas efter 440 patienter eller att Isofol rekommende-
ras att öka antalet patienter i studien till 660 för att 
nå statistisk signifikans även för PFS (progressions-
fri överlevnad). iDSMB har vid tre tillfällen, senast 
den 17 juni, bedömt data från AGENT-studien och 
rekommenderat att fortsätta studien utan några 
säkerhetssignaler eller ändringar i protokollet. 

Isofol bedömer att man i studiens grundutfö-
rande har möjlighet att ansöka om myndighets-
godkännande baserat på 440 patienter förutsatt 
att det primära effektmåttet, ORR, är uppnått 
samt att det finns en positiv trend för det sekun-
dära effektmåttet, som är progressionsfri över-
levnad, PFS. En expansion av studien till 660 pa-
tienter och med uppnådd statistisk signifikans för 
PFS, skulle ytterligare stärka studieresultaten och 
bädda för en starkare marknadsposition. 
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| FINANSIELL INFORMATION, TREDJE KVARTALET

FINANSIELL INFORMATION,  
JULI-SEPTEMBER
JÄMFÖRELSE MELLAN 
JULI-SEPTEMBER 2020 OCH 2019

Belopp angivna utan parenteser avser perio-
den juli-september 2020 och belopp angivna 
inom parenteser avser juli-september 2019.

INTÄKTER
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick till 18 439 TSEK (0) för kvartalet. Intäk-
terna i kvartalet är hänförliga till det japanska licensavtalet och 
består av initiala ersättningar om 16 342 TSEK och ersättningar 
för AGENT-studien i Japan om 2 097 TSEK. 

KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader uppgick till -45 887 TSEK (-39 752), vil-
ket motsvarar en ökning om 6 135 TSEK. Kostnaderna har ökat 
jämfört med samma period föregående år, vilket är hänförligt till 
den pågående kliniska studien AGENT och rekrytering av patien-
ter, regulatoriska förberedelser för studier och kostnader hänför-
liga till licensavtal i Japan. 

Personalkostnader
Personalkostnaderna i Koncernen uppgick till -4 486 TSEK (-5 049) 
vilket motsvarar en minskning på 563 TSEK. Antalet anställda upp-
gick till 12 personer (15) vid utgången av september månad 2020.   

Avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella- och immateriel-
la anläggningstillgångar uppgick under perioden till -451 TSEK 
(-392).

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 1 400 TSEK (3 700), varav 1 190 TSEK (3 
545) hänförligt till valutakursförändringar på likvida medel och 
derivatinstrument och 210 TSEK (155) hänförligt till ränta.

RESULTAT
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat uppgick till -31 500 TSEK (-45 651), vilket motsva-
rar en minskning av förlusten med 14 151 TSEK. Resultat efter fi-
nansiella poster uppgick till -30 100 TSEK (-41 951), vilket motsva-
rar en minskning av förlusten med 11 851 TSEK.

Koncernen har ingen skattekostnad då någon vinst ej uppvi-
sats under de jämförda perioderna.

LIKVIDA MEDEL
Bolagets likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 
153 612 TSEK (190 433). Inga lån finns upptagna per den 30 sep-
tember 2020 eller upptagits sedan dess. Av likvida medel har 
67 302 TSEK (0) ställts som säkerhet för att lösa valutaterminer 
vilka förfaller till betalning under perioden november 2020 till maj 
2021. 

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under peri-
oden till -29 617 TSEK (-34 887), vilket motsvarar en förändring om 
5 270 TSEK. Det negativa kassaflödet är hänförligt till bolagets 
pågående kliniska aktiviteter.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under peri-
oden till 0 TSEK (-130).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under peri-
oden till -2 238 TSEK (-166). Det negativa kassaflödet är hänförligt 
till utbetalningar avseende emissionskostnader för avslutad 
emission vilka betalades i kvartalet.

Periodens kassaflöde
Periodens kassaflöde uppgick under perioden till -31 955 TSEK 
(-35 183), vilket motsvarar en förändring om 3 228 TSEK. Det ne-
gativa kassaflödet under perioden är i huvudsak hänförligt till 
bolagets pågående kliniska aktiviteter.

INVESTERINGAR
Investeringar gjorda under juli-september 2020
Koncernens investeringar uppgick under perioden till 0 TSEK 
(-130). Merparten av Koncernens utgifter är relaterade till forsk-
ning och utveckling. Dessa utgifter kostnadsförs löpande och 
klassificeras således ej som investeringar. Förutom de planerade 
studierna har Koncernen inga pågående eller planerade materi-
ella investeringar.
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| FINANSIELL INFORMATION, JANUARI-SEPTEMBER 2020

FINANSIELL INFORMATION,  
JANUARI-SEPTEMBER
JÄMFÖRELSE MELLAN 
JANUARI TILL SEPTEMBER 2020 OCH 2019

Belopp angivna utan parenteser avser perio-
den januari-september 2020 och belopp an-
givna inom parenteser avser januari-septem-
ber 2019.

INTÄKTER
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick till 18 439 TSEK (0) för perioden. Intäk-
terna i perioden är hänförliga till det japanska licensavtalet och 
består av initiala ersättningar om 16 342 TSEK och ersättningar 
för AGENT-studien i Japan om 2 097 TSEK. 

KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader uppgick till -139 668 TSEK (-94 135), vil-
ket motsvarar en ökning om 45 533 TSEK. Kostnaderna har ökat 
jämfört med samma period föregående år, vilket är hänförligt till 
den pågående kliniska studien, AGENT, och rekrytering av pa-
tienter, regulatoriska förberedelser för studier i Japan och Inve-
stor relations. 

Personalkostnader
Personalkostnaderna i Koncernen uppgick till -14 363 TSEK (-16 
284) vilket motsvarar en minskning om 1 921 TSEK. Antalet anställ-
da uppgick till 12 personer (15) vid utgången av september månad 
2020.

Avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella- och immateriel-
la anläggningstillgångar uppgick under perioden till -1 332 TSEK 
(-1 139). 

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 2 435 TSEK (8 664), varav 2 788 TSEK (7 
686) hänförligt till valutakursförändringar på likvida medel och 
derivatinstrument och -353 TSEK (978) hänförligt till ränta.

RESULTAT
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat uppgick till -136 768 TSEK (-112 333), vilket motsva-
rar en ökning av förlusten med 24 435 TSEK. Resultat efter finan-
siella poster uppgick till -134 333 TSEK (-103 669), vilket motsvarar 
en ökning av förlusten med 30 664 TSEK.

Koncernen har ingen skattekostnad då någon vinst ej uppvi-
sats under de jämförda perioderna.

LIKVIDA MEDEL
Bolagets likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 
153 612 TSEK (190 433). Inga lån finns upptagna per den 30 sep-
tember 2020 eller upptagits sedan dess. Av likvida medel har 
67 302 TSEK (0) ställts som säkerhet för att lösa valutaterminer 
vilka förfaller till betalning under perioden november 2020 till maj 
2021. 

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under peri-
oden till -125 165 TSEK (-86 429), vilket motsvarar en förändring 
om –38 736 TSEK.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under peri-
oden till 0 TSEK (-302).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under peri-
oden till 150 337 TSEK (-74). Det positiva kassaflödet är hänförligt 
till den nyemission som genomfördes under andra kvartalet.

Periodens kassaflöde
Periodens kassaflöde uppgick till 25 172 TSEK (-86 805). Det posi-
tiva kassaflödet under perioden är hänförlig till nyemissionen 
som genomfördes under andra kvartalet.

INVESTERINGAR
Investeringar gjorda under januari-september 2020
Koncernens investeringar uppgick under perioden till 0 TSEK 
(-302). Merparten av Koncernens utgifter är relaterade till forsk-
ning och utveckling. Dessa utgifter kostnadsförs löpande och 
klassificeras således ej som investeringar. Förutom de planerade 
studierna har Koncernen inga pågående eller planerade materi-
ella investeringar.
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| ÖVRIG INFORMATION

ÖVRIG INFORMATION
Organisation och Personal
Vid utgången av rapportperioden var antalet anställda 12 heltidsanställa, samtliga är anställda på 
bolagets huvudkontor i Göteborg, Sverige, varav sex män och sex kvinnor. Därutöver har bolaget ett 
10-tal konsulter varav majoriteten anses jobba heltid eller näst intill heltid för Isofol.

Information om transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor. Isofol har konsultavtal med bolag 
ägt av styrelseledamoten Alain Herrera. Detta avtal avser uppdrag utöver det sedvanliga styrelse-
arbetet och avtalet föreskriver att uppdrag skall bemannas med Alain Herrera. 

Konsultavtal med Alain Herreras bolag löper tillsvidare med en uppsägningstid om en månad 
och Isofol erlägger en ersättning för uppdraget om 2 500 EUR per arbetsdag. Alain Herrera har 
under räkenskapsåret 2020 inte erhållit någon ersättning. 

Under fjärde kvartalet 2019 tecknade Isofol ett konsultavtal med ett bolag närstående till styrel-
seledamoten Robert Marchesani. Konsultavtalet löper under en begränsad tidsperiod och Isofol 
erlägger en ersättning för uppdraget om 3 000 USD per arbetsdag. Konsultuppdraget har utförts 
av annan person än Robert Marchesani under räkenskapsåret 2020.

Riskhantering
Isofol arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera risker i olika system och pro-
cesser. Riskanalyser görs kontinuerligt gällande verksamheten, men även i samband med aktiviteter 
som ligger utanför Isofols ordinarie kvalitetssystem. 

De marknadsrisker som bedöms ha en särskild betydelse för Isofols framtida utveckling är 
kopplade till tillgången av finansiella medel och kliniska resurser för att genomföra företagets stu-
dier. De mest väsentliga strategiska riskerna och operativa riskerna som berör koncernen och mo-
derbolaget finns beskrivna i årsredovisningen för 2019 och är således oförändrad sedan dess.

Bolaget påverkas främst av valutarisken, som ett resultat av att den registreringsgrundande 
studien i allt väsentligt betalas i USD och EUR. I enlighet med bolagets policy för finansiell risk, växlar 
bolaget till sig USD och EUR för att hantera och minska valuta exponering. 

Antal aktier
Antalet aktier är vid periodens utgång 83 365 966 (32 054 802) med ett kvotvärde om 0,0306 SEK 
(0,0306). Genomsnittligt antal aktier uppgick under tredje kvartalet till 83 365 966 (32 054 802). 

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser, utöver vad som anges på sidan 1, har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Isofols huvudsakliga verksamhet är forskning och utveckling av ett läkemedel, arfolitixorin, vilket är en 
verksamhet som är både riskfylld och kapitalkrävande. Verksamheten är förenad med risker som kan 
ha väsentligt negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. En mer

Största aktieägarna per den 30 september 2020

Ägare Antal aktier Aktiekapital/röster

Futur Pension (f d Danica) 5 324 312 6,39%
Avanza Pension 4 487 840 5,38%
Bengt Gustafsson 3 515 434 4,22%
Handelsbanken Fonder 3 393 412 4,07%
Hans Enocson 2 602 992 3,12%
Alfred Berg Fonder 2 429 898 2,91%
Swedbank Robur Fonder 2 413 791 2,90%
Fjärde AP-fonden 2 400 000 2,88%
Swedbank Försäkring 2 057 629 2,47%
Peak Partners 1 926 560 2,31%
10 största ägarna 30 551 868 36,65%
Övriga ägare 52 814 128 63,35%
TOTALT 83 365 966 100%

KÄLLA: HOLDINGS.SE

utförlig beskrivning av Isofols huvudsakliga risker och de osäkerhetsfaktorer koncern och moderbo-
lag står inför återges i årsredovisningen för 2019.

Covid-19 påverkan på koncernens risker
Effekterna av covid-19 på koncernens risker är begränsad. Initialt fanns en ökad risk för förseningar 
i den kliniska studien då rekrytering av nya patienter skedde i lägre takt, men rekryteringen har 
pågått under hela året och med den högsta rekryteringen i juli. Det var en övergående fas och bo-
laget upplever att rekryteringen har återgått till normala nivåer. En andra våg av covid-19 ser ut att 
ha utvecklats i ett flertal länder, vilket kan komma att påverka rekrytering av patienter och verksam-
het under kommande kvartal.

Finansiella rapporter och kalendarium 
För finansiella rapporter och kalendarium se sidan 19.

Revisorsgranskning
Denna rapport har granskats av koncernens revisorer.

Certified adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99
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| OMRÅDESBESKRIVNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
i sammandrag

| FINANSIELL INFORMATION, KONCERNEN

TSEK Not
2020 

juli-sept
2019 

juli-sept
2020 

jan-sept
2019 

jan-sept
2019 

jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 18 439 - 18 439 - -

Övriga intäkter - - - - 107

Totala rörelsens intäkter 18 439 - 18 439 - 107

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -45 887 -39 752 -139 668 -94 135 -137 817

Personalkostnader -4 486 -5 049 -14 363 -16 284 -28 469

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -451 -392 -1 332 -1 139 -1 554

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader* 885 -458 157 -775 -70

Totala rörelsens kostnader -49 939 -45 651 -155 207 -112 333 -167 911

Rörelseresultat -31 500 -45 651 -136 768 -112 333  -167 804

FINANSIELLA POSTER 1 400 3 700 2 435 8 664 6 221

Resultat efter finansiella poster -30 100 -41 951 -134 333 -103 669 -161 583

Skatt som belastar årets resultat – – – – –

Resultat -30 100 -41 951 -134 333 -103 669 -161 583

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -30 100 -41 951 -134 333 -103 669 -161 583

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,36 -1,31 -2,48 -3,23 -5,04

* Inkluderar valutaeffekter kopplat till rörelsen.

Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med periodens/årets totalresultat.
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| OMRÅDESBESKRIVNING

KONCERNENS BALANSRÄKNING 
i sammandrag

| FINANSIELL INFORMATION, KONCERNEN

TSEK Not 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 19 118 94

Summa immateriella anläggningstillgångar 19 118 94

Materiella anläggningstillgångar 3 771 4 404 4 434

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 5 063 4 328 4 923

Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 063 4 328 4 923

Summa anläggningstillgångar 8 853 8 850 9 451

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 2 25 136 8 463 10 037

Likvida medel 2, 3, 4 153 612 190 433 126 983

Summa omsättningstillgångar 178 747 198 896 137 019

Summa tillgångar 187 600 207 746 146 470

TSEK Not 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5 121 226 162 822 104 908

Summa eget kapital 121 226 162 822 104 908

Långfristig leasingskuld 2 025 2 813 2 761

Kortfristiga skulder 64 350 42 111 38 801

Summa skulder 66 375 44 924 41 562

Summa eget kapital och skulder 187 600 207 746 146 470
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| OMRÅDESBESKRIVNING

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
för koncernen

| FINANSIELL INFORMATION, KONCERNEN

TSEK Not
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Balanserat  

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2019-01-01 981 617 520 -353 493 265 008

Nyemission, utfärdade teckningsoptioner 5 – 1 483 – 1 483

Periodens resultat – – -103 669 -103 669

Eget kapital 2019-09-30 981 619 003 -457 162 162 822

Ingående eget kapital 2019-10-01 981 619 003 -457 162 162 822

Periodens resultat - - -57 914 -57 914

Eget kapital 2019-12-31 981 619 003 -515 076 104 908

TSEK Not
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Balanserat  

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2020-01-01 981 619 003 -515 076 104 908

Återköp teckningsoptioner 5 - -57 – -57

Utfördade teckningsoptioner 5 - 60 – 60

Företrädesemission 1 309 148 280 – 149 589

Övertilldelningsoption 262 29 738 – 30 000

Emissionskostnader – -28 941 – -28 941

Periodens resultat – – -134 333 -134 333

Eget kapital 2020-09-30 2 552 768 083 -649 409 121 226
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TSEK Not
2020

juli-sept
2019

juli-sept
2020

jan-sept
2019

jan-sept
2019

jan-dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -30 100 -41 951 -134 333 -103 669 -161 583
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -740 -3 153 -1 456 1 266 3 179
Betald inkomstskatt – – – – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -30 839 -45 104 -135 789 -102 403 - 158 404

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR  
I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -8 918 -587 -14 375 -1 272 -2 636
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 10 140 10 804 24 999 17 246 13 832
Förändring av rörelsekapitalet 1 222 10 217 10 624 15 974 11 196

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 617 -34 887 -125 165 -86 429 -147 208

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -130 - -302 –324
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -130 - -302 –324

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring leasingskuld -390 -325 -1 159 -945 -1 290

Teckningsoptioner, erhållen likvid 5 102 159 238 871 1 047

Nyemission * -2 050 - 151 258 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 338 -166 150 337 -74 -243

Periodens kassaflöde -31 955 -35 183 25 172 -86 805 -147 775
Likvida medel vid periodens början 185 709 222 071 126 983 272 897 272 897
Valutakursdifferens i likvida medel 2 -142 3 545 1 457 4 341 1 861
Likvida medel vid periodens slut 4 153 612 190 433 153 612 190 433 126 983

* Betalning av emissionskostnader efter emissionens avslutande

| OMRÅDESBESKRIVNING

KASSAFLÖDESANALYS 
för koncernen

| FINANSIELL INFORMATION, KONCERNEN
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| OMRÅDESBESKRIVNING| FINANSIELL INFORMATION, MODERBOLAGET

TSEK Not
2020 

juli-sept
2019

juli-sept
2020 

jan-sept
2019 

jan-sept
2019 

jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 18 439 - 18 439 - -

Övriga intäkter - - - - -

Totala rörelsens intäkter 18 439 - 18 439 - -

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -46 313 -40 118 -140 939 -95 211 -139 172

Personalkostnader -4 486 -5 049 -14 363 -16 284 -28 469

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 -52 -46 -157 -121 -172

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader* 885 -458 158 -775 -70

Totala rörelsens kostnader -49 966 -45 671 -155 301 -112 391 -167 884

Rörelseresultat -31 527 -45 671 -136 862 -112 391 -167 884

FINANSIELLA POSTER 1 435 3 741 2 546 8 795 6 392

Resultat efter finansiella poster -30 092 -41 930 -134 316 -103 596 -161 492

Bokslutsdispositioner - - - - -

Lämnade Koncernbidrag - - - - -

Skatt - - - - -

Resultat -30 092 -41 930 -134 316 -103 596 -161 492

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
i sammandrag

* Inkluderar valutaeffekter kopplat till rörelsen.

Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med periodens/årets totalresultat.
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| FINANSIELL INFORMATION, MODERBOLAGET

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
i sammandrag

TSEK Not 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 19 118 94

Summa immateriella anläggningstillgångar 19 118 94

Materiella anläggningstillgångar 256 342 338

Finansiella anläggningstillgångar

Andel i koncernföretag 50 50 50

Andra långfristiga fordringar 6 663 4 328 6 640

Summa finansiella anläggningstillgångar 6 713 4 378 6 690

Summa anläggningstillgångar 6 988 4 838 7 122

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 2 25 367 8 462 10 036

Kassa och bank 2, 3, 4 152 081 188 903 125 452

Summa omsättningstillgångar 177 448 197 365 135 488

Summa tillgångar 184 436 202 203 142 610

TSEK Not 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5 121 391 161 412 105 234

Summa eget kapital 121 391 161 412 105 234

Kortfristiga skulder 63 045 40 791 37 376

Summa skulder 63 045 40 791 37 376

Summa eget kapital och skulder 184 436 202 203 142 610
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Not 1  Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och 
för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rå-
det för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis-
ning av juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpas 
för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat 
anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes för 
upprättande av den senaste årsredovisningen. 

Nya och ändrade standarder som antagits från och med 
2020 bedöms inte få någon betydande påverkan på koncernens 
finansiella ställning.

IFRS 15 intäkter från avtal med kunder reglerar hur redovis-
ning av intäkter ska ske. Intäkten ska redovisas när kunden erhål-
ler kontroll över den sålda varan eller tjänsten och har möjlighet 
att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. Isofol 
har från och med det tredje kvartalet 2020 kommit till det stadi-
um att verksamheten genererar intäkter, detta till följd av det li-
censavtal Isofol tecknade i augusti 2020. 

INTÄKTER
Intäkter redovisas till verkligt värde av den ersättning som kom-
mer att erhållas. Bolaget hanterar intäktsredovisningen för licen-
ser, milstolpbetalningar, tjänster i samband med forskning och 
utveckling enligt följande:

Utlicensiering och milstolpsbetalningar
Intäkter från teknologilicenser intäktsredovisas över licensperio-
den. Milstolpeersättning avser erhållna delbetalningar från sam-
arbetspartners som styrs av uppfyllandet av en specifik del av
ett partnerkontrakt, exempelvis överlämnandet av en licens utan 
tidsbegränsning eller regulatoriskt godkännande av en gemen-
samt utvecklad produkt. Intäkter av denna typ bokförs när den
avtalade händelsen har ägt rum och intäkten med säkerhet kom-
mer att falla ut. Initial licensintäkt kan till följd av olika avtalsfor-
muleringar redovisas på två sätt. Antingen redovisas intäkten 
direkt då licensintäkten erhålls, eller så periodiseras intäkten över 
den beräknade löptiden.

Utförande av tjänsteuppdrag 
Intäktsredovisningen av tjänsteuppdrag sker när det ekonomis-
ka utfallet för utfört arbete kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
och de ekonomiska fördelarna tillfaller koncernen. När koncer-
nen har ett åtagande att utföra forsknings- och utvecklingsupp-
gifter och ersättningen avser tjänster som koncernen tillhanda-
håller intäktsförs dessa i takt med att arbetet utförs. Intäkter från 
forskningssamarbeten redovisas i den period arbetet utförs.

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i enlighet med undantaget i 
RFR 2.

Not 2  Finansiella instrument
Koncernen har finansiella instrument i form av valutaderivat och 
korträntefond, vilka värderas till verkligt värde 1 333 TSEK respek-
tive 6 783 TSEK (0 TSEK respektive 87 136 TSEK). Övriga finansiel-
la tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvär-
de. Det bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan 
verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella till-
gångarna och skulderna. Redovisat värde på finansiella tillgång-
ar uppgår per balansdagen till 155 145 TSEK (192 135 TSEK) och 
finansiella skulder uppgår per balansdagen till 55 446 TSEK 
(43 006 TSEK).

Not 3  Ställda säkerheter
Ställda säkerheter avser säkerheter i form av likvida medel för 
derivatinstrument, valutaterminer. Företaget har ställt 67 302 
TSEK (0 TSEK) av likvida medel som säkerhet. 

Not 4  Likvida medel

Koncernen
TSK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Följande delkomponenter  
ingår i likvida medel:

Kortfristiga placeringar 6 783 87 136 52 212

Kassa och bank 146 829 103 297 74 771

Summa 153 612 190 433 126 983

NOTER
Moderbolaget
TSK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Följande delkomponenter  
ingår i likvida medel:

Kortfristiga placeringar 6 783 87 137 52 212

Kassa och bank 145 299 101 766 73 240

Summa 152 081 188 903 125 452

Not 5  Eget kapital

OPTIONSPROGRAM 2020
På årsstämman, 24 Juni 2020, beslutades att inrätta ett lång-
siktigt incitamentsprogram (”Optionsprogram 2020”) riktat till 
verkställande direktören i Bolaget. Optionsprogram 2020 bör ses 
som ett kompletterande program vilket enbart riktar sig till Bo-
lagets verkställande direktör som inte deltog i Optionsprogram 
2018. Programmet som omfattar maximalt 250 000 teckningsop-
tioner kommer att resultera i en mindre utspädning för bolagets 
aktieägare, eftersom bolaget makulerade cirka 408 000 stycken 
teckningsoptioner ur teckningsoptionsprogrammet 2018 i sam-
band med årsstämman 2020. De maximalt 250 000 teckningsop-
tionerna berättigar till teckning av högst 370 000 aktier (efter 
avslutad företrädesemission i juni 2020). Teckning av aktier ska 
kunna ske under tiden från och med den 15 maj 2023 till och med 
den 15 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med 
stöd av Teckningsoptionerna fastställdes till 37 kronor per aktie. 
Under augusti tecknad vd samtliga 250 000 Teckningsoptioner 
till ett pris motsvarande 0,24 kronor per Teckningsoption vilket 
inbringade 60 000 kr i optionspremier. Teckningsoptionerna har 
överlåtits till marknadsvärde. 

| NOTER
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NYCKELTAL  
OCH DEFINITIONER

TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Eget Kapital 121 226 162 822 104 908
Summa tillgångar 187 600 207 746 146 470

Soliditet 64,6 % 78,4 % 71,6 %

Soliditeten
Soliditeten beräknas genom att sätta eget kapital i relation till de totala tillgångarna och är därmed 
ett mått på hur stor  andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. 
 
Eget kapital
Eget kapital utgörs av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital och balanserade vinstmedel inklusive 
årets resultat i koncernen. 

Likvida Medel
Likvida medel – Kassa och banktillgodohavanden, omedelbart tillgängliga banktillgodo havanden 
samt övriga penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månaders.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, före respektive 
efter utspädning. 

Vid beräkning av resultat per aktie efter  utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet 
utestående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Dessa potentiella 
stamaktier är hänförliga till de optioner som ingår i teckningsoptionsprogram "2018" (serie 2018/2022 
och serie 2018/2023) och teckningsoptionsprogram "2020". Om periodens resultat är negativt betrak-
tas inte optionerna som utspädande.

Denna rapport inkluderar nyckeltal som inte 
definieras i IFRS, men inkluderas i rapporten då 
företagsledningen anser att dessa uppgifter 
underlättar för investerare att analysera kon-

cernens resultatutveckling och finansiella posi-
tion. Investerare bör betrakta dessa nyckeltal 
som komplement till den finansiella informatio-
nen enligt IFRS. 

OPTIONSPROGRAM 2018
Varje teckningsoption ger vid slutet av respektive program rätt 
att teckna en ny aktie i Isofol till en fastställd lösenkurs. För serie 
18/22 uppgår lösenpriset till 34,6 SEK per aktie (teckningsperiod 
från 15 maj till 15 juli 2022), och för serie 18/23 uppgår till lösenpri-
set till 51,8 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 
2023). 
I början av februari 2020 och i maj 2020 har 207 287 st teck-
ningsoptioner återköpts av Isofol hänförligt till personer som slu-
tat sin anställning på Isofol. Återköpet har skett till marknadsvär-
de beräknat enligt Black & Scholes. Marknadsvärderingen har 
skett av extern värderingskonsult. Återköpet avser teckningsop-
tionsprogram 2018/2022 och 2018/2023 som gavs ut i januari 2019.

Av det totala antalet optioner återstod ca 408 000 teck-
ningsoptioner som inte överlåtits respektive återköpts av delta-
gare vars anställning i bolaget upphört. I samband årsstämman 
2020 har samtliga utestående teckningsoptioner avseende op-
tionsprogram 2018 makulerats.

Bolagets ledning och anställda erlade teckningsoptionslikvi-
den år 2019, avseende optionsprogram 2018, genom kontant be-
talning och lån från bolaget. Lånet amorteras över tre år.

Koncernen och moderbolag
TSEK 2020                      2019 

Teckningsoptioner, likvid - 1 483

Lån till ledning och anställda - -770

Amortering från ledning 
och anställda 235 334

Återköp Teckningsoptioner -57 -

Utfärdade teckningsoptioner, VD 60 -

Summa 238 1 047

Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptionspro-
gram för teckning av aktier kommer totalt 1 932 625 aktier att 
emitteras vilket motsvarar en utspädning om ca 2,3%.

Forts. not 5
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| STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg, 13 november 2020

Pär-Ola Mannefred
Ordförande

Magnus Björsne
Styrelseledamot

Paula Boultbee
Styrelseledamot

Anna Belfrage
Styrelseledamot

Aram Mangasarian
Styrelseledamot

Alain Herrera
Styrelseledamot

Robert Marchesani
Styrelseledamot

Ulf Jungnelius
Verkställande direktör
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REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Till styrelsen i Isofol Medical AB (publ)
Org. nr 556759-8064

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den 
finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Isofol Medical AB (publ) 
per den 30 september 2020 och den niomåna-
dersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och års-
redovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna delårsrapport grundad på 
vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens 
 inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i en-
lighet med International Standard on Review 
 Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av före-
tagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand 
till personer som är ansvariga för finansiella 
frågor och redovisningsfrågor, att utföra ana-
lytisk granskning och att vidta andra översikt-
liga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt ISA och 

god revisionssed i övrigt har. De gransknings-
åtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-
ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss 
en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
 blivit identifierade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det 
inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsrapporten 
inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncer-

nens del i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen samt för moderbolagets del i enlig-
het med årsredovisningslagen. 

Göteborg den 13 november 2020

KPMG AB 

Jan Malm
Auktoriserad revisor
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| KALENDARIUM

Finansiella rapporter
Följande rapporter planeras att avlämnas:

Bokslutskommuniké 2020   24 februari 2021
Delårsrapport januari–mars 2021  20 maj 2021
Halvårsrapport april–juni 2021  23 augusti 2021
Delårsrapport juli-september 2021  15 november 2021
Bokslutskommuniké 2021   25 februari 2022

Delårsrapporterna publiceras på företagets hemsida
www.isofolmedical.com

Kalendarium
Följande årsstämma planeras att hållas:

Årsstämma 2021    20 maj 2021

För ytterligare information
Ulf Jungnelius, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 16 89 55
E-post: jungnelius@isofolmedical.com

Gustaf Albèrt, ekonomichef, vice vd
Telefon: +46 (0)709 168 302
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com

Isofol Medical AB (PUBL)
Biotech Center
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46 Göteborg, Sverige

www.isofolmedical.com | info@isofolmedical.com
Organisationsnummer: 556759-8064 | Säte: Göteborg

Informationen i denna rapport är sådan som Isofol Medical AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. In-
formationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08:00.
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