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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Aptahem AB (publ), organisationsnummer 556970-5782, är ett svenskt bioteknikbolag med säte i Malmö.
Aptahem AB listades på Aktietorget i april 2015. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar och tillstånd som uppstår från koagulationsrubbningar som
t ex stroke och hjärtinfarkt. Bolagets läkemedelskandidater har patent i Europa, USA, Kanada, Kina och pågående ansökan i
Indien. Aptahems avsikt är att fortsatt fokusera på utvecklingen av läkemedelskandidaten Apta-1 som ett blodproppshämmande
läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl. Detta förhindrar inte bolaget från att
upptäcka andra indikationer från Apta-1 som skulle kunna vara av kommersiellt intresse och därmed leda till potentiella
partnerskap med etablerade bioteknik- och läkemedelsutvecklingsbolag.
En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Aptahem, dels genom att validera bolaget och bolagets
teknologi, dels genom att öka intresset från aktiemarknaden och finansiera utvecklingsprogrammet. Aptahems strategi är att
frekvent aktivt möta, presentera och diskutera utvecklingsstatusen för de Pharma- och Biotechbolag som visar intresse för
bolagets teknologi.
Målsättningar
Aptahems målsättning är att skapa värde genom att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det kardiovaskulära
systemet, speciellt mot stroke för större effektivitet, nya verkansvägar och mindre biverkningar.
Flerårsjämförelse*
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Resultat per aktie

2015
0
-4 874 891
6 290 765
83,15
-1,03

2014 (8mån)
0
-680 528
3 955 514
84,39
-0,20

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
Ägarförhållanden per 2015-12-31
Forskarpatent I Syd AB
Johan Lindh
Tina Kerstin Veronica Persson
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring
Euroclear per 2015-12-31

Kapital %
20,59
11,44
11,20
7,92
2,21

Röster %
20,59
11,44
11,20
7,92
2,21
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
! Aptahem AB listades på Aktietorget i april 2015
! Bolaget har under perioden erhållit patentstatus för Kanada samt för ytterligare 2 aptamerer i USA. Återstår att erhålla
patentstatus för Indien, som fortfarande behandlas.
! Apta-1 uppvisar ingen utökad blödningstendens vid höga doser som konkurrenterna gör
! Akut tox studie visar på 10 ggr utökad säkerhetsmarginal för Apta-1 som inte visade på övriga bieffekter heller
! Aptahem har i ett samarbete utvecklat en ny bioanalytisk teknik som helt avgörande för att säkert kunna kvantifiera
Apta1's effekter i djur och människa. Metoden är säkrare, billigare och utvecklad i enlighet med regulatoriska riktlinjer.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
! Apta-1’s blodproppshämmande effekt verifieras i etablerad experimentell djurmodell.
! Teckningsoptionens andra och sista nyttjandeperiod avslutades den 5 februari 2016 och under denna nyttjandeperiod
nyttjades 1 133 558 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Under den första nyttjandeperioden i september
2015 nyttjades 44 960 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Totalt har 1 178 518 teckningsoptioner
nyttjats för teckning av lika många aktier, innebärande en nyttjandegrad om cirka 98 %. Teckningsoptionerna har därmed
tillfört Aptahem cirka 9,9 MSEK efter emissionskostnader.
! 1 133 558 aktier har registrerats på Bolagsverket i slutet av februari 2016. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 1
328 451,142 kronor fördelat på 5 845 185 aktier.
! Aptahems styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 mars 2016. Styrelsen föreslår stämman att
besluta om en företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden från den föreslagna företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera bolagets prekliniska utvecklingsprogram i syfte att visa den utökade marknadspotential som bolagets läkemedelskandidat Apta-1
givit upphov till samt genomföra klinisk fas 1-studie. Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent.
! Aptahem har i samarbete med Nencki Institute i Warszawa funnit att Apta-1 hämmar ett antal olika cellulära faktorer
som stimulerar inflammatoriska förlopp. Dessa nyupptäckta anti-inflammatoriska funktioner av Apta-1 tillsammans med
dess tidigare rapporterade anti-koagulativa effekter skulle bl. a. kunna samverka för att både motverka tillväxt av
blodproppar och den inflammatoriskt orsakade vävnadsskada som uppstår efter att blodproppen avlägsnats och kärlen
öppnats för blodflöde, s.k. re- perfusionsskador.
.
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets fria egna
kapital
Till årsstämmans förfogande står
Balanserat resultat
Överkursfond
Aktieägartillskott
Årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

-680 528
9 705 742
10 000
-4 874 891
4 160 323
4 160 323
4 160 323

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING

2015-01-01
2015-12-31

2014-05-05
2014-12-31
(8 månader)

0
0

0
0

-2 036 705
-2 824 085

-466 839
-211 207

-14 127
-4 874 917

-2 699
-680 745

-4 874 917

-680 745

1 830
-1 804
26

217
0
217

Resultat efter finansiella poster

-4 874 891

-680 528

Årets resultat

-4 874 891

-680 528

Not

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2
1

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3
4
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BALANSRÄKNING

2015-12-31

2014-12-31

734 218

0

696 482
1 430 700

464 380
464 380

60 206
60 206

0
0

1 490 906

464 380

140 430
169 309
309 739

33 784
4 349
38 133

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 490 120
4 490 120

3 453 001
3 453 001

Summa omsättningstillgångar

4 799 859

3 491 134

SUMMA TILLGÅNGAR

6 290 765

3 955 514

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

5
6

7

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

8

Bundet eget kapital
Aktiekapital (4 711 627 aktier)

9

1 070 824
1 070 824

787 878
787 878

-680 528
9 705 742
10 000
-4 874 891
4 160 323

0
3 220 972
10 000
-680 528
2 550 444

5 231 147

3 338 322

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

245 587
90 411
723 620
1 059 618

134 214
85 945
397 033
617 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 290 765

3 955 514

50 000

50 000

Inga

Inga

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter
Spärrade bankmedel

Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS

2015-12-31

2014-12-31
(8 månader)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta

Not
-4 874 917
14 127
1 830
-1 804

-680 745
2 699
217
0

-4 860 764

-677 829

-271 607
111 373
331 054

-38 133
134 214
482 978

-4 689 944

-98 770

-734 218
-246 229
-60 206

0
-467 079
0

-1 040 653

-467 079

7 604 640
0
-836 924

4 300 001
10 000
-291 151

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6 767 716

4 018 850

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

1 037 119
3 453 001

3 453 001
0

Likvida medel vid årets slut

4 490 120

3 453 001

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m.
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

5
6
7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Kapitalanskaffningsutgifter

8
8
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbete är till sin helhet betraktat som pågående projekt. Utgifterna för forsknings- och utvecklingsarbete är externa och
förs direkt mot balansräkningen.
Följande nyttjandeperioder tillämpas när avskrivning påbörjas:
Antal år
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

10
10

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser
och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt har inte redovisats på det
skattemässiga underskottet då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden detta underskott beräknas kunna utnyttjas mot framtida
skattemässiga överskott. Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet per 2015-12-31 uppgår till 6 650 204 kr
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1 Personal

2015

2014
(8 månader)

Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

2,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

Styrelsen har bestått av
varav kvinnor
varav män

5,00
1,00
4,00

5,00
1,00
4,00

1 050 000
247 812
1 297 812

75 000
0
75 000

809 362
26 159
835 521

81 317
0
81 317

633 744
2 767 077

46 373
202 690

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar (Varav 150
Ksek utgörs av bonus för 2015)
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen. Det finns ett avtal med VD om 6 månaders uppsägningstid jämte 6 månaders
avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida.
Not 2 Ersättning till revisor
Revisionsarvode
Övrig ersättning

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader

2015

2014
(8 månader)
20 000
5 000
25 000

40 000
5 000
45 000
2015

2014
(8 månader)
217
217

1 830
1 830
2015

2014
(8 månader)
0
0

-1 804
-1 804
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Not 5 Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.
Inköp
Utgående redovisat värde
Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2015-12-31

2014-12-31
(8 månader)

734 218
734 218

0
0

2015-12-31

2014-12-31
(8 månader)

467 079
246 229
713 308
-14 127
-16 826
696 482

0
467 079
467 079
-2 699
-2 699
464 380

2015-12-31

2014-12-31
(8 månader)

60 206
60 206
60 206

0
0
0

Not 8 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Kapitalanskaffnings utgifter
Årets förlust

Övrigt
bundet
Aktiekapital eget kapital
787 878
0
282 946

Belopp vid årets utgång

1 070 824

0

Övrigt fritt

Årets

Summa fritt

eget kapital
3 230 972
7 321 694

resultat
-680 528

eget kapital
2 550 444
7 321 694

-680 528
-836 924

680 528
-4 874 891

0
-836 924
-4 874 891

-4 874 891

4 160 323

9 035 214

Not 9 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier
Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång

Kvotvärde per
aktie
0,23
0,23

3 466 667
4 711 627

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Malmö 2016-03-16

Kjell Stenberg
Styrelsens ordförande

Mikael Lindstam
Verkställande direktör

Per Heander

Bert Junno

Tina Persson

Min revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2016
Magnus Hahnsjö
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Aptahem AB (publ), org.nr 556970-5782
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Aptahem AB (publ), för räkenskapsåret 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aptahem AB s (publ) finansiella
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Aptahem AB (publ), för räkenskapsåret 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lund den 16 mars 2016

Magnus Hahnsjö
Auktoriserad revisor

2(2)

