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Delåret juli 2019 – september 2019 i sammandrag 

 

• Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för 
fortsatt preklinisk utveckling 

• Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (f.å. -4,9Mkr) 
• Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 
• Resultat per aktie för första kvartalet -0,009 kr (-0,07 kr) 
• Likvida medel vid periodens slut var 2,6 Mkr (7,6 Mkr) 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin 
• Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om 

sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor 
 

 

VD kommenterar 
Bästa aktieägare, 

I början av november kunde vi informera om att den högst prioriterade 
vaccinkandidaten i portföljen som vi har skapat under det senaste året är ett 
klamydiavaccin. Just klamydiakandidaten var faktiskt den senaste av de tre 
vaccinkandidaterna som vi avtalade om i våras, närmare bestämt i mitten av april.  
Sedan dess har vi: 

• Förberett och genomfört en preklinisk djurstudie som visade god immunrespons. 
• Planerat fortsatta studier som snart startar. 
• Förhandlat en avsiktsförklaring med bindande bestämmelser om exklusiv 

förhandlingsrätt till halvårsskiftet 2020. 
• Inlett förhandlingarna. 

Jag ser detta som ett framgångsrikt vidareutvecklat avtal med en av ägarna till en 
vaccinkandidat, precis som vi har utlovat. Det är också början på en vaccin-pipeline för 
Eurocine Vaccines, där vi arbetar med att skapa ett kraftfullt flöde av vaccinkandidater i 
olika faser parallellt med att vi utvecklar de selekterade vaccinerna.  

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen och 130 miljoner fall av 
klamydiainfektion bedöms uppträda globalt varje år. De flesta fallen av sexuellt överförd 
klamydia visar inga symptom och sjukdomen kan ge svåra komplikationer. Det gäller 
framför allt hos kvinnor, som kan drabbas av infertilitet, utomkvedshavandeskap och för 
tidig födsel. Förebyggande vacciner mot klamydia saknas idag och endast en 
vaccinkandidat är i klinisk fas. Styrelsen gör bedömningen att detta tillsammans utgör 
ett starkt medicinskt behov av ett effektivt vaccin mot klamydia och att vi tar steget in i 
området innan någon produktkandidat har tagit en tydlig ledning. Det ger oss en verklig 
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möjlighet att etablera Endocine™ och klamydiavaccinkandidaten som en lösning på 
problemet. Marknadspotentialen för ett framgångsrikt klamydiavaccin är enligt Globe 
Life Science Ltd. på 2,5 till 5 miljarder US-dollar, blockbusternivå med god marginal. Jag 
ser verkligen fram emot att driva utvecklingen av ett klamydiavaccin. Kombinationen av 
att förebygga en besvärlig sjukdom baserat på god forskning är en inspirerande 
arbetsuppgift. Eftersom klamydia är en bakteriell sjukdom skulle ett vaccin också leda 
till att utvecklingen av antibiotikaresistens motverkas. 

Siffrorna i den här rapporten visar att vi har tagit ner kostnadsnivån kraftigt jämfört 
med samma period förra året. Det är en följd av den omläggning av verksamheten vi 
gjorde för drygt ett år sedan. Det är gynnsamt för den finansiella planeringen, där den 
genomförda kombinationen av en riktad nyemission och ett brygglån ger bolaget 
finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet innan en mer långsiktig 
finansiering genomförs. På så sätt räknar vi med att uppnå ett antal näraliggande 
värdeskapande milstolpar. Styrelsen har för avsikt att genomföra en mer långsiktig 
finansiering i början av 2020 och utvärderar löpande olika möjligheter och 
tillvägagångssätt för denna finansiering. 

Inför årsstämman i december har valberedningen föreslagit att styrelsen utökas med 
Emanuele Montomoli. Han är grundare och huvudägare av VisMederi Srl. i Siena, Italien, 
som äger 5,9% av aktierna i Eurocine Vaccines och kommer att tillföra mycket 
värdefulla erfarenheter från vaccinindustrin, tillsammans med sitt stora nätverk. Det gör 
att styrelsen och organisationen nu är helt anpassad till Eurocine Vaccines nya 
verksamhet. 

Ett mycket lovande huvudprojekt, ytterligare vaccinkandidater i pipelinen, anpassad 
kostnadsnivå, stark styrelse och fokuserad organisation gör oss väl rustade inför den 
utveckling som ligger framför oss. 

 

Hans Arwidsson 
Verkställande direktör 
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Resultat och ställning 

Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till -1,9 Mkr (–4,9 Mkr) eller -0,009 kr 
(-0,07 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,6 Mkr (7,6 Mkr). Samtliga 
uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande 
period/tidpunkt föregående år. 

Väsentliga händelser 

Eurocine Vaccines selekterar två vaccinkandidater med block-busterpotential för 
fortsatt preklinisk utveckling 
Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta 
prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna i 
fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021. Den ena av dessa vaccinkandidater avser 
förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella 
sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska 
utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den 
globala folkhälsan. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin 
Eurocine Vaccines har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB om ett 
forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. 
Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller 
bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till 
klamydiavaccinet till den 30 juni 2020. 

Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om 
sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor 
Styrelsen i Eurocine Vaccines AB beslutade med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 
december 2018 att genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare 
om cirka 2,4 miljoner kronor. Styrelsen beslutade att uppta ett brygglån från en professionell 
investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före 
emissionskostnader. Det kapital som inbringades har givit bolaget finansiellt utrymme att öka 
takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående 
värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs. 

Information om verksamheten 

Eurocine Vaccines är ett forskning- och utvecklingsbolag som fokuserar på injicerade vacciner 
för humant bruk och veterinära vacciner, där både injicerade och nasala vacciner inkluderas. 
Vaccinerna utvecklas baserat på Bolagets omfattande kunskap och erfarenhet inom 
vaccinområdet samt teknologiplattformen Endocine™, som har dokumenterat god säkerhet i 
människa.  
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För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018/2019. 

Eurocine Vaccines aktie 
Eurocine Vaccines aktie är listad på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com. 
Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och 
fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market, NGM. NGM är en svensk 
reglerad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. Den som vill köpa eller sälja aktier 
som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. 

Aktien har kortnamn EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per 2019-09-
30 var 212 314 953 stycken. Slutkursen den 30 september 2019 var 0,14 kr. 

Efter periodens utgång har en riktad nyemission om 20 000 000 aktier registrerats och därefter 
är antalet utestående aktier 232 314 953 stycken 

Finansiell utveckling 

Allmänt 
Bolaget fokuserar i sin verksamhet på två områden, injicerade vacciner för humant bruk samt 
nasala och injicerade veterinära vacciner. Strategin bygger på den omfattande kunskap och 
erfarenhet inom vaccinutveckling som genererats i bolaget under de senaste åren samt 
teknologiplattformen Endocine™. 

Intäkter 
Intäkterna under perioden har uppgått till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). 

De första intäkterna från bolagets verksamhet beräknas vara intäkter från samarbeten kring 
Bolagets vaccinkandidater och adjuvansteknologin Endocine™. 

Kostnader 
Periodens kostnader präglas som tidigare av kostnader för forskning och utveckling av bolagets 
produktkandidater. Bolagets verksamhet koncentreras på två områden;  
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 kvartalet till 1,1 Mkr (2,7 Mkr). Av forskningskostnaderna utgörs 39 % (71 %) av 
kostnader för underleverantörer och kontraktsforskare.  

Den kraftiga kostnadsminskningen jämfört med samma period föregående räkenskapsår är en 
följd av att bolagets nya strategi har implementerats och att kostnaderna har anpassats till det. 
Både den egna organisationens kostnader och kostnaderna för extern kontraktsutveckling har 
anpassats och bidragit till de minskade kostnaderna. 

Rörelseresultat 
Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (-4,9 Mkr) 

Finansiering och finansiell ställning 

Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 2,6 Mkr (7,6 Mkr).  

Efter periodens utgång har bolaget genomfört en riktad nyemission av aktier och tagit ett 
brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor. Det kapital som inbringades genom dessa 
transaktioner ger bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt 
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driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig 
finansiering genomförs. Styrelsen har för avsikt att genomföra en sådan finansiering i början av 
2020, som kommer att vara utformad för att mer långsiktigt säkra finansieringen för Bolagets 
fortsatta utveckling. Styrelsen utvärderar löpande olika möjligheter och tillvägagångssätt för 
denna finansiering, med målsättningen att den ska täcka Bolagets kommande behov av 
rörelsekapital. För att bolaget ska kunna bedriva verksamheten de kommande tolv månaderna 
är det av största vikt att kapitalanskaffning enligt beskrivningen ovan är framgångsrik i 
tillräcklig utsträckning. 

Eget kapital 
Vid kvartalets utgång uppgick Koncernens soliditet till 54,0 % (53,2 %). 

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

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Eurocine Vaccines fokuserar på injicerade vacciner för humant bruk och veterinära vacciner, där 
både injicerade och nasala vacciner inkluderas. Vaccinerna utvecklas baserat på Bolagets 
omfattande kunskap och erfarenhet inom vaccinområdet samt teknologiplattformen Endocine™, 
som har dokumenterat god säkerhet i människa. 

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

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

Bolaget är i hög grad beroende av samarbeten med olika aktörer. Det finns risk för att befintliga 
eller framtida samarbeten inte kan etableras, inte kan uppnås, inte fungerar som avsett eller att 
Bolaget inte kan ingå avtal på de villkor som Bolaget önskar. Om så skulle ske skulle Bolagets 
kommersialiseringsmöjligheter påverkas negativt och därmed även inverka negativt på Bolagets 
lönsamhet, resultat och ekonomiska ställning. 

Om bolagets fortsatta utvecklingsaktiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat, till exempel 
med avseende på immunologisk effekt, skyddseffekt eller biverkningar, 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 till 
villkor som Bolaget önskar.   

Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal med partners är beroende av bland annat 
Bolagets finansiella styrka, ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kvaliteten på Bolagets 
produktkandidater och att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig partner. 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 som påverkar Eurocine Vaccines 
verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019. 
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Koncernens resultaträkningar 

 Kvartal 1 
2019/2020 

 Kvartal 1 
2018/2019 

 Räkenskapsår 
2018/2019  

 

Tusentals kronor 

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

-19-09-30  -18-09-30  -18-06-30  

       Nettointäkter -  -    

Övriga intäkter -  -  -   

Summa intäkter -  -  -  

       
Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -935  -3 587  -15 039  

Personalkostnader -904  -1 324  -5 830  

Avskrivning inventarier -  -  -   

Rörelseresultat -1 839  -4 911  -20 869  

       
Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter -  -  -  

Finansiella kostnader -12  -  -247   

Resultat efter finansiella 
poster -1 851  -4 911 

 
-21 116  

         
Periodens resultat -1 851  -4 911 

 
-21 116   

       
Resultat per aktie, kronor  -0,009  -0,07  -0,21  

Resultat per aktie efter 
utspädning, kronor  -0,009  -0,07 

 
-0,21  

Antal aktier vid slutet av 
perioden              212 314 953  67 474 109 

 
212 314 953  

Genomsnittligt antal 
utestående aktier 212 314 953  67 474 109 

 
98 446 385   

       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 
2018 7 712 

  

205 523 

 

-204 077 

 

     9 158 

Summa totalresultat för 
perioden  

 
 -4 911       -4 911 

Utgående balans per 30 
september 2018 7 712  205 523 -208 988 4 247 

Ingående balans per 1 juli 
2019 531  228 050 -225 193         3 388 

Summa totalresultat för 
perioden    -1 851 -1 851 

Utgående balans per 30 
september 2019 531  228 050 227 044 1 537 
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Koncernens balansräkningar 

Tusentals kronor 2019-09-30  2018-09-30  2019-06-30 

      Tillgångar      

      
Omsättningstillgångar      

Kundfordringar och andra fordringar 244  352  458 

Kassa och Bank 2 602   7 636   4 952 

Summa omsättningstillgångar 2 846   7 988  5 410 

Summa tillgångar 2 846  7 988  5 410 

      
Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 531  7 712  531 

Övrigt tillskjutet kapital 228 050  205 523  228 050 

Balanserad förlust -227 044  -208 988  -225 193 

Summa eget kapital 1 537  4 247  3 388 

      
Leverantörsskulder och andra skulder 1 309  3 741  2 022 

Summa kortfristiga skulder 1 309   3 741  2 022 

Summa eget kapital och skulder 2 846   7 988  5 410 

      
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      

Ställda säkerheter Inga  Inga  Inga 

Ställda ansvarsförbindelser Inga   Inga  Inga 
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Koncernens kassaflödesanalys 

 
Kvartal 1 

2019/2020 
 Kvartal 1 

2018/2019 
 Räkenskapsår 

2018/2019 

 19-07-01  

 
18-07-01  18-07-01 

Tusentals kronor -19-09-30 -18-09-30  -19-06-30 

      Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -1 839  -4 911  -20 869 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet -  -  - 

Erhållen ränta -  -  - 

Erlagd ränta -12   -  -247 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -1 851  -4 911  -21 116 

förändring av rörelsekapitalet      

      
Förändring av rörelsekapitalet      

Förändring av kortfristiga fordringar 214  2 374  2 268 

Förändring av kortfristiga skulder -713   503  -1 216 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 350  -2 034  -20 064 

      
      
Finansieringsverksamhet      

Nyemission -  -  18 910 

Emissionsutgifter -   -  -3 564 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -  -  15 346 

      
Periodens kassaflöde 4 952   -2 034  -4 718 

Likvida medel vid årets början -2 350   9 670  9 670 

Likvida medel vid periodens utgång 2 602   7 636  4 952 
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Koncernens nyckeltal 

 
Kvartal 1 

2019/2020 
Kvartal 1 

2018/2019 
Räkenskapsår 

2018/2019 

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

 -19-09-30 -18-09-30 -19-06-30 

    
NYCKELTAL     

Rörelsemarginal, % Na Na Na 

Vinstmarginal, % Na Na Na 

Soliditet, % 54 53 63 

Skuldsättningsgrad, % 0 0                              0 

Investeringar 0 0 0 

    
Antal anställda vid periodens slut 3 4 3 

    
Data per aktie 1)     

Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,009 -0,07 -0,21 

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,009 -0,07 -0,21 

Eget kapital per aktie, före utspädning, kr  0,007 0,06 0,02 

Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr  0,007 0,06 0,02 

    
Antal aktier vid periodens slut 212 314 953 67 474 109         212 314 953 

Genomsnittligt antal aktier, före 
utspädning 

212 314 953 67 474 109           98 446 385 

Genomsnittligt antal aktier, efter 
utspädning 

212 314 953 67 474 109           98 446 385 

    
UTDELNING 0 0 0 

     
DEFINITIONER 

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

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

Soliditet, %, = Eget kapital inklusive minoritet 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 1 
2019/2020 

 Kvartal 1 
2018/2019 

 Räkenskapsår 
2018/2019 

 

Tusentals kronor 

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

-19-09-30  -18-09-30  -19-06-30 

      Nettointäkter -  -  - 

Övriga intäkter -  -  - 

Summa intäkter -  -  - 

      
Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -935  -3 587  -15 039 

Personalkostnader -904  -1 324  -5 830 

Rörelseresultat -1 839  -4 911  

 

-20 869 

      
Resultat från finansiella 
poster      

Finansiella intäkter -  -                           - 

Finansiella kostnader -1  -         -247 

Resultat efter finansiella 
poster -1 840  -4 911  -21 116 

       

Periodens resultat -1 840  -4 911  -21 116 
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Moderbolagets balansräkningar 

Tusentals kronor 2019-09-30  2018-09-30  2019-06-30 

      Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar      

-Aktier i dotterbolag 100  100  100 

Summa anläggningstillgångar                         100  100                           100 

      
Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar 150  162  367 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 105  190 

 
91 

Kassa och Bank 2 502  7 536                            4 852      

Summa omsättningstillgångar 2 757  7 888  5 310 

Summa tillgångar 2 857  7 988  5 410 

      
Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 531  7 712  531 

Övrigt bundet eget kapital 8 907  8 907  8 907 

Övrigt fritt eget kapital -6 050  -7 461     15 066 

Periodens förlust -1 840  -4 911                        -21 116 

Summa eget kapital 1 548  4 247  3 388 

      
Leverantörsskulder och andra skulder  1 309  3 741  2 022 

Summa kortfristiga skulder 1 309  3 741  2 022 

Summa eget kapital och skulder 2 857  7 988   5 410 

      
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 2019 
Från och med räkenskapsåret 2019/2020 tillämpar koncernen den nya standarden avseende 
leasing IFRS 16. Bolaget har bedömt att bolagets leasingavtal för närvarande är oväsentliga 
varför införandet av den nya standarden inte fått någon effekt på koncernens finansiella 
rapporter. 

Nästa redovisningstillfälle 
Delårsrapport för perioden 1 juli till 31 december 2019 publiceras den 27 februari 2020. 

Årsstämman äger rum den 19 december 2019. 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Solna 2019-11-27 

 

Eurocine Vaccines AB (Publ) 

 

 

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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