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Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

Sammanfattning av delårsrapporten – andra kvartalet 2021

Lipidor har haft ett intensivt första halvår med framgångar inom många områden. I början av året
skrev vi licensavtal med Cannassure Therapeutics (topikala medicinska cannabisprodukter
baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi), vi lämnade in en ansökan under det första kvartalet
om start av Fas III-studien för vårt kombinationsläkemedel mot psoriasis (AKP02) och vårt
dotterbolag Emollivet fick anslag från Vinnova för att förbereda lansering av djurläkemedel.

Andra kvartalet (apr-jun) 2021 Rapportperioden (jan-jun) 2021
 

Nettoomsättning 2 tkr (461) Nettoomsättning 104 tkr (461)
Rörelseresultat -7 470 tkr (-2 876) Rörelseresultat -12 732 tkr (-5 800)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 SEK
(-0,12)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,45 SEK (-0,25)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun)

Den 22 april publicerade Lipidor en uppdatering om den planerade kliniska fas lll-studien
med bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis

Den 23 april meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB tagit nästa steg mot
lansering och mottagit ett anslag om 300 tkr av Vinnova

Väsentliga händelser under rapportperioden
Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics
Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi.
Lipidor kommer att erhålla tvåsiffriga royalties från kommande produktförsäljning samt
milstolpsbetalning vid viss uppnådd försäljningsvolym maximerad till 350 KEUR

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 1 juli meddelade vi att Lipidor har tecknat ett licensavtal enligt vilket Lipidor ger
RELIFE S.r.l., en del av ett ledande internationellt läkemedelsbolag - Menarini Group,
exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja
läkemedelskandidater för behandling av psoriasis i Europa, Turkiet, Storbritannien,
Schweiz, OSS-länderna och Balkanländerna. Det potentiella totala värdet av avtalet är upp
till 70 miljoner euro
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Utvalda finansiella data i sammandrag
 2021

Apr-jun
2020

Apr-jun
2021

Jan-jun 
2020

Jan-jun
2020

Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 2 461 104 461 620
Rörelseresultat, tkr -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 264
Resultat efter skatt, tkr -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 204
Balansomslutning, tkr 55 443 22 545 55 443 22 545 65 877
Periodens kassaflöde, tkr -6 187 -3 223 -11 177 -2 970 37 190
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,22 -0,14 -0,39 -0,13 1,51
Likvida medel, tkr 53 126 20 920 53 126 20 920 64 303
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
Eget kapital per aktie (SEK) 1,79 0,89 1,79 0,89 2,24
Soliditet (%) 91,85 93,26 91,85 93,26 96,63

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen
till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt
i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar
som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. 

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter
baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.
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VD har ordet
Första halvåret har varit en intensiv period med flera viktiga framsteg för Lipidor. Ett stort fokus
och intensivt arbete har lagts på förhandlingen om ett avtal för kommande kommersialisering av
våra två första läkemedelskandidater mot psoriasis, AKP01 och AKP02. Det resulterade i att vi den
1 juli kunde meddela att Lipidor undertecknat ett exklusivt licensavtal med RELIFE S.r.l., ett
bolag med fokus på dermatologibehandlingar, som ingår i Menarini Group. Koncernen har en
stark närvaro både i Europa och på den globala marknaden. Affärsöverenskommelsen markerar en
viktig milstolpe för Lipidor och vi ser fram emot ett framgångsrikt kommersiellt samarbete.

Avtalet innebär att Menarini-gruppen tar över ansvaret för att registrera, marknadsföra,
distribuera och sälja i EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS (oberoende staters samvälde,
sammanslutning av de före detta Sovjetstaterna) och Balkanländerna. Vidare innebär avtalet att
det fortsatta arbetet och kostnaderna för AKP01, och för AKP02 efter genomförd Fas III-studie, i
stort sett tas över av vår nya partner. Lipidor kommer att bidra med sin expertis och kunskap i
specifika frågor som rör läkemedelskandidaterna. 

Lipidor lämnade under perioden in en ansökan om studiestart med AKP02 till den indiska
läkemedelsmyndigheten. Vi förväntar oss att kunna leverera studieresultat under första halvåret
2022. Vår samarbetspartner Aurena Laboratories, som är en av bolagets två stora industriella
ägare, kommer att ansvara för den kommersiella produktionen av produkterna. RELIFE:s
marknadslansering inom ramen för licensavtalet förväntas ske under andra halvåret 2023.

Utlicensiering på andra marknader
Vi har haft en omfattande utvärderingsprocess av licenspartners och i Menarini Group har vi valt
en stark partner med distributionskraft och uthållighet för att etablera de kommande produkterna
på de marknader avtalet omfattar. Vi fortsätter nu arbetet med att utvärdera utlicensiering på
andra marknader tillsammans med Menarini Group och med andra möjliga partners.

Extern validering av AKVANO®
Externa valideringar är en vitamininjektion för oss på Lipidor. De stöttar oss i vår vision om att
etablera AKVANO® som en ledande formuleringsplattform vid utveckling av hudläkemedel och i
vår ambition om att förbättra vardagen för miljontals individer med hudsjukdomar.

I början av året undertecknade vi ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics för
topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Avtalet är en
viktig extern validering av vår patenterade formuleringsplattform och visar att även cannabinoider
kan inkorporeras i AKVANO®.

Under andra kvartalet fick dotterbolaget Emollivet ett bidrag från Sveriges innovationsmyndighet
Vinnova. Emollivet utvecklar djurvårdsprodukter baserat på AKVANO®. Finansieringen kommer
att användas till ett projekt där Emollivet genom interaktion med djurägare och aktörer på
djurhälsomarknaden samlar underlag inför kommande lansering av djurläkemedlen.

Händelserik höst
Lipidors AKVANO®-teknik har nu både medicinskt proof-of-concept (Fas III-studien för AKP01)
och kommersiellt proof-of-concept (licensavtalen med Cannassure och Menarini). Med vår
befintliga kassa och kommande milstolpsbetalningar, som inkluderar bland annat en ”signing fee”,
är bolagets verksamhet med dess nuvarande planer fullt finansierade för en överskådlig tid. Vi har
dessutom utrymme för att öka takten i såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vår ambition är
att utveckla fler läkemedelskandidater baserade på AKVANO® och där vi bedömer att det finns en
stark efterfrågan på bättre produkter. Vårt mål är att ingå fler licensavtal under de kommande
åren och bygga en portfölj som genererar intäkter från flera produkter.
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Jag är förväntansfull och optimistisk inför Lipidors fortsatta tillväxtresa. Härnäst ser jag fram emot
en händelserik höst med bland annat uppdateringar om samarbetet med Cannassure, utvecklingen
av djurläkemedel inom Emollivet, uppstarten av Fas III-studien för AKP02 samt uppdatering av
Lipidors kliniska program.

Stockholm den 24 augusti 2021

Ola Holmlund
Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari - september 2021               25 november 2021

Bokslutskommuniké januari - december 2021      23 februari 2022

Delårsrapport januari - mars 2022                         5 maj 2022

Kontaktuppgifter
Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)

VD, Ola Holmlund

Telefon: +46 (0) 725-07 03 69

e-mail: ola.holmlund@lipidor.se

Fogdevreten 2, 171 25  Solna

Certified adviser

Erik Penser Bank AB

Apelbergsgatan 27, Box 7405

103 91  Stockholm

Hemsida: www.penser.se

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 24 augusti 2020, klockan 08:30 (CEST).

Risker och osäkerheter i sammandrag
Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipidor händelseutvecklingen
noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. Lipidor följer
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och

mailto:ola.holmlund@lipidor.se
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kontroll av sjukdomar). COVID-19 har till dags dato haft begränsad effekt på Lipidors verksamhet
men bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner om pandemin blir långvarig.

För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till Lipidors Årsredovisning för
2020 samt Lipidors Bolagsbeskrivning den 20 september 2019 på bolagets hemsida:
www.lipidor.se

Aktier
Den 1 januari 2021 respektive på balansdagen den 30 juni 2021 uppgick totalt antal aktier till    
28 396 863. Samtliga aktier har röstetal 1. 

Bolaget har under 2018 utgivit teckningsoptioner till VD och anställda vilka kan komma att
konverteras till 580 000 st. aktier. Vid fullt utnyttjande för aktieteckning kan utspädningseffekten
maximalt uppgå till cirka 2,0 procent.

Bolagets aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market den 27 september 2019.

Stängningskursen för bolagets aktie på rapportperiodens sista handelsdag den 30 juni 2021
uppgick till 16,20 kronor.

Aktieägare den 30 juni 2021

 Antal aktier Röster %
Cerbios-Pharma SA 4 483 250 15,79
Råsunda Förvaltning AB 3 482 983 12,27
Aurena Laboratories AB 1 621 250 5,71
Avanza Pension AB 2 149 816 7,57
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 050 748 3,70
Övriga aktieägare 15 608 816 54,97
Totalt 28 396 863 100,00
   

Finansiell utveckling

Rörelsens intäkter

Lipidor gör löpande utvärderingar av möjliga samarbetsprojekt, s.k. genomförbarhetsstudier, och
erhåller även ersättning för genomförande. Bolagets övriga intäkter utgörs av provisioner vid
försäljning av läkemedelsnära produkter.

Resultat och finansiell ställning - andra kvartalet (apr-jun)

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 2 (461) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) tkr. 

Rörelsens kostnader uppgick till 7 472 (3 337) tkr varav personalkostnader uppgick till                  
2 433 (1 354) tkr.

Övriga externa kostnader uppgick till 5 023 (1 967) tkr huvudsakligen avseende leasingkostnader
för maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB, patentkostnader, konsult-och
utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, extern kommunikation och marknadsföring,
samt administrationskostnader.
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Rörelseresultatet uppgick till -7 470 (-2 876) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till  
-7 470 (-2 876) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -7 470 (-2 876) tkr. Resultat per aktie före och
efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,12) kronor.

Kassaflödet under det andra kvartalet uppgick till - 6 187 (-3 223) tkr. Kassaflöde per aktie
uppgick till -0,22 (-0,14) kronor. 

Resultat och finansiell ställning - rapportperioden (jan-jun)

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 104 (461) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0)
tkr. 

Rörelsens kostnader uppgick till 12 836 (6 261) tkr varav personalkostnader uppgick till              
 4 185 (2 461) tkr.

Övriga externa kostnader uppgick till 8 619 (3 784) tkr huvudsakligen avseende leasingkostnader
för maskinell utrustning för CMC hos Aurena AB patentkostnader, konsult-och
utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, extern kommunikation och marknadsföring,
samt administrationskostnader.

Rörelseresultatet uppgick till -12 732 (-5 800) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till  
-12 732 (-5 800) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -12 732 (-5 800) tkr. Resultat per aktie före
och efter utspädning uppgick till -0,45 (-0,25) kronor.

Kassaflödet under perioden uppgick till -11 177 (-6 193) tkr. Kassaflöde per aktie uppgick till -0,39
(-0,13) kronor. 

Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 53 126 tkr jämfört med 64 303 tkr den 31
december 2020.

Bolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2021 till 50 923 tkr jämfört med 63 655 tkr den 31
december 2020. Eget kapital per aktie uppgick per den 30 juni 2021 till 1,79 kronor jämfört med
2,24 kronor den 31 december 2020.

Bolagets soliditet uppgick per den 30 juni 2021 till 91,85% jämfört med 96,63% den 31 december
2020.

Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnader för pågående
forskning och utveckling samt kommersialisering av produkter för administration på huden.
Huvudsakliga kostnader avser förberedelser samt tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för en
klinisk fas lll-studie med Lipidors läkemedelskandidat AKP02 mot psoriasis som är under initiering
samt leasingkostnader för maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB och externa
kommunikationskostnader.

Övriga externa kostnader har ökat jämfört med föregående år föranlett av ökade kostnader för
leasingkostnader för maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB, patent- och
utvecklingskostnader i bolagets prekliniska och kliniska program. Personalkostnader har ökat
föranlett av rekrytering.
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Resultaträkning
tkr 2021

Apr-jun
2020

Apr-jun
2021

Jan-jun 
2020

Jan-jun
2020

Jan-dec
Nettoomsättning 2 461 104 461 620
Övriga intäkter - - - - 3
Summa intäkter 2 461 104 461 623
Övriga externa kostnader -5 023 -1 967 -8 619 -3 784 -11 564
Personalkostnader -2 433 -1 354 -4 185 -2 461 -5 276
Avskrivningar -16 -16 -32 -16 -47
Rörelseresultat -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 264
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter - - - - 60
Räntekostnader och liknande resultatposter - - - - -
Resultat före skatt -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 204
Inkomstskatt  - - - -
ÅRETS RESULTAT* -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 204
Resultat per aktie 
SEK      
 
Resultat per aktie före utspädning -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
Resultat per aktie efter utspädning -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
Antal aktier, vägt genomsnitt 28 396 863 23 584 000 28 396 863 23 584 000 24 578 870
Antal aktier vid rapportperiodens slut 28 396 863 23 584 000 28 396 863 23 584 000 28 396 863

*Periodens resultat motsvarar periodens totalresultat.

Den 30 juni 2021 uppgick antalet stamaktier till 28 396 863 med en röst per aktie.
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Balansräkning
tkr Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
     
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 416 300 269
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag 3 835 580 835
Summa anläggningstillgångar 1 251 880 1 104
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 288 -
Övriga fordringar 943 221 261
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 123 236 209
Summa kortfristiga fordringar 1 066 745 470
Kassa och bank  53 126 20 920 64 303
Summa omsättningstillgångar  54 192 21 665 64 773
SUMMA TILLGÅNGAR  55 443 22 545 65 877
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 420 1 179 1 420
Summa bundet eget kapital 1 420 1 179 1 420
Fritt eget kapital
Överkursfond 134 694 81 901 134 694
Balanserat resultat -72 459 -56 254 -56 255
Periodens resultat -12 732 -5 800 -16 204
Summa fritt eget kapital  49 503 19 847 62 235
Summa eget kapital 50 923 21 026 63 655
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 061 676 1 246
Övriga kortfristiga skulder 153 136 130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 306 707 846
Summa kortfristiga skulder  4 520 1 519 2 222
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 443 22 545 65 877
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Eget kapital
tkr Bundet eget

kapital
Fritt eget
kapital

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat
resultat 

Periodens
resultat

Totalt
eget

kapital
Ingående eget kapital
2020-01-01

1 179 81 901 -42 447 -13 807 26 826

Omföring föregående års
resultat

 -13 807 13 807 0

Periodens resultat  -5 800 -5 800
Utgående eget kapital
2020-06-30

1 179 81 901 -56 254 -5 800 21 026

 
Ingående eget kapital
2020-01-01

1 179 81 901 -42 447 -13 807 26 826

Omföring föregående års
resultat

 -13 807 13 807 0

Årets resultat  -16 204 -16 204
Transaktioner med
aktieägare

 

Nyemission 140 34 860 35 000
Nyemission inlösen
teckningsoptioner

101 19 927 20 027

Emissionskostnader  -1 994 -1 994
Utgående eget kapital
2020-12-31

1 420 134 694 -56 254 -16 204 63 655

 
Ingående eget kapital
2021-01-01

1 420 134 694 -56 254 -16 204 63 655

Omföring föregående års
resultat

 -16 204 16 204 0

Periodens resultat  -12 732 -12 732
Utgående eget kapital
2021-06-30

1 420 134 694 -72 459 -12 732 50 923

      



Lipidor AB Delårsrapport jan-jun 2021 Sida 10 av 13

Kassaflödesanalys
tkr 2021

Apr-jun
2020

Apr-jun
2021

Jan-jun 
2020

Jan-jun
2020

Jan-dec
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 264
Erhållna/Betalda räntor - - - 60
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
       avskrivningar 16 16 32 16 47
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

-7 454 -2 860 -12 700 -5 784 -16 157

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar -634 -230 -596 -140 135
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 080 183 2 298 47 750

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 008 -2 907 -10 998 -5 877 -15 272
Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - - - -255
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -179 -316 -179 -316 -316

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -179 -316 -179 -316 -571
Finansieringsverksamheten  
Nyemission - - - - 55 027
Kapitalanskaffningskostnader - - - - -1 994
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 53 033
Periodens kassaflöde -6 187 -3 223 -11 177 -6 193 37 190
Likvida medel vid periodens början 59 313 24 143 64 303 27 113 27 113
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 53 126 20 920 53 126 20 920 64 303
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna finansiella rapport har upprättas i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer
och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att Lipidor tillämpar samtliga av EU
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Att upprätta
finansiella rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga
uppskattningar av olika posters värden och bedömningar av principer för redovisningsändamål. 

Lipidor har tillämpat samma redovisningsprinciper i denna finansiella rapport som i den senaste
årsredovisningen.

Lipidor har inte några transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat varför en upplysning om det
lämnas under resultaträkningen.

Under juni månad 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB, org. nr. 559210-4359, med säte i
Stockholm. Moderbolaget har under det fjärde kvartalet 2019 tillfört 0,5 Mkr samt under tredje
kvartalet 2020 tillfört 0,3 Mkr till Emollivet genom nyemission. Då bolaget endast haft marginella
bolagsbildningskostnader motsvarar koncernens resultat- och balansräkning i allt väsentligt
moderbolagets, varför någon konsolidering ej skett med stöd av årsredovisningslagen 7 kap. 3a §.
Emollivet AB ägs till 50,5 procent av Lipidor AB (Not 2).  

För ytterligare redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020. 

Belopp redovisas i tusental svenska kronor (tkr) om inte annat anges. Siffor inom parentes anger
utfall för motsvarande period föregående år.

Not 2 Transaktioner med närstående
Under rapportperioden har arvoden fakturerats vilka belastat periodens resultat enligt följande:

Styrelsens ordförande, Fredrik Sjövall genom Axelero AB 217 tkr, och bolagets CFO, Michael
Owens genom M Owens Management Consulting AB 54 tkr.

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt inte skett några väsentliga transaktioner med närstående.

Not 3 Aktier i dotterföretag
Dotterföretaget Emollivet AB bildades under juni månad 2019 och har påbörjat sin operationella
verksamhet. Bolaget eftersträver att ingå partnerskap i syfte att påskynda kommersialiseringen av
sina veterinärvårdsprodukter.

Stina Linge tillträdde som VD den 2 september 2020. Bolaget har inga övriga anställda.

Bolaget har öppnat kontor i Göteborg under september månad 2020.

Det har inte förekommit några väsentliga mellanhavanden med moderbolaget under
rapportperioden.
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Bolaget har finansierat kapitalbehovet genom nyemission från moderbolaget genomförd under det
fjärde kvartalet 2019 uppgående till 0,5 Mkr samt under tredje kvartalet 2020 uppgående till 0,3
Mkr.

Ägarförhållanden framgår av nedanstående tabell

Namn Org. Nr. Säte, land Antal
aktier*

Ägarandel % Bokfört värde
2021-06-30

Bokfört värde
2020-12-31

Emollivet AB 559210-4359 Stockholm,
Sverige

- - -

Bolagets
grundande

800 80 80

Nyemission 2019 100 500 500
Nyemission 2020   51  255 255
Totalt, tkr    951   50,05% 835 835

*Totalt antal aktier i Emollivet AB uppgår till 1 900 st. 
 

Not 4 Härledning av vissa alternativa nyckeltal
 2021

Apr-jun
2020

Apr-jun
2021

Jan-jun 
2020

Jan-jun
2020

Jan-dec
      
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde, tkr -6 187 -3 223 -11 177 -2 970 37 190
Genomsnittligt antal aktier 28 396 863 23 584 000 28 396 863 23 584 000 24 578 870
Kassaflöde per aktie (SEK) -0,22 -0,14 -0,39 -0,13 1,51
Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr 50 923 21 026 50 923 21 026 63 655
Antal aktier vid periodens utgång 28 396 863 23 584 000 28 396 863 23 584 000 28 396 863
Eget kapital per aktie (SEK) 1,79 0,89 1,79 0,89 2,24
Soliditet
Eget kapital, tkr 50 923 21 026 50 923 21 026 63 655
Summa eget kapital och skulder, tkr 55 443 22 545 55 443 22 545 65 877
Soliditet (%) 91,85 93,26 91,85 93,26 96,63
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Finansiella definitioner
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är
att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed
anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på
samtliga använda alternativa nyckeltal.

 

Nyckeltal Definition Motivering
Antal aktier Antal aktier vid periodens slut Relevant vid beräkning av 

eget kapital per enskild aktie
Balansomslutning Summa tillgångar vid periodens slut Relevant vid beräkning

av soliditet
Eget kapital per aktie Summa eget kapital genom antal aktier Mått för att beskriva 

vid periodens slut eget kapital per aktie
Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal utestående Relevant vid beräkning av

aktier under rapportperioden resultat per aktie
Nettoomsättning Omsättning för perioden Värdet av försäljning av 

varor och tjänster
Rapportperiod 1 januari-30 juni 2021 Förklaring av period som 

delårsrapporten omfattar
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med Mått för att beskriva

genomsnittligt antal aktier resultat per enskild aktie
Soliditet Summa eget kapital som procent av Mått för att bedöma

summa tillgångar bolagets möjligheter att
uppfylla sina 
finansiella åtaganden

Denna finansiella rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

 

Stockholm den 24 augusti 2021

  

Fredrik Sjövall          Denis Angioletti          Gunilla Lundmark         Ola Flink     

Ordförande               Ledamot                      Ledamot                        Ledamot        

Otto Skolling                             Ola Holmlund 

Ledamot                                    Verkställande direktör


