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Aptahem bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 
 

Sammanfattning av bokslutskommuniké 
 
Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31) 

 Rörelsens intäkter uppgick till 75 (0) KSEK 
 Resultat efter finansiella poster -2 379 (-1 945) KSEK 
 Resultat per aktie -0,30 (-0,41) SEK 
 Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 20 970 (4 490) KSEK 
 Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 93,47 (80,93)% 

 
 
Helåret 2016 (2016-01-01 – 2016-12-31) 

 Rörelsens intäkter uppgick till 168 (0) KSEK 
 Resultat efter finansiella poster -9 737 (-5 609) KSEK 
 Resultat per aktie -1,25 (-1,19) SEK 
 Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 20 970 (4 490) KSEK 
 Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 93,47 (80,93)% 

 
 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 Inga väsentliga händelser under perioden. 
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 Rekrytering av den internationella koagulationsexperten Anders Bylock. 
 
 
 
VD Mikael Lindstam kommenterar 
 
Under det spännande år som gått har vi fokuserat på att förbereda såväl vår kandidatsubstans Apta-
1 som bolaget för klinisk utveckling. De prekliniska studierna har fortsatt och visat på spännande 
nya effekter av Apta-1 avseende anti-inflammatoriska effekter, som kan komma att bli en viktig 
differentierande aspekt i relation till dagens och kommande läkemedel inom terapi-området 
antikoagulantia. Vidare har vi fortsatt de specifika förberedande farmakokinetiska och 
farmakologiska studierna som krävs för att kunna ta steget ut i ett fullt toxikologiprogram. En viktig 
aspekt för en molekyl av sådan art som Apta-1 är att identifiera en optimal leverantör av substansen 
inför kommande större studier, ett arbete som intensifierats under fjärde kvartalet.  
 
För att alla dessa aktiviteter ska drivas på ett optimal sätt och för att stödja Aptahems fortsatta 
utveckling har bolaget anlitat experter inom olika områden av läkemedelsutvecklingsprocessen på 
ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt via specialist-bolag. Vi är mycket glada att vi nu har en 
erfaren projektgrupp för att driva utvecklingen framåt samt en internationellt erkänd expert inom 
koagulationsområdet, docent Anders Bylock knuten till bolaget, för att bl. a. leda vårt kommande 
vetenskapliga råd. 
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Aptahem har mött ytterligare läkemedelsbolag som är intresserade av Apta-1’s unika kombination 
av att påverka såväl koagulationssystemet som inflammationsparametrar parat med dess låga 
toxicitet. Aptahem har under det sista kvartalet 2016 bl. a. deltagit i de mycket givande 
partneringeventen Bio Europe i Köln och The Nordic-American Life Science Conference i New York. 
Vi är glada över att allt fler bolag nu har upptäckt Aptahem och vår kandidatsubstans Apta-1. 
Baserat på erfarenheter från dessa konferenser så har vi utvidgat kretsen av potentiellt intresserade 
partners till bolag som vi tidigare inte förväntat oss skulle vara intresserade av anti-
koagulationspreparat. Aptahem kommer att fortlöpande bygga relationer med olika 
läkemedelsbolag i syfte att finna en optimal partner till Apta-1. Aptahem går in i ett spännande 
2017 med utökade partneringaktiviteter. 
 
Vi ser fram emot att regelbundet rapportera från våra aktiviteter.  
 
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 
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, såsom hjärtinfarkt eller stroke. 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 hittills visat intresse för bolagets 
teknologi.  
 
Målsättningar 
Aptahems målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det 
kardiovaskulära systemet, speciellt mot stroke för större effektivitet, nya verkansvägar och mindre 
biverkningar.  
 
Finansiell utveckling 
Aptahem har fram till delårsrapport Q3 2016 tillämpat alternativet att aktiverat externa 
utvecklingskostnader. Då denna aktivering av externa kostnader inte på ett korrekt sätt speglar 
värdeförändringen i bolaget och för att tydligare visa medelsanvändningen har styrelsen beslutat 
byta redovisningsprincip, se mer under övriga upplysningar. Under fjärde kvartalet 2016 var de 
samlade utvecklingskostnaderna exklusive egna personalkostnader 687(371) KSEK och för helåret 
2016 uppgick de till 2463(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 
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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. 
 
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 har beslutat 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.  
Även flerårsöversikten har omräknats enligt den nya redovisningsprincipen. 
 
Granskning av revisor 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
Förslag till disposition av resultatet 
Styrelsen och verkställande direktören för Aptahem föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. 
 
Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma 

Årsredovisningen för 2016 publiceras på bolagets hemsida den 4 april och kommer finnas tillgänglig 

i original på bolagets kontor på Norra Vallgatan 58, Malmö.  

2017-05-18 Delårsrapport Q1 

2017-06-07 Bolagsstämma 

 
 
Avlämnande av bokslutskommuniké 
 
Malmö den 16 februari 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 16 februari 2017. 
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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 
     
 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 
KSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

     

Rörelsens intäkter     

     

Övriga intäkter 75 0 168 0 

Summa rörelsens intäkter 75 0 168 0 
     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader 
-1 526 -986 -6 118 -2 771 

Personalkostnader  -904 -955 -3 713 -2 824 

Av- och nedskrivn. av mat. och 
immateriella anläggningstillg. 

-18 -6 -74 -14 

Övriga rörelsekostnader -6 0 0 0 

Summa rörelsens kostnader -2 454 -1 947 -9 905 -5 609 

     
Rörelseresultat -2 379 -1 947 -9 737 -5 609 

 
    

Resultat från finansiella 
investeringar 

    

Ränteintäkter och likn poster 0 2 0 2 

Räntekostnader och likn poster 0 0 0 -2 

Summa resultat från finansiella 
investeringar 

0 2 0 -0 

     

Resultat efter finansiella poster -2 379 -1 945 -9 737 -5 609 

Periodens resultat -2 379 -1 945 -9 737 -5 609 
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Balansräkning i sammandrag  
    
    
KSEK  2016-12-31 2015-12-31 

     

Tillgångar 
   

    

Anläggningstillgångar    

    
Immateriella anläggningstillgångar    

Aktiverade utvecklingskostnader  0 0 

Patent, licenser samt liknande rättigheter  635 697 

Summa immateriella anläggn. tillgångar  635 697 

 
   

Materiella anläggningstillgångar 
   

Inventarier  48 60 

Summa materiella anläggningstillgångar  48 60 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag  50 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar  50 0 

Summa Anläggningstillgångar  733 757 

 
   

Omsättningstillgångar 
   

    
Kortfristiga fordringar    

Övriga kortfristiga fordringar  180 141 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter  72 169 

Summa kortfristiga fordringar  252 310 

    

Kassa och Bank    

Kassa och bank  20 970 4 490 

Summa Kassa och bank  20 970 4 490 

Summa Omsättningstillgångar  21 222 4 800 

    

Summa tillgångar  21 955 5 557 
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Balansräkning i sammandrag  
 
    
KSEK  2016-12-31 2015-12-31 

    

Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    

Aktiekapital  1 771  1 071 

Summa bundet eget kapital  1 771 1 071 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  -6 290 -681 

Aktieägartillskott  10 10 

Kostnad kapitalanskaffning  -3 171  

Överkursfond  37 934 9 706 

Periodens resultat  -9 737 -5 609 

Summa fritt eget kapital  18 746 3 426 

Summa eget kapital  20 517 4 497 

 
   

Skulder 
   

    
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 
 436 246 

Aktuella skatteskulder 
 153 0 

Övriga kortfristiga skulder 
 115 91 

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter 
 734 723 

Summa kortfristiga skulder  1 438 1 060 

Summa skulder  1 438 1 060 

    

Summa eget kapital och skulder  21 955 5 557 

    

    

 
   

Ställda säkerheter (KSEK)  50 50 
Ansvarsförbindelser (KSEK)  Inga Inga 
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Förändring eget kapital i sammandrag 
 
 

2016-10-01 – 2016-12-31 (KSEK) 
 

Aktiekapital Övrigt fritt 
 eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början 1 771 29 217 -5 978 23 239 

Effekt av byte av redovisningsprincip:     

Princip för redovisning av      

utvecklingskostnader  -734 -1 380 -2 114 

Justerat belopp vid periodens början 1 771 28 483 -7 358 21 125 

Nyemission     

Utgifter för kapitalanskaffning     

Periodens resultat    -2 379 -2 379 

Belopp vid periodens utgång 1 771 28 483 -9 737 18 746 

     

     

     

2015-10-01 – 2015-12-31 (KSEK) 
 

Aktiekapital Övrigt fritt 
 eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början 1 061 8 666 -3 299 5 367 

Effekt av byte av redovisningsprincip:     

Princip för redovisning av      

utvecklingskostnader   -365 -365 

Justerat belopp vid periodens början 1 061 8 666 -3 664 5 002 

Nyemission 10 394  394 

Utgifter för kapitalanskaffning  -25  -25 

Periodens resultat    -1 576 -1 576 

Belopp vid periodens början     

Effekt av byte av redovisningsprincip:     

Princip för redovisning av     

utvecklingskostnader   -369 -369 

Belopp vid periodens utgång 1 071 9 035 -5 609 3 426 

     

     

     

2016-01-01 – 2016-12-31 (KSEK) 
 

Aktiekapital Övrigt fritt 
 eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början 1 071 9 035 -4 875 4 160 

Effekt av byte av redovisningsprincip:     

Princip för redovisning av      

utvecklingskostnader   -734 -734 

Justerat belopp vid periodens början 1 071 9 035 -5 609 3 426 

Nyemission 700 28 229  28 229 

Disposition av föregående års resultat  -5 609 5 609  

Kostnad kapitalanskaffning  -3 172  -3 172 

Periodens resultat    -9 737 -9 737 

Belopp vid periodens utgång 1 771 28 483 -9 737 18 746 
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2015-01-01 – 2015-12-31 (KSEK) 
 

Aktiekapital Övrigt fritt 
 eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början 788 3 231 -681 2 550 

Nyemission 283 7 321  7 321 

Disposition av föregående års resultat  -681 681  

Kostnad kapitalanskaffning  -836  -836 

Periodens resultat   -4 875 -4 875 

Effekt av byte av redovisningsprincip:     

Princip för redovisning av      

utvecklingskostnader   -734 -734 

Belopp vid periodens utgång 1 071 9 035 -5 609 3 426 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

     

Kassaflöde från den löp. verksamh före 
förändring av rörelsekapital 

-2 361 -1 941 -9 658 -5 595 

Förändring av rörelsekapital 115 510 431 176 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-2 246 -1 431 -9 227 -5 419 

 
    

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

0 -112 -50 -311 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

0 380 25 757 6 767 

Kassaflöde från investerings- och 
finansieringsverksamheten 

0 -268 25 707 6 456 

     

Kassaflöde för perioden totalt 

 

-2 246 1 163 16 480 1 037 

     

Likvida medel vid periodens början 23 216 5 653 4 490 3 453 

Likvida medel vid periodens slut 20 970 4 490 20 970 4 490 

     

Förändring av likvida medel -2 246 -1 163 16 480 1 037 

 
 
 

Nyckeltal 
KSEK 
 
 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning   75 0 168 0 

Resultat efter finansiella poster                             -2 379 -1 945 -9 737 -5 609 

Balansomslutning     21 955 5 557 21 955 5 557 

Soliditet (%)*                                                                 93,47 80,93 93,47 80,93 

Antal Aktier 7 793 580 4 711 627 7 793 580 4 711 627 

Resultat per aktie -0,30 -0,41 -1,25  -1,19 
 

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

 
KSEK 


