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Aptahem Delårsrapport 2021-04-01 till 2021-06-30
Sammanfattning av Delårsrapport
Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rörelsens intäkter uppgick till 7 (0) KSEK
Resultat efter finansiella poster -4 742 (-3 851) KSEK
Resultat per aktie -0,06 (-0,08) SEK
Likvida medel uppgick per 2021-06-30 till 18 385 (17 582) KSEK
Soliditeten uppgick per 2021-06-30 till 89,49% (86,46%)

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)
Ø Rörelsens intäkter uppgick till 7 (0) KSEK
Ø Resultat efter finansiella poster -16 944 (-6 837) KSEK
Ø Resultat per aktie -0,22 (-0,14) SEK
Väsentliga händelser under andra kvartalet
Ø Teckningsoptioner serie TO 5 nyttjades till 95% och tillför Aptahem 15,9 MSEK. Aptahems
aktiekapital har ökat med 2 579 333,874306 SEK och antalet aktier har ökat med 11 349 069.
Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Aptahems aktiekapital till 17 547 304,845316 SEK
fördelat på 77 208 141 aktier.
Ø Aptahem avbröt exklusiv förhandlingsperiod med motpart.
Ø Aptahems samarbete med forskargruppen vid Örebro universitet har identifierat en
farmakologisk verkningsmekanism för Apta-1.
Ø Aptahem erhöll Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för skydd av
patentfamilj 2. Patentgodkännande omfattar terapeutiskt skydd av bolagets aptamer Apta-1
som utvecklas som en behandling för sjukdomstillstånd som orsakas av inflammation,
koagulation och/eller organsvikt i USA till 2037.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Ø Aptahem erhöll Intention to Grant från det europeiska patentverket för skydd av patentfamilj
2. Patentgodkännande omfattar terapeutiskt skydd av bolagets aptamer Apta-1 som utvecklas
som en behandling för sjukdomstillstånd som orsakas av inflammation, koagulation och/eller
organsvikt i Europa till 2037.
Ø Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 påvisar preliminärt ingen toxicitet i GLP-toxstudierna.
Ø Aptahem beslutade att genomföra en företrädesemission bestående av aktier och
teckningsoptioner om cirka 61,8 MSEK före emissionskostnader.
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VD Mikael Lindstam kommenterar
Andra kvartalet 2021 innebar flera viktiga kliv
framåt i utvecklingsarbetet för Aptahem. Vi kunde
meddela marknaden att vi lyckats identifiera en av
Apta-1s verkningsmekanismer, samt att vi erhållit
ett Notice of Allowance från den amerikanska
patentverket för vår ansökan om skydd för
patentfamilj 2. GLP toxikologistudierna, som är den
sista delen i det prekliniska programmet innan vi
kan ansöka om att gå in i klinik, genomfördes och
nyligen kunde vi meddela att studierna preliminärt
bekräftar tidigare tox-resultat. Häromdagen
meddelade vi även marknaden att bolaget beslutat
genomföra en företrädesemission om 61,8 MSEK
före emissionskostnader.
Under perioden stärkte vi även kassan efter att
teckningsoptionerna i serie TO 5 tecknades till cirka
95% som gjorde det möjligt att bland annat
färdigställa GLP toxstudierna inför klinik. Vi avslutade
även diskussionerna med det europeiska
läkemedelsbolag som vi fört i drygt ett år, vilket gav
oss en viktig bekräftelse på värdet av allt arbete vi
lagt ner och de resultat vi hittills uppnått.
Efter periodens utgång fick vi även positiva besked
från det europeiska patentverket om ett Intention to
Grant för patentfamilj 2.
Företrädesemission och TO 7
Bolaget har beslutat att genomföra en
företrädesemission under slutet på sommaren med
en teckningsoption av serie TO 7 under början av
nästa år om upp till 61,8 MSEK före
emissionskostnader. Finansieringen ska användas till
färdigställande av GMP substanstillverkning, samt att
genomföra både fas 1a på friska frivilliga och en fas
1b-studie som en tidig proof-of-concept.
Omräkning av TO 6
Som en följd av företrädesemissionen kommer vi
genomföra en omräkning av optionsvillkoren för TO
6, vilka kommer att meddelas marknaden efter att
företrädesemissionen har avslutats.
Fortsatt fokus på vårt interna forsknings- och
utvecklingsarbete
Det stora arbete som lagts ner av vårt R&D-team har
gett utdelning, framför allt i de resultat vi kunde
meddela från vårt samarbete med gruppen i Örebro.
De interna prekliniska studier som teamet utfört

Mikael Lindstam, VD Aptahem AB
parallellt med koordineringsarbetet med våra
externa samarbetspartners har också genererat
viktig information om vår primära kandidat Apta-1.
Resultaten tydliggör och bekräftar tidigare gjorda
iakttagelser om Apta-1s multiverksamma mekanism,
vilka kommer att ligga till grund för det fortsatta
regulatoriska arbete vi nu utför för att kunna skicka
in en ansökan om att starta kliniska studier.
R&D-teamet arbetar också för fullt med att skriva
publikationer som ska skickas in till välrenommerade
vetenskapliga tidskrifter.
GLP toxikologistudierna
Sista delen av det prekliniska programmet var GLP
toxikologistudierna, vilka nu är genomförda.
Preliminärt bekräftar resultaten tidigare tox-resultat,
vilket betyder att Apta-1 inte uppvisar någon
toxicitet. Nu återstår ett genomgripande analytiskt
arbete med all den data som samlats in i studierna
för att få fram ett statistiskt säkerställt resultat, och
vi hoppas kunna få slutrapporten mot slutet av året.
Inför klinik
Som tidigare kommunicerats har det varit
nödvändigt att invänta resultatet från GLP
toxstudierna för att kunna sammanställa all
information inför ansökan om klinik. Vi har
naturligtvis arbetat parallellt med de regulatoriska
dokument och frågeställningar vi har kunnat under
tiden som GLP-toxen har pågått. När vi får
slutrapporten från studierna kommer vi kunna
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addera denna till det regulatoriska paketet. Vi följer
tidigare kommunicerad plan för start av fas 1studien, vilket betyder under 2022.
World Sepsis Day
Den som följt Aptahem genom åren har förmodligen
uppmärksammat att den 13 september varje år
innebär World Sepsis Day med syfte att
uppmärksamma och sprida information om sepsis. I
år kommer Aptahem arrangera ett digitalt

seminarium med föreläsare från akademin,
vårdsektorn, patientföreningen och vårt eget R&Dteam. Mer information och länkar till evenemanget
kommer att finnas på vår hemsida och i våra kanaler
på sociala medier, så håll utkik!
Malmö 19 augusti 2021
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,
utvecklas som ett akutläkemedel 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 Pharmaoch Biotechbolag som visat intresse för bolagets
teknologi och som därmed kan leda till
potentiella partnerskap med etablerade bolag.

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 perioden
till 18 385 (17 582) KSEK. En betydande del av
bolagets kostnader utgörs av
utvecklingskostnader. Dessa kostnadsförs
löpande, se övriga upplysningar. Under andra
kvartalet 2021 var de samlade
utvecklingskostnaderna exklusive egna
personalkostnader 2 101 (1 592) KSEK. Den
ökningen beror på kostnader för substans och
toxikologistudie.

Teamet
För att kunna vara flexibla och tillfredsställa
behovet av olika specialkompetenser arbetar
bolaget med en kombination av anställda och
långtidskonsulter. Just nu utgörs teamet av 10
personer motsvarande 5 heltidstjänster.

Aktien
Aptahem AB listades på Spotlight Stock Market
(f.d Aktietorget) i april 2015. Spotlight Stock
Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är
ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock
Market driver en handelsplattform (MTF), vilket
inte är en reglerad marknad.
Aktiekapitalet uppgick per 30 juni 2021 till
17 547 305 SEK fördelat på 77 208 141 aktier.

Omräkning av teckningsoptioner serie TO 6
Till följd av företrädesemissionen kommer
Aptahem att genomföra en omräkning av
optionsvillkoren för teckningsoptioner serie TO
6. Slutlig omräkning kommer att offentliggöras
via pressmeddelande efter det att
teckningsperioden för företrädesemissionen
avslutats den 10 september men innan
utnyttjandeperioden för teckningsoptioner serie
TO 6 inleds den 16 september 2021. Därmed
genomförs först företrädesemissionen, därefter
sker omräkning av optionsvillkoren och sedan
inleds utnyttjandeperioden för
teckningsoptioner serie TO 6.

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.

Övrig upplysning
Inom ramen för K3 finns alternativen att
balansera utvecklingskostnader eller att
kostnadsföra dem. Bolaget kostnadsför
utvecklingskostnader löpande.
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Granskning av revisor
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2021-11-11

Delårsrapport kvartal 3, 2021

2022-02-10

Bokslutskommuniké 2021

Avlämnande av delårsrapport
Malmö den 19 augusti 2021
Styrelsen
Aptahem AB
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 denna rapport.
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Resultaträkning i sammandrag
2021-04-01
2021-06-30

2020-04-01
2020-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

Övriga intäkter

7

0

7

0

Summa rörelsens intäkter

7

0

7

0

Övriga externa kostnader

-3 236

-2 611

-14 076

-4 517

Personalkostnader

-1 498

-1 029

-2 653

-2 065

-15

-18

-31

-37

0

-193

-191

-218

Summa rörelsens kostnader

-4 749

- 3 851

-16 951

-6 837

Rörelseresultat

-4 742

- 3 851

-16 944

-6 837

Ränteintäkter och likn poster

0

0

0

0

Räntekostnader och likn poster

0

0

0

0

Summa resultat från finansiella
investeringar

0

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

-4 742

-3 851

-16 944

-6 837

Periodens resultat

-4 742

-3 851

-16 944

- 6 837

KSEK

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Avskr av mat. och immateriella
anläggningstillg.
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella
investeringar
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Balansräkning i sammandrag
KSEK

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

Patent, licenser samt liknande rättigheter

1 206

1 200

1 205

Summa immateriella anläggn. tillgångar

1 206

1 200

1 205

Inventarier

0

6

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

6

0

Andelar i koncernföretag

50

50

50

Summa finansiella anläggningstillgångar

50

50

50

1 256

1 256

1 255

6 758

0

0

Övriga kortfristiga fordringar

309

247

285

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

184

299

270

7 251

546

555

Kassa och bank

18 385

17 582

28 562

Summa Kassa och bank

18 385

17 582

28 562

Summa Omsättningstillgångar

25 636

18 128

29 117

Summa tillgångar

26 892

19 384

30 372

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förskott leverantör

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
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Balansräkning i sammandrag
KSEK

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

Aktiekapital

17 547

10 886

14 968

Summa bundet eget kapital

17 547

10 886

14 968

-88 619

-64 343

-64 343

10

10

10

-800

0

0

Överkursfond

112 871

77 043

99 562

Periodens resultat

- 16 944

-6 837

-24 276

Summa fritt eget kapital

6 518

5 873

10 953

Summa eget kapital

24 065

16 759

25 921

1 574

860

3 138

5

10

6

Övriga kortfristiga skulder

392

99

131

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

856

1 656

1 176

Summa kortfristiga skulder

2 827

2 625

4 451

Summa skulder

2 827

2 625

4 451

26 892

19 384

30 372

50

50

50

Inga

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Aktieägartillskott
Kostnad kapitalanskaffning

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter (KSEK)
Ansvarsförbindelser (KSEK)
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Förändring eget kapital i sammandrag
2021-04-01 – 2021-06-30 (KSEK)

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

Belopp vid periodens början

14 968

10 953

-12 202

-1 249

Nyemission
Kapitalanskaffningskostnader
Periodens resultat

2 579

13 309
-800
-4 742

13 309
-800
-4 742

Belopp vid periodens utgång

17 547

23 462

-16 944

6 518

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

Belopp vid periodens början
Periodens resultat

10 886

12 710

-2 986
-3 851

9 724
-3 851

Belopp vid periodens utgång

10 886

12 710

-6 837

5 873

Aktiekapital och
övrigt bundet
eget kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

Belopp vid periodens början
Nyemission
Kapitalanskaffningskostnader
Disp av föregående års resultat
Periodens resultat

14 968
2 579

35 229
13 309
-800
-24 276

-24 276

10 953
13 309
-800

Belopp vid periodens utgång

17 547

2020-04-01 – 2020-06-30 (KSEK)

2021-01-01 – 2021-06-30 (KSEK)

24 276
-16 944

-16 944

23 462

-16 944

6 518

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
Resultat

Summa fritt
eget kapital

Belopp vid periodens början
Disp av föregående års resultat
Periodens resultat

10 886

30 208
-17 498

-17 498
17 498
-6 837

12 710

Belopp vid periodens utgång

10 886

-6 837

5 873

2020-01-01 – 2020-06-30

12 710

-6 837
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Kassaflödesanalys i sammandrag
KSEK

2021-04-01
2021-06-30

2020-04-01
2020-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital

-4 727

-3 833

-16 913

-6 800

Förändring av rörelsekapital

- 6 737

334

-8 321

3 005

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-11 464

- 3 499

-25 234

- 3 795

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-7

-491

-32

-499

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

15 089

0

15 089

0

Kassaflöde från investerings- och
finansieringsverksamheten

15 082

-491

15 057

-499

3 618

-3 990

-10 177

-4 294

14 767
18 385

21 572
17 582

28 562
18 385

21 876
17 582

3 618

- 3990

-10 177

-4 294

Kassaflöde för perioden totalt

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

Nyckeltal
KSEK

Nettoomsättning

2021-04-01

2020-04-01

2021-01-01

2020-01-01

2021-06-30

2020-06-30

2021-06-30

2020-06-30

0

0

0

1

Resultat efter finansiella poster

-4 742

-3 851

-16 944

-6 837

Balansomslutning

26 892

19 384

26 892

19 184

89,49

86,46

89,49

86,46

77 208 141

47 897 508

77 208 141

47 897 508

-0,06

-0,08

-0,22

-0,14

Soliditet (%)*
Antal Aktier
Resultat per aktie

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

