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Aptahem Delårsrapport 2022-07-01 till 2022-09-30 
 

Sammanfattning av Delårsrapport 

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30) 

Ø Rörelsens intäkter uppgick till 707 (62) KSEK 
Ø Resultat efter finansiella poster -2 035 (-5 156) KSEK 
Ø Resultat per aktie -0,01 (-0,04) SEK 
Ø Likvida medel uppgick per 2022-09-30 till 19 167 (53 332) KSEK 
Ø Soliditeten uppgick per 2022-09-30 till 93,77% (94,86%) 

 

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30) 

Ø Rörelsens intäkter uppgick till 2 512 (70) KSEK 
Ø Resultat efter finansiella poster -5 726 (-22 103) KSEK 
Ø Resultat per aktie -0,04 (-0,19) SEK 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

• Bolaget har i september skickat ansökningar till läkemedelsmyndigheten och den centrala 
etiska kommittén i Nederländerna om tillstånd att starta en klinisk fas 1-studie med sin 
läkemedelskandidat Apta-1. 
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Inga väsentliga händelser 
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VD Mikael Lindstam kommenterar 
 
Aptahems fokus har under det tredje kvartalet legat 
på att förbereda för start av den kliniska studien där 
vår läkemedelskandidat Apta-1 kommer att studeras 
avseende säkerhet och tolerabilitet i en så kallad 
First in Human (FiH) studie i friska frivilliga 
försökspersoner.  
 
Målet är att utveckla Apta-1 till en behandling av 
akuta, livshotande sjukdomstillstånd där koagulation 
och inflammation samverkar, såsom i exempelvis 
sepsis. I dagsläget saknas en sådan behandling och det 
medicinska behovet är mycket stort då ungefär 50 
miljoner människor årligen drabbas globalt varav cirka 
11 miljoner dör. 
 
Vi har uppnått många viktiga milstolpar längs vägen 
och vi fortsätter att leverera enligt våra mål. Den 
kliniska studien beräknas inledas i slutet på året, som 
vi tidigare har kommunicerat. 
 
Den viktigaste milstolpen under perioden uppnåddes 
när vi skickade in ansökan om att få inleda vår fas 1-
studie.  
 
Öka medvetenheten om sepsis 
September har utsetts till Sepsis Awareness Month, 
och den 13 september till World Sepsis Day. I år har 
Aptahem spridit information om sepsis och tipsat om 
föreläsningar och aktiviteter som organiserades av 
Global Sepsis Alliance, en oberoende organisation 
utan vinstsyfte som verkar globalt för att sprida 
kunskap och öka medvetenheten om sepsis. 
Föreläsningar och informationsmaterial finns 
tillgängliga på deras hemsida: https://www.global-
sepsis-alliance.org/. 
 
Ansökan om att starta klinisk fas 1-studie 
I september skickade vi in ansökan till myndigheterna 
i Nederländerna om att få starta den kliniska fas 1-
studien. Vi ser fram emot att få besked så snart den 
nederländska läkemedelsmyndigheten samt den 
centrala etiska kommittén i landet har behandlat 
ansökan. När vi erhållit godkännande från båda parter 
kan vår samarbetspartner the Centre for Human Drug 
Research (CHDR) förbereda för att rekrytera friska 
frivilliga försökspersoner till studien. De personer som 
anmäler sig till att delta i studien kommer att 

intervjuas och undersökas för att se vem som 
uppfyller kriterierna för att inkluderas i studien. 
Studien planeras att starta enligt vår uppsatta tidplan. 
 
Innan studien kan starta (under rekryteringen av 
friska frivilliga) kommer vi även att utföra en så kallad 
Site Initiation Visit, alltså att besöka kliniken på CHDR 
där studien ska genomföras för att säkerställa att alla 
förberedelser utförts korrekt och att allt finns på plats 
inför studiestart. 
 
Positivt svar från rådgivande möte med den tyska 
läkemedelsmyndigheten 
Aptahems team har också haft ett rådgivande möte 
med den tyska läkemedelsmyndigheten 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) för att diskutera och få svar på de krav som 
ställs på Apta-1 inför de kliniska studierna. BfArM har 
världsledande experter inom området 
oligonukleotider som är den typ av kemisk substans 
som Apta-1 tillhör. De är även erkända som en 
tongivande myndighet i Europa med lång och gedigen 
erfarenhet och kompetens. 
 
Myndighetens skriftliga svar som bekräftade att Apta-
1 uppfyller de krav som ställs för vårt kliniska 
utvecklingsprogram var därför viktigt för oss och 
underlättar våra framtida kontakter med andra 
läkemedelsmyndigheter. 

Mikael Lindstam, VD Aptahem AB 
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Avslutande ord 
Parallellt med alla förberedelser inför start av den 
kliniska fas 1-studien arbetar vi vidare med våra 
akademiska samarbetspartners och deltar på olika 
möten och event för att träffa potentiella licens- och 
samarbetspartners. I slutet på oktober deltog vi på 
BIO Europe, vilket är den största partnering-
konferensen för vår bransch i Europa. Det var givande 
möten med potentiella partners men vi fick även bra 
nulägesinformation från paneldiskussioner som körs 
parallellt under partneringeventet. Det kändes bra att 
vara tillbaka på ett fysiskt BIO Europe-event efter alla 
digitala möten under de senaste åren. Vi träffade flera 
bolag som vi har haft diskussioner med tidigare, och 
vi passade även på att knyta lite nya kontakter. 
Intresset för Aptahem som bolag och Apta-1 som en 
potentiell framtida behandling för sepsis och 
livshotande inflammatoriska sjukdomar är fortsatt 
stort och vi lämnade mötet med positiva och givande 
diskussioner i bagaget, som vi kommer att utveckla 
vidare. 
 

Som alltid tackar vi våra trogna aktieägare som stöttar 
oss. Vi ser fram emot ert fortsatta förtroende för att 
möta det stora medicinska behovet av en potentiell 
helhetslösning för alla de miljoner patienter världen 
över som årligen drabbas av sepsis och sepsis-
liknande tillstånd. Med alla de resultat vi hittills har för 
vår läkemedelskandidat Apta-1 är vi fortsatt 
övertygade om att vi genom vår unika, 
multiverksamma kandidat har möjlighet att uppnå det 
ingen hittills lyckats med – att reducera dödligheten 
och motverka de effekter som kan ge bestående men 
från sådana tillstånd. 
 
Som vanligt bjuder jag in er till att följa oss på sociala 
medier, nyhetsrapporteringar, presentationer, 
hemsida och flertalet andra kommunikationskanaler. 
Nu ser vi fram emot att starta fas 1-studien och bli ett 
läkemedelsbolag i klinisk fas. 
 
Malmö 8 november 2022 
 
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, inflammation och vävnadsskada 
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 Pharma- och 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 19 167 (53 332) KSEK. En betydande del av bolagets 
kostnader utgörs av utvecklingskostnader. Dessa har tidigare kostnadsförs löpande, men från och med 
första kvartalet 2022 aktiveras bolagets utvecklingskostnader (se Övriga upplysningar). Under tredje 
kvartalet 2022 var de samlade utvecklingskostnaderna exklusive egna personalkostnader 2 767 (2 486) 
KSEK. Under nio månader uppgår utvecklingskostnader exklusive egna personalkostnader till 35 659 (13 
306) KSEK. Den stora 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 12 personer motsvarande 6 
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 september 2022 till 33 378 752 SEK fördelat på 146 866 509 aktier. 
 

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 
Redovisningsprinciper: inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att 
kostnadsföra dem. Bolaget har tidigare år kostnadsfört forsknings- och utvecklingskostnader löpande. 
Sedan utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat Apta-1 gick in i en ny fas under kvartal 1 2022 har 
VD och styrelsen beslutat att aktivera utvecklingskostnaderna från och med första kvartalet 2022. 
Styrelsens beslut avser utvecklingskostnader från och med första kvartalet 2022 och får därför ingen 
retroaktiv effekt. Externa utvecklingskostnader som har aktiverats under kvartal 3 uppgår till 2 767 KSEK 
och aktiverade personalkostnader till 707 KSEK. 
 
Under årets nio månader uppgår aktiverade externa utvecklingskostnader till 35 659 KSEK och aktiverade 
personalkostnader till 2 157 KSEK. Motsvarande belopp bokas upp som Fond avseende 
utvecklingskostnader under bundet eget kapital i balansräkningen.  
 

Granskning av revisor 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 

2023-02-15    Bokslutskommuniké 2022 
 

Avlämnande av delårsrapport 
 

Malmö den 8 november 2022 
 

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. 
 
 
Övrig upplysnin
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Resultaträkning i sammandrag 

     
 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 
     
Rörelsens intäkter     
     
Aktiverat arbete för egen räkning 707 0 2 157 0 
Övriga intäkter 0 62 355 70 

Summa rörelsens intäkter 707 62 2 512 70 
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -1 102 -3 552 -3 437 -17 628 
Personalkostnader  -1 613 -1 627 -4 752 -4 283 
Avskr av mat. och immateriella 
anläggningstillg. 

-18 -15 -49 -46 

Övriga rörelsekostnader -9 -24 0 -216 

Summa rörelsens kostnader -2 742 - 5 218 -8 238 -22 173 

     
Rörelseresultat -2 035 - 5 156 -5 726 -22 103 
     
Resultat från finansiella 
investeringar     

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 -2 035 -5 156 -5 726 -22 103 

Periodens resultat -2 035 -5 156 -5 726 - 22 103 
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Balansräkning i sammandrag 
    

KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

    

Tillgångar 
   

    
Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utvecklingskostnader 37 817 0 0 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 1 619 1 484 1 623 

Summa immateriella anläggn. tillgångar 39 436 1 484 1 623 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 148 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 148 0 0 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 50 50 50 

Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 

Summa Anläggningstillgångar 39 634 1 534 1 673 

    

Omsättningstillgångar 
   

    
Kortfristiga fordringar    

Förskott leverantör 0 6 758 6 758 

Skattefordran 64   

Övriga kortfristiga fordringar 442 535 242 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 199 237  171 

Summa kortfristiga fordringar 705 7 530 7 171 

    

Kassa och Bank    

Kassa och bank 19 167 53 332 46 240 

Summa Kassa och bank 19 167 53 332  46 240 

Summa Omsättningstillgångar 19 872 60 862 53 411 

    

Summa tillgångar 59 506 62 396  55 084 
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Balansräkning i sammandrag 

 
    

KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

    

Eget kapital och skulder 
   

    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    

Aktiekapital 33 379 26 913  26 913 

Fond avseende utvecklingskostnader 37 817 0 0 

Summa bundet eget kapital 71 196 26 913 26 913 
 

   

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat -154 911 -88 619 -88 619 

Aktieägartillskott 10 10 10 

Kostnad kapitalanskaffning -29 960 -29 563 -29 563 

Överkursfond 175 189 172 551 172 551 

Periodens resultat - 5 726  -22 103 -28 475 

Summa fritt eget kapital -15 398 32 276 25 904 

Summa eget kapital 55 798 59 189 52 817 

Skulder 
   

    
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 906 1 549 937 

Aktuella skatteskulder         0 4 18 

Övriga kortfristiga skulder 194 374 136 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2 608  1 280 1 176 

Summa kortfristiga skulder 3 708 3 207 2 267 

Summa skulder 3 708  3 207 2 267 

    

Summa eget kapital och skulder 59 506 62 396 55 084 

 

Ställda säkerheter (KSEK) 

  

50 

 

50 

 

50 

Ansvarsförbindelser (KSEK)  Inga Inga Inga 
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Förändring eget kapital i sammandrag 

2022-07-01 – 2022-09-30 (KSEK) Aktiekapital och 
övrigt bundet eget 

kapital 

Övrigt fritt  
eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början 67 721 -6 197 -3 691 -9 888 
Fond avseende utvecklingskostnader 3 475 -3 475  -3 475 
Periodens resultat    -2 035 -2 035 

Belopp vid periodens utgång 71 196 -9 672 -5 726 -15 398 
        

2021-07-01 – 2021-09-30 (KSEK) Aktiekapital Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början 17 547 23 462 -16 946 6 516 
Nyemission 9 366 40 085  40 085 
Kapitalanskaffningskostnader  -9 169  -9 169 
Periodens resultat   -5 156 -5 156 

Belopp vid periodens utgång 26 913 54 378 -22 102 32 276 
     

2022-01-01 – 2022-09-30 (KSEK) 

 

Aktiekapital och 
övrigt bundet 

eget kapital 

Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början 26 913 54 379 -28 475 25 904  
Nyemission 6 466 2 638   2 638  
Kapitalanskaffningskostnader  -397  -397 
Fond avseende utvecklingskostnader 37 817 -37 817  -37 817 
Disp av föregående årsresultat  -28 475 28 475 0 
Periodens resultat    -5 726 -5 726 

Belopp vid periodens utgång 71 196 -9 672  -5 726 - 15 398 
     
2021-01-01 – 2021-09-30 (KSEK) Aktiekapital och 

övrigt bundet 
eget kapital  

Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
Resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens början  14 968 35 229 -24 276 10 953 
Nyemission 11 945 53 394  53 394 
Kapitalanskaffningskostnad  -9 968  -9 968 
Disp av föregående årsresultat  -24 276 24 276 0 
Periodens resultat   -22 103 -22 103 

Belopp vid periodens utgång 26 913 54 379 -22 103 32 276 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

KSEK 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 
 2022-09-30 2021-09-30  2022-09-30 2021-09-30 
      

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-2 017 -5 141 -5 726 -22 057 

Förändring av rörelsekapital 893 101 7 956 -8 219 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-1 124 - 5 040 2 230 - 30 276 

     

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-3 630 -294 -38 010 -326 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

0 40 281 8 707 55 372 

Kassaflöde från investerings- och 
finansieringsverksamheten 

-3 630 39 987 -29 303 55 046 

     

Kassaflöde för perioden totalt 

 

-4 754 34 947 --27 073  24 770 

     
Likvida medel vid periodens början 23 921 18 385 46 240 28 562 

Likvida medel vid periodens slut 19 167 53 332 19 167 53 332 
     

Förändring av likvida medel 4 754 34 947 27 073 24 770 
 

Nyckeltal 
KSEK 

 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 

 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 
Nettoomsättning   0 0 0 0 
Resultat efter finansiella poster                             -2 035 -5 156 -5 726 -22 103 
Balansomslutning     59 506 62 396 59 506 62 396 
Soliditet (%)*                                                                 93,77 94,86 93,77 94,86 
Antal Aktier 146 866 509 118 416 525 146 866 509 118 416 525 
Resultat per aktie -0,01 -0,04 -0,04 -0,19 

 

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


