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Sammanfattning av Delårsrapport
Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)
➢ Rörelsens intäkter uppgick till 1 (28) KSEK
➢ Resultat efter finansiella poster -3 665 (-3 603) KSEK
➢ Resultat per aktie -0,47 (-0,46) SEK
➢ Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 16 721 (24 858) KSEK
➢ Soliditeten uppgick per 2017-06-30 till 84,43 (94,63) %
Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)
➢ Rörelsens intäkter uppgick till 8 (28) KSEK
➢ Resultat efter finansiella poster -5 527 (-5 314) KSEK
➢ Resultat per aktie -0,71 (-0,68) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet
➢ Aptahem utökar sitt vetenskapliga råd med ytterligare en erkänd klinisk expert inom det
kardiovaskulära området, Dr Bengt-Åke Henriksson.
➢ Årsstämman nyvalde Theresa Comiskey Olsen, Bachelor of Arts och Juris Doctor, som har mer
än 20 års erfarenhet av legalt arbete inom området läkemedel och Life Science med speciell
inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
➢ Positivt resultat från en studie där läkemedelskandidaten Apta-1 har utvärderats i en kliniskt
relevant modell för sepsis där studieutfallet påvisar en kraftigt förbättrad överlevnad med en
ökad och återställd blodcirkulation samt signifikant positiv påverkan på kliniska biomarkörer
relaterade till organvälmående och inflammation hos försöksdjur som intravenöst injicerats
med Apta-1.
➢ Aptahem ingår ett produktionsavtal med en av världens ledande oligonukleotidproducenter,
det Frankfurt-baserade BioSpring som innehar cGMP-certifiering och är en välkänd aktör
som förser den globala marknaden med syntetiska oligonukleotider för terapeutiska,
diagnostiska och forskningsrelaterade ändamål.
➢ Aptahem AB fastlade en reviderad utvecklingsplan för sin läkemedelskandidat Apta-1 där
den huvudsaklig målsättning är att utveckla ett akutläkemedel som stoppar de organ- och
vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten bland
sepsispatienter.
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VD Mikael Lindstam kommenterar
Bästa aktieägare,
Jag hoppas att ni har haft en härlig sommar! Semestern har fått vänta för mitt hårt arbetande team
och det gläder mig att kunna meddela att vi nu går in i en verksamhetsperiod med fokus på att
implementera vår uppdaterade utvecklingsplan. De viktigaste bitarna är nu på plats genom att vår
strategiska plan har utkristalliserats i den nya utvecklingsplanen samt den unika konkurrensposition
som vår nya inriktning innebär. Resultaten från de prekliniska studierna i etablerade sepsismodeller
visar på en avsevärd förbättrad överlevnad och om liknande resultat skulle kunna åstadkommas vid
behandling av människor är egenskaperna hos Apta-1 bättre än vad vi tidigare hade vågats hoppas
Genom det nyligt ingångna produktionsavtalet med den ledande tillverkaren av oligonukleotider,
Biospring, är nu den sista viktiga pusselbiten på plats och den nya tids- och utvecklingsplanen har
nyligen presenterats. Vi har fått mycket god respons kring vårt nya fokus både från kliniska experter
och aktieägare – vilket känns roligt efter allt hårt arbete. En återkommande fråga som vi gärna vill
besvara är huruvida den nya inriktningen påverkar utformningen av vårt prekliniska paket. Valet vi
nu gjort innebär att studier som gjordes på den tidigare indikationen för Apta-1 också är giltiga för
den nya indikationen vilket gör att vi inte behövt ”starta om” vårt program. Utvecklingsprogrammet
fortsätter istället med modeller som är mer inriktade på tillstånd som påverkar både koagulation
och inflammation. Vi vill därför understryka att vår nya inriktning inte är en omstart av bolagets
utvecklingsprogram. Den kvarstående frågeställningen för många aktieägare - kring vårt
kapitalbehov – håller just nu på att konkretiseras och ytterligare information kommer att
kommuniceras inom kort.
Patentutredningen, baserat på våra nya resultat, pågår och utfallet hoppas vi kunna presentera
senare i höst. För er som otåligt väntar på mer data kan vi meddela att resultat från en pågående
större djurstudie förväntas finnas tillgängliga innan utgången av det innevarande kvartalet och
utfallet kommer givetvis att kommuniceras kort därefter. I enlighet med vårt större fokus på
kommunikation kommer ni att kunna se mig presentera Aptahem vid en rad tillfällen under hösten.
Flera stora läkemedelsbolag har väntat på information om vår nya inriktning vilket gör att jag även
kommer att deltaga på en rad branschmöten.
Första halvåret har varit omvälvande men det känns skönt att kunna fokusera bolaget kring klinisk
förberedelse, produktion och strategiskt partnerskap igen. Höstens presentationstillfällen kommer
att publiceras på vår hemsida och jag välkomnar alla med frågor att komma och träffa mig på någon
av dessa marknadsdagar.
Följ våra nyheter och anslagna närvaron på investerarträffar via Aktietorget och bolagets hemsida;
www.aptahem.com
Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB
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Aptahem AB
Affärsmodell
Aptahem är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga inriktning är att utveckla nya aptamerbaserade
läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i
sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga
dödligheten för bland annat sepsispatienter. Aptahems affärsstrategi är att frekvent aktivt möta,
presentera och diskutera utvecklingsstatusen för de Pharma- och Biotechbolag som visat intresse för
bolagets teknologi och som därmed kan leda till potentiella partnerskap med etablerade bioteknikoch läkemedelsutvecklingsbolag.
Målsättningar
Aptahems målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla akuta livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.
Finansiell utveckling
Likvida medel uppgick vid utgången av andra kvartalet 2017 till 16 721(24 858) KSEK och vid
utgången av 2016 till 20 970(4 490) KSEK.
En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader. Dessa kostnadsförs
löpande, se övriga upplysningar. Under andra kvartalet 2017 var de samlade utvecklingskostnaderna
exklusive egna personalkostnader 1 573(647) KSEK och för helåret 2016 var de 2 463(737) KSEK.
Aktien
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.
Aktiekapitalet uppgår till 1 771 268,189 kronor och antalet aktier uppgå till 7 793 580 aktier.
Optioner till nyckelpersoner
Vid årsstämman 2016 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner
omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 300 000 optioner. Optionerna erhålls för
verksamhetsåren 2016, 2017, 2018 och 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en
aktie i Aptahem till ett lösenpris om 11,55 kr.
För att säkerställa Aptahems åtaganden och kostnader med anledning av options-programmet
2016/2019 har 394 260 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Aptahem Finans AB.
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka
med 89 604,546 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 4,82 procent.
Principer för delårsrapportens upprättande
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncern, moderbolag och dotterbolag
I samband med beslut på årsstämman 2016 bildades Aptahem Finans AB för att hantera
optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget, räkenskaperna har inte
konsoliderats.
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Övrig upplysning
Byte av redovisningsprincip. Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera
utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget har fram till delårsrapport Q3 2016
tillämpat alternativet att aktiverat externa utvecklingskostnader. Styrelsen beslutade vid årsskiftet
2016/17 byta redovisningsprincip. Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har
justerats.
Retroaktiv tillämpning innebär en tillämpning av den nya redovisningsprincipen på transaktioner
samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats. Noten till eget
kapital innehåller uppgift om effekterna av retroaktiv tillämpning.
Granskning av revisor
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
2017-11-15 Delårsrapport 3

Avlämnande av delårsrapport 2
Malmö den 24 augusti 2017
Styrelsen
Aptahem AB

Denna delårsrapport är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD
Mikael Lindstam för offentliggörande den 24 augusti 2017.
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och
prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med
risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.
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Resultaträkning i sammandrag
2017-04-01
2017-06-30

2016-04-01
2016-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2016-01-01
2016-06-30

Övriga intäkter

1

28

8

28

Summa rörelsens intäkter

1

28

8

28

-2 844

-2 279

-3 922

-3 309

-801

-1 342

-1 571

-2 013

-18

-10

-37

-19

-2

-0

-4

-1

Summa rörelsens kostnader

-3 665

-3 631

-5 534

-5 342

Rörelseresultat

-3 664

- 3 603

-5 526

-5 314

0

0

0

0

Räntekostnader och likn poster

-1

0

-1

0

Summa resultat från finansiella
investeringar

-1

0

-1

0

Resultat efter finansiella poster

-3 665

-3 603

-5 527

-5 314

Periodens resultat

-3 665

-3 603

-5 527

- 5 314

KSEK

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivn. av mat. och
immateriella anläggningstillg.
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter och likn poster
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Balansräkning i sammandrag
KSEK

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

0

0

0

Patent, licenser samt liknande rättigheter

604

678

635

Summa immateriella anläggn. tillgångar

604

678

635

Inventarier

42

60

48

Summa materiella anläggningstillgångar

42

60

48

Andelar i koncernföretag

50

50

50

Summa finansiella anläggningstillgångar

50

50

50

696

788

733

278

573

180

59

136

72

337

709

252

Kassa och bank

16 721

24 858

20 970

Summa Kassa och bank

16 721

24 858

20 970

Summa Omsättningstillgångar

17 058

25 567

21 222

Summa tillgångar

17 754

26 355

21 955

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade utvecklingskostnader

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och Bank
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Balansräkning i sammandrag
KSEK

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

Aktiekapital

1 771

1 771

1 771

Summa bundet eget kapital

1 771

1 771

1 771

-16 027

-6 290

-6 290

10

10

10

Kostnad kapitalanskaffning

-3 171

-3 171

-3 171

Överkursfond

37 934

37 934

37 934

Periodens resultat

-5 527

-5 314

-9 737

Summa fritt eget kapital

13 219

23 169

18 746

Summa eget kapital

14 990

24 940

20 517

1 736

279

436

55

0

153

99

406

115

874

730

734

Summa kortfristiga skulder

2 764

1 415

1 438

Summa skulder

2 764

1 415

1 438

17 754

26 355

21 955

50
Inga

50
Inga

50
Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Aktieägartillskott

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter (KSEK)
Ansvarsförbindelser (KSEK)
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Förändring eget kapital i sammandrag
2017-04-01 – 2017-06-30 (KSEK)
Belopp vid periodens början
Nyemission
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång

2016-04-01 – 2016-06-30 (KSEK)
Belopp vid periodens början
Effekt av byte av redovisningsprincip:
Princip för redovisning av
utvecklingskostnader
Justerat belopp vid periodens början
Nyemission
Disp av föregående års resultat
Utgifter för kapitalanskaffning
Överkursfond
Periodens resultat
Effekt av byte av redovisningsprincip:
Princip för redovisning av
utvecklingskostnader
Belopp vid periodens utgång

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

1 771

18 746

-1 862

16 884

1 771

18 746

-3 665
-5 527

-3 665
13 219

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

1 328

13 348

-1 536

11 812

-734
12 614

-175
-1711

-909
10 903

-2 956

-3 172
19 041
-3 603

-647
-5 314

23 169

1 328
443

-3 172
19 041

1 771

8
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2017-01-01 – 2017-06-30 (KSEK)

Belopp vid periodens början
Disp av föregående års resultat
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång

2016-01-01 – 2016-06-30 (KSEK)

Belopp vid periodens början
Effekt av byte av redovisningsprincip:
Princip för redovisning av
utvecklingskostnader
Justerat belopp vid periodens början
Nyemission
Disp av föregående års resultat
Utgifter för kapitalanskaffning
Periodens resultat
Effekt av byte av redovisningsprincip:
Princip för redovisning av
utvecklingskostnader
Belopp vid periodens utgång

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

1 771

28 483
-9 737

18 746

1 771

18 746

-9 737
9 737
-5 527
-5 527

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

1 071

9 035

-4 875

4 160

1 071
700

9 035
28 229
-5 609
-3 172

-734
-5 609

-734
3 426
28 229

1 771

9

28 483

-5 527
13 219

5 609
-4 492

-3 172
-4 492

-822
-5 314

-822
23 169
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Kassaflödesanalys i sammandrag
KSEK
2017-04-01
2017-06-30

2016-04-01
2016-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2016-01-01
2016-06-30

-3 647

-3 593

-5 490

-5 295

Förändring av rörelsekapital

1 434

344

1 241

-44

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-2 213

-3 249

-4 249

-5 339

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

0

-50

0

-50

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

0

16 312

0

25 757

Kassaflöde från investerings- och
finansieringsverksamheten

0

16 262

0

25 707

Kassaflöde för perioden totalt

-2 213

13 013

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

18 934
16 721

11 845
24 858

20 970
16 721

4 490
24 858

Förändring av likvida medel

-2 213

13 013

-4 249

20 368

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital

-4 249

20 368

Nyckeltal
KSEK
2017-04-01

2016-04-01

2017-01-01

2016-01-01

2017-06-30

2016-06-30

2017-06-30

2016-06-30

1

28

8

28

Resultat efter finansiella poster

-3 665

-3 603

-5 527

-5 314

Balansomslutning

17 754

26 355

17 754

26 355

84,43

94,63

84,43

94,63

7 793 580

7 793 580

7 793 580

7 793 580

-0,47

-0,46

-0,71

-0,68

Nettoomsättning

Soliditet (%)*
Antal Aktier
Resultat per aktie

*Definitioner av nyckeltal
Soliditet, justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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