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Sammanfattning av bokslutskommuniké
2020-04-01 – 2020-06-30 (fjärde kvartalet)

•
•
•

Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2,5 Mkr (-3,4 Mkr)
Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,005 kr (-0,02 kr)

2019-07-01 – 2020-06-30 (tolv månader)
•
•
•
•

Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -9,2 Mkr (-21,1 Mkr)
Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,03 kr (-0,21 kr)
Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 31,9 Mkr (4,9 Mkr)

Med “Eurocine Vaccines” avses Eurocine Vaccines AB med organisationsnummer
556566-4298. Antal aktier i Eurocine Vaccines per den 30 juni 2020: 789 541 214 aktier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Eurocine Vaccines har selekterat 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.
Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia
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 enligt Globe Life Sciences Ltd. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger
Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020, vilket senare förlängdes till
den 31 augusti 2020. Avtal signerades efter räkenskapsårets utgång, se nedan.
Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från två prekliniska studier med en vaccinkandidat mot
klamydia
Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från två prekliniska djurstudier med en klamydiavaccinkandidat som
genomförts i samarbete med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet. Resultaten visar att både
antikroppar och T-celler i immunförsvaret induceras av klamydiavaccinkandidaten, som är mycket immunogen vid
intramuskulär injektion av både låg och hög dos. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är
jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller.
Eurocine Vaccines har erhållit besked om bidrag för att förbereda tillverkningen av
klamydiavaccinkandidaten
Eurocine Vaccines har erhållit besked om bidrag om 300 000 SEK från Vinnova inom ramen för satsningen
"BioProcess Innovation Center". Projektet planeras att genomföras under tredje kvartalet 2020 vid Testa Center i
Uppsala, där tester utförs i samarbete med Uppsala BIO, som förberedelser för tillverkningen av den aktiva
beståndsdelen i klamydiavaccinet i större skala.
Eurocine Vaccines har bekräftat adjuvanseffekt av Endocine™ med vaccinkandidat mot zikavirus
Ett zikavirusvaccin har testats tillsammans med Eurocine Vaccines adjuvans, Endocine™, i möss i samarbete med en
amerikansk organisation. Studien visade att vaccin adjuvanterat med Endocine™ gav 6-10 gånger högre nivåer av
antikroppar mot zikavirus efter intramuskulär injektion jämfört med samma vaccin utan Endocine™.
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Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit 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.
Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner
kronor före emissionskostnader
Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka
164 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed initialt cirka 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till
att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och
exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt
utveckling.
Eurocine Vaccines meddelade den 12 juni att bolaget tillförs totalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader,
motsvarande cirka 100 procent av TO 3. Genom finansieringen säkerställer Eurocine Vaccines kapital för bland annat
det
fortsatta
prekliniska
utvecklingsprogrammet
och förberedelser
inför
klinisk
studie
med
klamydiavaccinkandidaten samt rörelsekapital för åtminstone 12 månader framåt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Eurocine Vaccines meddelade den 1 juli att bolaget deltagit i vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som
har beviljats cirka 14 miljoner kronor i finansiering av KK-stiftelsens program Synergi. Totalt tio företag deltar i
projektet, som syftar till att utveckla nya och bättre metoder för vaccinationer.
Eurocine Vaccines meddelade den 20 augusti att bolaget ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia
Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”). Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger
Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på
vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.
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VD Hans Arwidsson
Verksamhetsåret som passerat har varit händelserikt för Eurocine Vaccines där
flera värdehöjande steg har tagits mot att utveckla bolagets vaccinpipeline. Vår
målsättning är att skapa ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika
faser, som fyller viktiga behov och besitter stor marknadspotential.
En av dessa vaccinkandidater är mot klamydiainfektion. I november 2019
tecknade Eurocine Vaccines en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology
(”Spixia”) om utveckling av en vaccinkandidat mot klamydiainfektion.
Vaccinkandidaten selekterades efter framgångsrika prekliniska studier, vilka
påvisat vaccinkandidatens positiva immunologiska effekter. I maj 2020
presenterades slutresultaten från prekliniska djurstudier. Resultaten visade att
vaccinet är mycket immunogent vid intramuskulär injektion av både låg och
hög dos, samt att optimering av immuniseringsschemat gav ytterligare
positiva effekter på immunresponsen. Den goda immunologiska effekten av
det testade vaccinet överträffade det som gett skydd i prekliniska modeller.
Samarbetet med Spixia och vaccinkandidaten mot klamydia har nu utvecklats
ytterligare, vilket är mycket glädjande. Detta efter att ett fullständigt samarbetsavtal nyligen ingåtts mellan bolagen.
Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia
baserat på vaccinantigen som Spixia har tagit fram. Vi kommer att leda utvecklingsarbetet inom ramen för
samarbetet och ansvara för bland annat tillverkning av det aktiva proteinet, kliniska studier, regulatoriska frågor och
affärsutveckling. Sammantaget ser vi stor potential i den selekterade vaccinkandidaten. Grundforskningen är
gedigen och de hittills uppnådda resultaten ser mycket lovande ut för vidare utveckling. Detta ger oss en trygghet
inför den kommande kliniska studien, vilken vi arbetar målmedvetet mot att starta och genomföra. Vi har redan,
efter besked om att vi erhållit bidrag från Vinnova under kvartalet, påbörjat förberedelserna för tillverkning av den
aktiva beståndsdelen i klamydiavaccinet i större skala, vilket är en viktig förberedelse inför de kommande kliniska
prövningarna.
Efter genomförd inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 står nu bolaget välfinansierat och jag vill återigen tacka
alla som nyttjat sina teckningsoptioner. Genom finansieringen är jag övertygad om att vi kommer uppnå flera
värdehöjande aktiviteter och jag ser nu fram emot en spännande period i bolagets utveckling.
Hans Arwidsson – VD, Eurocine Vaccines AB
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Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines är ett forskningsbolag som fokuserar på injicerade vacciner för humant bruk och veterinära
vacciner, där både injicerade och nasala vacciner inkluderas. Vaccinerna baseras på bolagets teknologiplattform,
Endocine™, som har dokumenterat god säkerhet i människa.
Teknologiplattformen, Endocine™ har visat sig:
• Vara säker för användning vid nasal vaccinering i människa och är påvisad säker i fem kliniska studier med över
400 personer.
• Fungera prekliniskt både som injicerat och nasalt adjuvans och förstärka effekten av vacciner.
• Spara vaccinantigen genom att uppnå en immunologisk effekt med en lägre mängd antigen.
• Vara kompatibel med vaccinantigen från flera olika patogener (till exempel virus, vissa bakterier etc.).
• Vara kompatibel med olika typer av vaccinantigen, till exempel med olika struktur, storlek eller kemi.
Affärsmodell
Eurocine Vaccines affärsstrategi är att driva vaccinprojekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept,
det vill säga stöd för klinisk relevans. Bolagets ambition är att vid lämplig tidpunkt i utvecklingen av respektive
vaccinkandidat ingå kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.
Eurocine Vaccines aktie
Eurocine Vaccines aktie är listad på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com. Aktien har kortnamn
EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per 2020-06-30 var 789 541 214 stycken.
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Eurocine Vaccines verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade
till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov,
valutor och räntor. Det finns en risk för att den pågående coronaviruspandemin kan få effekter på Bolaget och
Bolagets verksamhet som ännu inte går att förutse, trots att planeringen av verksamheten strävar efter att ta sådana
effekter i beaktande. Därför finns en risk för att Bolaget inte kan generera fortsatta resultat enligt tidplanen på grund
av sådana effekter, vilket skulle kunna komma att påverka bolagets finansiella ställning negativt. Under innevarande
period har därutöver inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För en utförligare
beskrivning av väsentliga riskfaktorer i Eurocine Vaccines verksamhet, se bolagets prospekt som publicerades i
januari 2020.
Ägarförteckning och insynshandel
För Eurocine Vaccines ägarförteckning och insynshandel hänvisas till Spotlight via följande länk:
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000486
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Kommentar till den finansiella utvecklingen
Intäkter
Intäkterna under räkenskapsåret 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
Årets kostnader präglas som tidigare år av kostnader för forskning och utveckling av bolagets produktkandidaterer.
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 perioden till 3,6 Mkr (12,7 Mkr) och kvartalets kostnader uppgick till 0,9 Mkr (1,2 Mkr). Av
periodens forskningskostnader utgörs 41 % (76 %) av kostnader för underleverantörer och kontraktsforskare,
motsvarande siffra för fjärde kvartalet är 45 % (49 %). Den kraftiga kostnadsminskningen jämfört med föregående
räkenskapsår är en följd av att den nya strategin nu har implementerats och kostnaderna har anpassats efter det.
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret uppgick till -9,2 Mkr (-21,1 Mkr). Kvartalets resultat efter
finansiella poster uppgick till -2,5 Mkr (-3,4 Mkr).
Finansiering och finansiell ställning
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2020 till 31,9 Mkr (4,9 Mkr).
En företrädesemission av units samt den påföljande optionsinlösen har under första halvåret 2020 inbringat kapital
som täcker budgeterade kostnader för 12 månader.
Eget kapital
Vid periodens utgång uppgick Koncernens soliditet till 93 % (63 %).
Redovisnings och värderingsprinciper
Denna bokslutskommuniké 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 bokslutskommuniké.
Koncernen och moderföretagets redovisningsprinciper är oförändrade med det som beskrivs i årsredovisningen
för 2018/2019.
Inga andra nya eller omarbetade IFRS har trätt i kraft som förväntas ha någon betydande påverkan på koncernen.
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Koncernens resultaträkningar
Kvartal 4
2019/2020

Kvartal 4
2018/2019

Räkenskapsår
2019/2020

Räkenskapsår
2018/2019

20-04-01

19-04-01

19-07-01

18-07-01

Tusentals kronor

-20-06-30

-19-06-30

-20-06-30

-19-06-30

Nettoomsättning

-

-

-

-

-

-

Övriga intäkter
Summa intäkter

-

-

-

-

-

Övriga externa
kostnader

-1 285

-2 007

-4 280

-15 039

Personalkostnader

-1 248

-1 395

-4 627

-5 830

Rörelseresultat

-2 533

-3 402

-8 907

-20 869

Finansiella intäkter
och kostnader

-

-36

-312

-247

Resultat efter
finansiella poster

-2 533

-3 438

-9 219

-21 116

Periodens resultat

-2 533

-3 438

-9 219

-21 116

Resultat per aktie,
kronor

-0,005

-0,02

-0,03

-0,21

Resultat per aktie
efter utspädning,
kronor

-0,005

-0,02

-0,03

-0,21

Antal aktier vid
slutet av perioden

789 541 214

212 314 953

789 541 214

212 314 953

Genomsnittligt
antal utestående
aktier

528 609 662

173 106 989

328 210 041

98 446 385

Rörelsens
kostnader

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
Ingående balans per 1 juli 2018
Minskning av aktiekapital
Nyemission

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ansamlad
förlust

Summa eget
kapital

7 712

205 523

-204 077

9 158

-16 611

16 611

0

9 430

9 480

18 910

-3 564

-3 564

Emissionskostnader
Summa totalresultat för perioden

-21 116

-21 116

Utgående balans per 30 juni 2019

531

228 050

-225 193

3 388

Ingående balans per 1 juli 2019

531

228 050

-225 193

3 388

1 443

39 931

41 374

-5 429

-5 429

Nyemission
Emissionskostnader
Summa totalresultat för perioden
Utgående balans per 30 juni 2020

1 974

262 552

-9 219

-9 219

-234 412

30 114
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Koncernens balansräkningar
Tusentals kronor

2020-06-30

2019-06-30

512

458

Likvida medel

31 934

4 952

Summa omsättningstillgångar

32 446

5 410

Summa tillgångar

32 446

5 410

1 974

531

262 552

228 050

-234 412

-225 193

30 114

3 388

Leverantörsskulder och andra skulder

2 332

2 022

Summa skulder

2 332

2 022

32 446

5 410

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Ansamlad förlust
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Koncernens kassaflödesanalys
Räkenskapsår
2019/2020

Räkenskapsår
2018/2019

19-07-01

18-07-01

-20-06-30

-19-06-30

-8 907

-20 869

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

0

0

Erhållen ränta

0

0

-312

-247

-9 219

-21 116

Förändring av kortfristiga fordringar

-54

2 268

Förändring av kortfristiga skulder

310

-1 216

-8 963

-20 064

Nyemission

41 374

18 910

Emissionsutgifter

-5 429

-3 564

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

35 945

15 346

Årets kassaflöde

26 982

-4 718

4 952

9 670

31 934

4 952

Tusentals kronor
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamhet

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Koncernens nyckeltal
Kvartal 4
2019/2020

Kvartal 4
2018/2019

Räkenskapsår
2019/2020

Räkenskapsår
2018/2019

20-04-01

19-04-01

19-07-01

18-07-01

-20-06-30

-19-06-30

-20-06-30

-19-06-30

Rörelsemarginal, %

Na

Na

Na

Na

Vinstmarginal, %

Na

Na

Na

Na

Soliditet, %

93

63

93

63

Skuldsättningsgrad, %

0

0

0

0

Investeringar

0

0

0

0

Antal anställda vid periodens slut

3

3

3

3

Resultat per aktie, före utspädning, kr

-0,005

-0,02

-0,03

-0,21

Resultat per aktie, efter utspädning,
kr

-0,005

-0,02

-0,03

-0,21

Eget kapital per aktie, före
utspädning, kr

0,38

0,02

0,38

0,02

Eget kapital per aktie, efter
utspädning, kr

0,38

0,02

0,38

0,02

Antal aktier vid periodens slut

789 541 214

212 314 953

789 541 214

212 314 953

Genomsnittligt antal aktier, före
utspädning

528 609 662

173 106 989

328 210 041

98 446 385

Genomsnittligt antal aktier, efter
utspädning

528 609 662

173 106 989

328 210 041

98 446 385

0

0

0

0

NYCKELTAL

Data per aktie

UTDELNING

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 4
2019/2020

Kvartal 4
2018/2019

Räkenskapsår
2019/2020

Räkenskapsår
2018/2019

20-04-01

19-04-01

19-07-01

18-07-01

Tusentals kronors

-20-06-30

-19-06-30

-20-06-30

-19-06-30

Nettoomsättning

-

-

-

-

Övriga intäkter

-

-

-

-

Summa intäkter

-

-

-

-

Övriga externa
kostnader

-1 285

-2 007

-4 280

-15 039

Personalkostnader

-1 248

-1 395

-4 627

-5 830

Rörelseresultat

-2 533

-3 402

-8 907

-20 869

Finansiella intäkter
och kostnader

-

-36

-300

-247

Resultat efter
finansiella poster

-2 533

-3 438

-9 207

-21 116

Periodens resultat

-2 533

-3 438

-9 207

-21 116

Rörelsens
kostnader

Resultat från
finansiella poster
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Moderbolagets balansräkningar
Tusentals kronor

2020-06-30

2019-06-30

Aktier i dotterbolag

100

100

Summa anläggningstillgångar

100

100

Kortfristiga fordringar

418

367

Förutbetalda kostnader

106

91

Summa kortfristiga fordringar

524

458

Kassa och Bank

31 834

4 852

Summa omsättningstillgångar

32 358

5 310

Summa tillgångar

32 458

5 410

Aktiekapital

1 974

531

Reservfond

8 907

8 907

253 645

219 143

-225 193

-204 077

-9 207

-21 116

30 126

3 388

Leverantörsskulder och andra skulder

2 332

2 022

Summa kortfristiga skulder

2 332

2 022

32 458

5 410

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ställda ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Finansiella tillgångar

Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets förlust
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Nästa redovisningstillfälle
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 beräknas hållas tillgänglig från den
25 november 2020.
Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2020 publiceras den 25 november 2020.
Årsstämman äger rum den 15 december 2020.
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning.
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Revisorns granskningsrapport
Eurocince Vaccines AB (publ) org nr 556566-4298
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella bokslutskommunikén för Eurocine Vaccines per 30 juni
2020 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision
har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Uppsala den 28 augusti 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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