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Delåret juli 2018 – mars 2019 i sammandrag 

 

• Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU. 
• Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den 

nya strategin. 
• Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en 

vaccinkandidat, som en del av den nya strategin. 
• Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en andra vaccinkandidat. 
• Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 

0,8 Mkr. 
• Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor. 
• Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi. 
• Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört en extra 

bolagsstämma som beslutade om fortsatt drift. 
• Eurocine Vaccines styrelse beslutade och en extra bolagsstämma godkände beslutet 

om företrädesemission säkerställd till 90%. 
• Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -17,7 Mkr (f.å. -34,2 Mkr) 
• Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (f.å. -15,9 Mkr) 
• Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 
• Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 
• Resultat per aktie för perioden -0,24 kr (-0,51 kr) 
• Resultat per aktie för kvartalet -0,04 kr (-0,24 kr) 
• Likvida medel vid periodens slut var 2,8 Mkr (20,3 Mkr) 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 

miljoner kronor före emissionskostnader. 
• Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat. 
• Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande. 
• Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar. 
• Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling. 
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VD kommenterar 
Bästa aktieägare, 

Arbetet med våra två huvudinriktningar, 1) injicerade vacciner för humant bruk samt  
2) nasala och injicerade veterinära vacciner, har fortsatt inom den nya strategin.  

I slutet av januari meddelade vi att vi har tecknat det första avtalet om utvärdering av en 
vaccinkandidat. Ytterligare två avtal signerades i mars respektive april. Nu ser vi fram 
emot att kunna selektera en eller två vaccinkandidater för fortsatt utveckling.  

Den nyligen genomförda företrädesemissionen finansierar bolaget till och med oktober, 
förbi valet av vaccinkandidat (eller vaccinkandidater) med god marginal. Märk väl, att 
emissionslikviden sattes in på vårt konto efter utgången av tredje kvartalet. Med 
tillfredställelse kan vi konstatera att kostnadsnivån har fortsatt att minska under det 
tredje kvartalet. Det är en naturlig följd av att den nya strategin har implementerats. 

Helt nyligen har vi också genomfört rekryteringar av en ny styrelseordförande och chef 
för preklinisk utveckling. Pierre A. Morgon, som varit tongivande styrelseledamot sedan 
2013, har utsetts till ordförande. Han har en imponerande erfarenhet från den globala 
vaccinindustrin och jag är mycket nöjd med att han kan fortsätta stärka bolaget inom 
strategi och nätverk och samtidigt ge kontinuitet, nu som ordförande. Minst lika 
glädjande är det att vi har rekryterat Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling. 
Hans bakgrund är som klippt och skuren för de uppgifter som ligger framför oss enligt 
vår nya strategi och helt enligt det vi kommunicerat tidigare. 

Det innebär att vi kan se fram emot den fortsatta utvecklingen med en påfylld kassa och 
ett team med stark bakgrund inom vaccinering, en av de mest kostnadseffektiva 
hälsorelaterade verksamheterna vi har.  

 

Hans Arwidsson 
Verkställande direktör 
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Resultat och ställning 

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -17,7 Mkr (-34,2 Mkr) eller -0,24 kr 
(-0,51 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -3,3 Mkr (-15,9 Mkr) 
eller -0,04 kr (-0,24 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,8 
Mkr (20,3 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna 
inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år. 

Väsentliga händelser 

Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU 

Baserat på en djupgående analys av immundata från den senaste kliniska studien med 
bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose FLU i äldre vuxna, inklusive 
omfattande feedback från externa rådgivare, bedömde styrelsen att vaccinkandidatens 
profil inte längre stöder vidare utveckling av Immunose FLU för barn eller äldre. Med 
brist på konkurrensfördel för Immunose FLU och dess begränsade kommersiella 
potential i USA och Europa beslutade styrelsen enhälligt att avbryta den kliniska 
utvecklingen av Immunose FLU. 

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom 
den nya strategin 

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta verksamhet ska 
fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala 
och injicerade veterinära vacciner. 

Bolagets mål för det första halvåret 2019 är dels att identifiera och utvärdera 3–4 
vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, dels att selektera 1–2 
av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling. I ett pressmeddelande 
daterat 2018-11-14 offentliggjorde Eurocine Vaccines omfattande information om 
bolagets nya strategi och bakgrunden till den.  

Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en 
vaccinkandidat, som en del av den nya strategin 

Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. 
Vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie och är ett nytt injicerat vaccin 
mot en virussjukdom i människa. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi, 
enligt beskrivning ovan. 

Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en andra vaccinkandidat 

Eurocine Vaccines har tecknat det andra avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat 
med en icke vinstdrivande organisation i USA, där vaccinkandidaten kommer att 
utvärderas i en djurstudie. Vaccinkandidaten är ett förebyggande vaccin mot en 
virussjukdom i människa. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi, enligt 
beskrivning ovan. 
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Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 
0,8 Mkr 

Eurocine Vaccines styrelse genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman i 
december 2017, en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med 
betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen var 
att stärka Bolagets rörelsekapital. Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr. 

Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor 

Eurocine Vaccines avslutade lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 2. Bolaget 
tillfördes därmed c:a 0,8 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi 

Styrelsen i Eurocine Vaccines genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman 
i december 2017, en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. 
Betalning av emissionen skedde genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner 
kronor. Bolaget genomförde den riktade emissionen för att kunna knyta en strategiskt 
viktig vetenskaplig partner till Bolaget. VisMederi Srl är ett privat bolag, beläget i Siena, 
Italien, som erbjuder kvalificerade vaccinanalyser, bland annat inom influensaområdet. 
Eurocine Vaccines har ett nära samarbete med VisMederi, som inleddes för tre år sedan. 

Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört en extra 
bolagsstämma som beslutade om fortsatt drift 

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 samt låtit 
denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget 
kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav 
genomfördes en extra bolagsstämma den 14 mars, där styrelsens primära beslutsförslag 
om fortsatt drift antogs. 

Eurocine Vaccines styrelse beslutade och en extra bolagsstämma godkände 
beslutet om företrädesemission säkerställd till 90% 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen var säkerställd genom 
tecknings- och garantiåtaganden upp till 90,0 procent av det totala emissionsbeloppet 
och avsåg att täcka Bolagets kapitalbehov förbi selektering av vaccinkandidat(er), i 
enlighet med Bolagets nya strategi. Varje befintlig aktie berättigade till en (1) 
teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av fem (5) nya aktier 
till en teckningskurs om 0,11 kronor per aktie. Teckningstiden löpte under perioden 
från och med den 25 mars till och med den 8 april 2019. 

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med ändrade lydelser av 
bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier. 

Stämman beslutade vidare att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier. 
Minskning av Bolagets aktiekapital beslutades ske med ett belopp motsvarande det 
sammanlagda kvotvärdet för de nya aktier som tecknas i företrädesemissionen enligt 
ovan. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är att avsätta beloppet till fri fond. 
Samtliga beslut fattades enhälligt och enligt styrelsens förslag till stämman. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 
14,0 miljoner kronor före emissionskostnader 

Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen och godkändes av den extra 
bolagsstämman den 15 mars 2019 tecknades till 90,1 procent och Bolaget tillfördes 
därmed 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader och 10,2 miljoner kronor efter 
emissionskostnader om 3,8 miljoner kronor. 

Företrädesemissionen planeras täcka Bolagets kapitalbehov till utgången av oktober 
2019, d.v.s. förbi selektering av vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi.  

Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat 

Avtalet har tecknats med ett svenskt universitet, forskare vid universitetet samt ett 
bolag. Vaccinkandidaten, som är ett nytt förebyggande vaccin mot en bakteriell sjukdom 
i människa, kommer att utvärderas i en djurstudie som bekostas gemensamt av 
Eurocine Vaccines och universitetet. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi, 
enligt beskrivning ovan. 

Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande 

Eurocine Vaccines styrelse har utsett styrelseledamoten Dr. Pierre A. Morgon till 
ordförande för Eurocine Vaccines. Han ersätter Michael Wolff Jensen som tidigare 
aviserat sin avgång. 

Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar  

Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar sin anställning senast den 30 
september 2019 på egen begäran.  

Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling 

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som bolagets chef för preklinisk 
utveckling från 1 juni 2019. 

Information om verksamheten 

Bolaget fokuserar i sin fortsatta verksamhet på två strategiska områden, injicerade 
vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. Den nya 
strategin bygger på befintlig teknologiplattform och den omfattande kunskap och 
erfarenhet som genererats i bolaget under de senaste åren. 

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018. 

Eurocine Vaccines aktie 
Eurocine Vaccines aktie är listad på och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. 
Aktien har kortnamn EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per 
2019-03-31 var 84 889 069 stycken. Slutkursen den 31 mars 2019 var 0,18 kr. 
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Finansiell utveckling 

Allmänt 

Bolaget fokuserar i sin fortsatta verksamhet på två strategiska områden, injicerade 
vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. 

Intäkter 

De första intäkterna från bolagets verksamhet beräknas vara intäkter från samarbeten 
kring Bolagets adjuvansteknologi Endocine™ eller kring vaccinprodukter som bygger på 
teknologiplattformen. 

Kostnader 

Årets kostnader präglas som tidigare år av kostnader för forskning och utveckling av 
bolagets produkter, under räkenskapsårets första kvartal med huvudfokus på nasalt 
influensavaccin. Vidare investeringar i bolagets nasala influensavaccin har avbrutits 
sedan i oktober och bolagets verksamhet koncentreras därefter på två områden inom 
den nya strategin; 1) injicerade vacciner för humant bruk och 2) veterinära vacciner, där 
både injicerade och nasala vacciner inkluderas.  

Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick för perioden 
till 11,5 Mkr (26,7 Mkr) och för tredje kvartalet till 1,4 Mkr (13,6 Mkr). Av periodens 
forskningskostnader utgörs 78,7 % (90,4 %) av kostnader för underleverantörer och 
kontraktsforskare, motsvarande siffra för tredje kvartalet 38,5% (94,2%). Minskningen 
av kostnaderna, särskilt under det tredje kvartalet, är en följd av att den nya strategin nu 
har implementerats och kostnaderna har anpassats efter det. 

Rörelseresultat 

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -17,7 Mkr (-34,2 Mkr). 
Kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till -3,3 Mkr (-15,9 Mkr). 

Finansiering och finansiell ställning 
Likvida medel uppgick per den 31 mars 2019 till 2,8 Mkr (20,3 Mkr).  

Styrelsen upprättade en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 och lät denna 
granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital 
understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav kallade 
styrelsen till en extra bolagsstämma, där styrelsens primära beslutsförslag om fortsatt 
drift antogs. 

Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen och godkändes av den extra 
bolagsstämman den 15 mars 2019 tecknades till 90,1 procent och Bolaget tillfördes 
därmed 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader och 10,2 miljoner kronor efter 
emissionskostnader om 3,8 miljoner kronor. Företrädesemissionen planeras täcka 
Bolagets kapitalbehov till utgången av oktober 2019, d.v.s. förbi selektering av 
vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi. 

Brygglånet om 3,5 miljoner kronor, från en part som även ingick garantiåtagande, 
finansierade Bolagets verksamhet till och med april 2019 och har återbetalats med del 
av emissionslikviden. 
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Eget kapital 

Vid periodens utgång uppgick Koncernens soliditet till -124,0 % (76,6 %). 

Moderbolaget 
Hela bolagets verksamhet drivs i moderbolaget Eurocine Vaccines AB varför periodens 
finansiella utveckling i koncernen är densamma som i moderbolaget.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Det finns en risk för att resultaten från de prekliniska studierna inte uppfyller 
förväntningarna avseende immunologisk effekt eller säkerhet. 

Om bolaget inte kan generera resultat enligt den nya strategin och tidplanen, skulle det 
kunna komma att påverka bolagets finansiella ställning negativt. 

Om bolagets fortsatta utvecklingsaktiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat, till 
exempel med avseende på biverkningar, immunologisk effekt eller skyddseffekt, kan 
detta komma att väsentligt påverka bolagets verksamhet negativt. I detta fall kan 
bolaget komma att sakna möjligheter att framgångsrikt utveckla och utlicensiera eller 
kommersialisera sina produkter.   

Det kan inte uteslutas att bolagets potentiella samarbetspartners ställer krav på att 
kompletterande studier genomförs på Eurocine Vaccines produkter, vilket i så fall 
kommer att påverka Bolagets finansiella ställning negativt. 

Vidare finns en risk att läkemedelsmyndigheter kan kräva ytterligare studier för att 
bolagets produkter ska godkännas, vilket väsentligt ökar kostnaderna för Eurocine 
Vaccines.  

För en utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer i Eurocine Vaccines 
verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018. 
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Koncernens resultaträkningar 

 Kvartal 3 
2018/2019 

 Kvartal 3 
2017/2018 

 9 månader  
2018/2019 

 9 månader 
2017/2018 

 Räkenskapsår 
2017/2018  

Tusentals 
kronor 

19-01-01  18-01-01  18-07-01  17-07-01  17-07-01  

-19-03-31  -18-03-31  -19-03-31  -18-03-31  -18-06-30  

           
Nettointäkter -  -  -  -  -  
Övriga intäkter -  -  -  -  -   

Summa intäkter -  -  -  -  -  

           
Rörelsens 
kostnader    

 
   

 
  

Övriga externa 
kostnader -1 655  -14 262  -13 024  -29 024  -35 544  
Personalkostnader -1 451  -1 629  -4 435  -5 133  -6 941  

Rörelseresultat -3 106  -15 891  -17 459  -34 157  -42 485  
           
Resultat från 
finansiella poster           
Finansiella intäkter 
och kostnader -219  -  -219  -    
Resultat efter 
finansiella poster -3 325  -15 891  -17 678  -34 157  -42 485  
             
Periodens resultat -3 325  -15 891  -17 678  -34 157  -42 485   
           
Resultat per aktie, 
kronor  -0,04  -0,24  -0,24  -0,51  -0,70  
Resultat per aktie 
efter utspädning, 
kronor  -0,04  -0,24  -0,24  -0,51  -0,70  
Antal aktier vid 
slutet av perioden 84 889 069  67 474 109  84 889 069  67 474 109  67 474 109  
Genomsnittligt 
antal utestående 
aktier 84 889 069  67 474 109  73 650 345  58 931 883  61 061 589   

            
Övrigt totalresultat för koncernen överensstämmer med årets resultat. 
 
Periodens resultat samt resultat per aktie är i sin helhet hänförlig till moderföretagets ägare då koncernen saknar 
minoritetsintressen. 
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Koncernens förändring i eget kapital 

Tusentals kronor 
Aktiekapital 

 Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Ansamlad 

förlust 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans per 1 juli 
2017 

 

6 110 

 

 

             180 397 

 

-161 592 

 

24 915 

 

Nyemission 1 602  31 195  32 797 

Emissionsutgifter   -6 069  -6 069 

Summa totalresultat för 
perioden  

 
 -34 157 -34 157 

Utgående balans per 31 
mars 2018 7 112  204 892 -195 749 17 486 

Ingående balans per 1 juli 
2018 7 112  205 523 -204 077 9 158 

Minskning av aktiekapital -4 745  4 745  0 

Nyemission 1 989  2 904  4 893 

Emissionsutgifter   -225  -225 

Summa totalresultat för 
perioden    -17 678 -17 678 

Utgående balans per 31 
mars 2019 4 956  212 947 -221 755 -3 852 
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Koncernens balansräkningar 

Tusentals kronor 2019-03-31  2018-03-31  2018-06-30   

        Tillgångar        

        
        
Omsättningstillgångar        

Kundfordringar och andra fordringar 327  2 551  2 726   

Kassa och Bank 2 781   22 819  9 670   

Summa omsättningstillgångar 3 107   22 819  12 396   

Summa tillgångar 3 107  22 819  12 396   

        
Eget kapital och skulder        

Eget kapital        

Aktiekapital 4 956  7 711  7 712   

Övrigt tillskjutet kapital 212 947  205 524  205 523   

Balanserad förlust -221 755  -195 749  -204 077    

Summa eget kapital -3 852  17 486  9 158   

        
Leverantörsskulder och andra 
skulder 6 959  5 333 

 
3 238 

  

Summa kortfristiga skulder 6 959   5 333  3 238   

Summa eget kapital och skulder 3 107   22 819  12 396   

        
Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser    

 
 

  

Ställda säkerheter Inga  Inga  Inga   

Ställda ansvarsförbindelser Inga                          Inga  Inga   
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Koncernens kassaflödesanalys 

 
9 månader 

2018/2019 
 9 månader  

2017/2018 
 Räkenskapsår 

2017/2018 

 18-07-01  

 
17-07-01  17-07-01 

Tusentals kronor -19-03-31 -18-03-31  -18-06-30 

      Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat  -17 459    -34 157   -42 485 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -  -  - 

Erhållen ränta -  -  - 

Erlagd ränta -219   -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   -17 678   -34 157   -42 485 

förändring av rörelsekapitalet      

      
Förändring av rörelsekapitalet      

Andra kortfristiga fordringar 2 399  1 670  -1 845 

Kortfristiga skulder 3 720   1 201  -894  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 557  -34 626  -45 224 

      
      
Finansieringsverksamhet      

Nyemission 4 893  32 797  32 797 

Emissionsutgifter -225   -6 069  -6 069 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 668  26 728  26 728 

      
      

Periodens kassaflöde -6 889   -7 898  -18 496 

Likvida medel vid periodens ingång 9 670   28 166  28 166 

Likvida medel vid periodens utgång 2 781   20 268  9 670 

       



 

13 (16) 

Koncernens nyckeltal 

 
Kvartal 3 

2018/2019 
Kvartal 3 

2017/2018 
9 månader 
2017/2018 

9 månader 
2017/2018 

Räkenskapsår 
2017/2018 

 19-01-01 18-01-01 18-07-01 17-07-01 17-07-01 

 -19-03-31 -18-03-31 -19-03-31 -18-03-31 -18-06-30 

      
NYCKELTAL       

Rörelsemarginal, % Na Na Na Na Na 
Vinstmarginal, % Na Na Na Na Na 

Soliditet, % -124 77 -124 77 74 

Skuldsättningsgrad, % 0 0 0 0 0 
Investeringar 0 0 0 0 0 
      
Antal anställda vid periodens 
slut 3 4 3 4 4 
      
Data per aktie       

Resultat per aktie, före 
utspädning, kr 

-0,04 -0,24 -0,24 -0,51 -0,70 

Resultat per aktie, efter 
utspädning, kr 

-0,04 -0,24 -0,24 -0,51 -0,70 

Eget kapital per aktie, före 
utspädning, kr  

-0,05 0,26 -0,05 0,26 0,14 

Eget kapital per aktie, efter 
utspädning, kr  

-0,05 0,26 -0,05 0,26 0,14 

      
Antal aktier vid periodens 
slut 

84 889 069 67 474 109 84 889 069 67 474 109 67 474 109 

Genomsnittligt antal aktier, 
före utspädning 

84 889 069 67 474 109    73 650 345 58 931 883 61 061 589 

Genomsnittligt antal aktier, 
efter utspädning 

84 889 069 67 474 109 73 650 345 58 931 883 61 061 589 

      
UTDELNING 0 0 0 0 0 
       

DEFINITIONER 

Rörelsemarginal, %, = Rörelseresultat i procent av årets fakturering. 

Vinstmarginal, %, = Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering. 

Soliditet, %, = Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Skuldsättningsgrad, %, = Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 

Resultat per aktie, SEK, = Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie, SEK = Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
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Moderbolagets resultaträkningar 

 Kvartal 3 
2018/2019 

 Kvartal 3 
2017/2018 

 9 månader  
2018/2019 

 9 månader  
2017/2018 

 Räkenskapsår 
2017/2018 

Tusentals 
kronor 

19-01-01  18-01-01  18-07-01  17-07-01  17-07-01 

-19-03-31  -18-03-31  -19-03-31  -18-03-31  -18-06-30 

          Nettointäkter -  -  -  -  - 

Övriga intäkter -  -  -  -  - 

Summa intäkter -  -  -  -  - 

          
Rörelsens 
kostnader    

 
   

 
 

Övriga externa 
kostnader -1 655  -14 262 

 
-13 024  -29 024 

 
-35 544 

Personalkostnader -1 451  -1 629  -4 435  -5 133  -6 941 

Rörelseresultat -3 106  -15 891  -17 459  -34 157  -42 485 

          
Resultat från 
finansiella poster    

 
   

 
 

Ränteintäkter -  -  -  -  - 

Räntekostnader 
och liknande poster -219  - 

 
-219  - 

 
- 

Resultat efter 
finansiella poster -3 325  -15 891 

 
-17 678  -34 157 

 
-42 485  

           
Periodens 
resultat -3 325  -15 891 

 
-17 678  -34 157 

 
-42 485 
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Moderbolagets balansräkningar 

Tusentals kronor 2019-03-31  2018-03-31  2018-06-30 

      Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar      

Aktier i dotterbolag 100  100  100 

Summa anläggningstillgångar 100  100  100 

      
Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar 240  2 339  2 406 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 86  212 

 
320 

Kassa och Bank 2 681  20 168  9 570 

Summa omsättningstillgångar 3 007  22 719  12 296 

Summa tillgångar 3 107  22 819  12 396 

      
Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 4 956  7 711  7 712 

Övrigt bundet eget kapital 8 907  8 907  8 907 

Övrigt fritt eget kapital -37  35 025  35 024 

Periodens förlust -17 678  -34 157  -42 485 

Summa eget kapital -3 852  17 486  9 158 

      
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 6 959  5 333  3 238 

Summa kortfristiga skulder 6 959  5 333  3 238 

Summa eget kapital och skulder 3 107  22 819  12 396 

      
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      

Ställda säkerheter Inga  Inga  Inga 

Ställda ansvarsförbindelser Inga  Inga  Inga 
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Redovisnings och värderingsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial 
Reporting. 

För moderbolaget har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridisk person tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport.  

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna delårsrapport beskrivs närmare 
i noter till årsredovisningen 2017/2018. 

Nya redovisningsprinciper 2018/2019 
För 2018/2019 finns inga nya eller förändrade redovisningsprinciper som bedöms ha 
någon betydande inverkan på bolagets rapportering. 

Nästa redovisningstillfälle 
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/2019 publiceras den 15 augusti 2019. 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Solna 2019-05-15 

Eurocine Vaccines AB (Publ) 

 
 

Michael Wolff Jensen Pierre A. Morgon 
Styrelseordförande Styrelseledamot 

 
 

Jan Sandström  Pär Thuresson   
Styrelseledamot Styrelseledamot  

 
 

Hans Arwidsson 
Verkställande Direktör 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Hans Arwidsson, Verkställande direktör 

Eurocine Vaccines AB (publ) 
Karolinska Institutet Science Park 
Fogdevreten 2 
171 65 Solna 
Telefon +46 70 634 0171 
Investor relations kontakt: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com  
Internet: www.eurocine-vaccines.com 
Orgnr: 556566-4298 
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