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Årsstämma
Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298 (”Bolaget”) kommer att kallas till
årsstämma tisdagen den 21 december 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19
har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att
aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer
således inte att hållas.
Kallelsen kommer att offentliggöras genom införande av den fullständiga kallelsen i Post- och
Inrikes Tidningar den 23 november 2021. Kallelsen kommer även att finnas tillgänglig hos
Bolaget på Nanna Svartz Väg 4, 171 65 Solna och på Bolagets webbplats www.eurocinevaccines.com. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och
uppger sin adress.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom att poströsta ska, för att ha rätt att
poströsta i stämman,
•

•

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen
måndagen den 13 december 2021, och

avge sin poströst i enlighet med anvisningarna i kallelsen senast måndagen den 20
december 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att poströsta, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) så att
vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 13
december 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan
härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i
bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare
har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den
15 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som tillhandahålls av Poströsta.se
(www.postrosta.se). En länk till poströstningsformuläret kommer att finnas tillgänglig på
Bolagets webbplats, www.eurocine-vaccines.com/investors/. För assistans i frågor rörande
poströstningsformuläret, vänligen kontakta support@postrosta.se. Ifyllt och undertecknat
formulär ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 20 december 2021.
Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
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VD Hans Arwidsson
Nu stänger vi böckerna för räkenskapsåret 2020/2021 och kan
blicka tillbaka på ett händelserikt år där Eurocine Vaccines har
fortsatt att genomföra värdehöjande aktiviteter enligt plan.

Under året ingick vi flera betydelsefulla avtal där ett av dem var
ett forsknings- och samarbetsavtal som ger oss exklusiv rätt att
utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot
klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har
tagit fram. Samarbetsavtalet var en viktig milstolpe och med det
på plats, har vi accelererat utvecklingsarbetet med
klamydiavaccinkandidaten för att påvisa dess stora potential.

En annan avgörande milstolpe som vi uppnådde var att välja ut
kontraktsutvecklaren för vår vaccinkandidat mot klamydia.
Biovian, som är en internationellt erkänd kontraktsutvecklare
och tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla
en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter
för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel
toxikologiska och kliniska studier. Med dessa två framgångsrika avtal har vi skapat möjlighet att
driva klamydiaprojektet med fullt momentum, där förberedelserna inför vår planerade kliniska
studie, inklusive tillverkning av studiebatcher, dominerar i vår långsiktiga plan.

Med likvid från kapitalanskaffningen som genomfördes under året, har vi påbörjat arbetet med
att förbereda starten av den första kliniska studien med vår vaccinkandidat mot klamydia.
Under våren 2022 kan vi dessutom tillföras ytterligare kapital genom utestående
teckningsoptioner. Under kommande år kommer fokus ligga på förberedelser inför studiestart
och vi arbetar aktivt med målsättningen att inleda studien under hösten 2022.

Parallellt med de pågående aktiviteterna inför den kliniska prövningen med vaccinkandidaten
mot klamydia pågår arbetet med att identifiera, utvärdera och förhandla om ytterligare
vaccinkandidater till vår portfölj – viktiga steg i vår fortsatta utveckling som ett portföljbolag
inom vaccinutveckling. Vi har dialoger om två ytterligare produktkandidater i olika stadier. I
syfte att utvärdera dessa i bekräftande prekliniska studier, en för varje kandidat, förbereds
dessa studier för att verifiera de viktigaste resultaten som innovatörerna har genererat.

Vi strävar alltid efter att identifiera ytterligare affärsmöjligheter. Därför är det särskilt
tillfredställande att ha utvidgat licensavtalet med Spixia, till att även omfatta diagnostiska tester
av klamydia. I det aktiva proteinet för klamydiavaccinet har vi identifierat möjligheten att också
utveckla ett diagnostiskt test, vilket kan ge bättre redskap än befintliga tester för att se om
personer har eller har genomgått sjukdomen och bär på antikroppar. I nästa steg kommer vi att
genomföra inledande försök för att utvärdera hur en framtida diagnostisk produkt bäst kan
utformas.

Under året har ett stort fokus legat på att etablera Eurocine Vaccines som ett utvecklingsbolag
med en portfölj av innovativa vaccinkandidater. Jag är stolt över de framsteg vårt kompetenta
och dedikerade team har gjort och ser fram emot de möjligheter som det arbetet har skapat,
både i den nära och längre framtiden.

Framöver fortsätter vi arbetet med att identifiera, utvärdera och förhandla om ytterligare
vaccinkandidater till vår portfölj. Vi kommer också att lägga ett stort fokus vid de olika delmål
som tillsammans skapar förutsättningarna för vår första kliniska studie av vaccinkandidaten
mot klamydia. Vi har en spännande resa framför oss och jag ser fram emot att dela den med alla
inblandade.
Hans Arwidsson – VD, Eurocine Vaccines AB
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Eurocine Vaccines AB (publ) avger härmed följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30.

Allmänt om verksamheten

Eurocine Vaccines – utvecklar vacciner som fyller betydande medicinska behov
Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och
marknad i det högaktiva vaccinområdet. Genom bolagets portföljstrategi får innovativa
vaccinkandidater möjlighet att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds
riskspridning med en stor framtida hävstång. Vaccinkandidaterna licensieras senare till partners
för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolaget utvecklar och tillhandahåller vaccinadjuvansplattformen Endocine™ för utveckling och
förstärkning av vacciner. Endocine™ kan också erbjudas till andra företag som själva vill
utveckla adjuvanterade vacciner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines ingick avtal med Spixia Biotechnology om utveckling och
kommersialisering av klamydiavaccin
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.

Eurocine Vaccines bekräftade god immunologisk effekt i preklinisk studie med
produktionsanpassat klamydiavaccin
Studien konfirmerade att en anpassad variant av vaccinet, utformad för att möta de
regulatoriska kraven på en färdig produkt, är mycket immunogen och fokuserar
immunresponsen till de delar av klamydiabakterien som skyddande antikroppar binder till. Den
goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar med god marginal det som i
tidigare studier med vårt vaccin gett skydd i prekliniska modeller.

Eurocine Vaccines valde Biovian som kontraktsutvecklare för vaccinkandidaten mot
klamydia
Eurocine Vaccines meddelade att Bolaget valt Biovian Oy, Åbo, Finland, som kontraktsutvecklare
för Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, en internationellt erkänd
kontraktsutvecklare och -tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en
industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande
studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier.

Eurocine Vaccines tidigarelade utvecklingen av kommersiell tillverkningsmetod och
uppdaterade tidplan
I samband med upphandling av kontraktstillverkare för det aktiva proteinet i
klamydiavaccinkandidaten beslutade Eurocine Vaccines att redan i detta skede utveckla en
tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning av vaccin i industriell skala. I samband med
beslutet uppdaterade bolaget tidplanen.

Eurocine Vaccines initierade processutveckling för vaccinkandidaten mot klamydia
Eurocine Vaccines meddelade att kunskapsöverföringen och förberedelserna har genomförts
inför utvecklingen av tillverkningsprocessen för det aktiva protein som behövs i de
toxikologiska och kliniska studierna med bolagets klamydiavaccinkandidat, och
processutvecklingen har inletts. Processutvecklingsaktiviteterna, som initierades i enlighet med
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tidsplanen, planeras att senare i projektet resultera i tillverkningssatser i pilotskala, nödvändiga
för de toxikologiska och kliniska studierna.

Eurocine Vaccines inledde utformning av klinisk studie med vaccinkandidaten mot
klamydia
Eurocine Vaccines har inlett arbetet med att utforma den kliniska studien med vaccinkandidaten
mot klamydia, planerad att starta hösten 2022.
Eurocine Vaccines förbereder utvärdering av ytterligare två vaccinkandidater
Eurocine Vaccines portföljstrategi bygger på att utveckla en bred portfölj av vaccinkandidater i
olika faser, vilket ger fler innovationer möjlighet att nå marknaden. Eurocine Vaccines har
pågående diskussioner om två vaccinkandidater.

Eurocine Vaccines har påbörjat ett vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet
som beviljats finansiering av KK-stiftelsen
Eurocine Vaccines har påbörjat ett projekt som omfattar studier på bland annat TBE, andra
flavivirus och HIV samt tester i kombinationer med ämnen som förstärker effekten av vacciner,
så kallade adjuvans. Projektet leds av Magnus Johansson, professor i biomedicin och har
beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsens program Synergi.

Eurocine Vaccines adjuvansteknologi Endocine™ utvärderas med en vaccinkandidat mot
COVID-19
Eurocine Vaccines tecknade ett utvärderingsavtal, ett Material Transfer Agreement, med ett
innovativt, nordamerikanskt, litet publikt bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med
en vaccinkandidat mot COVID-19. Studier i ett eller två djurslag kommer att genomföras för att
studera både effekt och säkerhet.
Eurocine Vaccines signerade ett utvärderingsavtal för att utvärdera Endocine™ inom
veterinärområdet
Avtalet tecknades med ett framstående regionalt veterinärbolag. Avtalet, som är ett så kallat
MTA, Material Transfer Agreement, löper under två år och utvärderingen kommer genomföras
på ett eller två djurslag. Eurocine Vaccines tillhandahåller Endocine™ medan motparten står för
samtliga övriga kostnader för utvärderingen.

Eurocine Vaccines genomförde företrädesemission för att avancera
klamydiavaccinkandidaten fram till klinisk studie
Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission av units som tecknades till cirka 80
procent. Bolaget tillfördes därmed initialt cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Den initiala
emissionslikviden ska finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av
den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Härutöver ska
emissionslikviden även finansiera affärsutveckling samt utvärdering av ytterligare
vaccinkandidater.

Årsstämman den 15 december 2020 beslutade om sammanläggning av aktier i Eurocine
Vaccines
Årsstämman i Eurocine Vaccines AB beslutade att genomföra sammanläggning av aktier 1:100,
innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman beslutade också
att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.
Flaggning i Eurocine Vaccines AB
Formue Nords tidigare innehav om 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines, som
erhölls som en följd av deras garantiåtagande i samband med optionsinlösen i juni 2020,
avyttrades.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Eurocine Vaccines utökade sin produktportfölj med diagnostiskt test av klamydia genom
utvidgat avtal med Spixia Biotechnology
Eurocine Vaccines beslutade att utvärdera ett diagnostiskt test av klamydiaantikroppar i blod
som en breddning av sin portfölj och utvidgade licensavtalet med Spixia Biotechnology AB till att
även omfatta diagnostiska tester av klamydia.
Positiva resultat med Endocine™ och en vaccinkandidat mot COVID-19
Den första prekliniska studien, där adjuvansteknologin Endocine™ utvärderats med en
vaccinkandidat mot COVID-19, visar positiva resultat. I maj 2021 tecknade Eurocine Vaccines ett
utvärderingsavtal med ett innovativt nordamerikanskt bolag om utvärdering av Endocine™
tillsammans med deras vaccinkandidat mot COVID-19. Det nordamerikanska bolaget ämnar nu
gå vidare med ytterligare studier där Eurocine Vaccines kommer att tillhandahålla Endocine™
samt bistå med erfarenhet och kompetens inom området.
Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines meddelade att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat
flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 12,55 % av röster
och kapital. Vidare meddelar Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har
minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.

Affärsmodell och framtida utveckling

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. Bolagets övergripande målsättning är att skapa en utvecklingsportfölj
med ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser, där varje kandidat kan fylla viktiga
behov och besitter stor marknadspotential. Vaccinkandidaterna värderas med avseende på
nuvarande resultat, medicinska behov, marknadspotential och konkurrenskraft.

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och
marknad i det högaktiva vaccinområdet. Genom bolagets portföljstrategi får innovativa
vaccinkandidater möjlighet att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds
riskspridning med en stor framtida hävstång. Vaccinkandidaterna licensieras senare till partners
för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolagets verksamhet
Eurocine Vaccines utvecklar vacciner fram till, eller till och med de första studierna i människa
och licensieras sedan till större företag – partners – för vidare utveckling och kommersialisering.
Partnern tar över ansvaret och kostnaderna för utvecklingen och betalar milstolpar till Eurocine
Vaccines när projektet når vissa förutbestämda mål. När vaccinet når marknaden får Eurocine
Vaccines också royalty på försäljningen av produkten.
Selektering av vaccinkandidater till Bolagets vaccinportfölj
Eurocine Vaccines identifierar, utvärderar, selekterar och avtalar om vaccinkandidater för
fortsatt utveckling inom den egna vaccinportföljen baserat på en sammanvägning av ett flertal
faktorer såsom medicinskt behov, marknadspotential, befintligt och framtida patentskydd,
preklinisk utvärdering samt teknisk genomförbarhet.
Vaccinerna utvecklas baserat på Bolagets omfattande kunskap och erfarenhet inom
vaccinområdet samt teknologiplattformen Endocine™, som har dokumenterat god säkerhet i
människa. Bolaget har en liten och effektiv organisation där merparten av aktiviteterna utförs
hos kontraktsföretag. Det skapar flexibilitet så att Bolaget kan anlita specialister för de
utvecklingsaktiviteter som för tillfället pågår.
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Över tid är Bolagets avsikt att bygga upp en portfölj med vaccinkandidater i olika
utvecklingsfaser, från preklinisk till tidig klinisk fas, och på det viset bidra med det kraftigt
värdebyggande steget från innovation till klinisk proof-of-concept.
Vaccinkandidaten mot klamydia är den första delen i portföljen.

Vaccinkandidat mot klamydia
Eurocine Vaccines har sedan augusti 2020 exklusiv rätt att utveckla, tillverka och
kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia
Biotechnology har tagit fram genom ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal.

Eurocine Vaccines leder utvecklingsarbetet inom ramen för samarbetet och ansvarar för bland
annat kliniska studier, regulatoriska frågor och affärsutveckling. Eurocine Vaccines bär alla
kostnader relaterade till utveckling, tillverkning och kommersialisering av klamydiavaccinet
fram tills ett avtal med tredje part ingås. Eurocine Vaccines målsättning är att den tredje parten
övertar kostnaderna för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen. Vidare ska
intäkterna från en eventuell utlicensiering, beviljande av rättigheter till eller försäljning av en
vaccinkandidat till tredje part fördelas mellan Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology.
Intäktsfördelningen mellan parterna varierar baserat på i vilket skede av den pre-kliniska eller
kliniska utvecklingen som projektet utlicensieras. Eurocine Vaccines andel av intäkterna ökar ju
längre fram i utvecklingsprocessen som utlicensiering sker, och uppgår till 30–50 procent i
preklinisk fas och 78–93 procent när resultat från kliniska prövningar föreligger. Spixia har en
rätt till royalty på Eurocine Vaccines egen nettoförsäljning av ett godkänt klamydiavaccin om
sådan skulle uppkomma.

Forskare har identifierat delar av MOMP (Major Outer Membrane Protein) i bakterien
Chlamydia trachomatis – sekvenser som kan användas för att utlösa ett immunsvar. De
specialdesignade och patentskyddade proteinkedjorna utgör grunden för vaccinkandidaten.
Bolagen har samarbetat kring klamydiavaccin sedan april 2019 och har, under samarbetet,
genomfört tre framgångsrika prekliniska studier, vilka har visat positiva antikropps- och Tcellsvar. Vidare har prekliniska studier under samarbetet visat att det aktiva proteinet är mycket
immunogent även utan adjuvans och tolereras väl. För att möta de regulatoriska kraven på en
färdig produkt och optimera kandidaten för tillverkning i industriell skala har Bolaget utformat
en anpassad variant av det aktiva proteinet i vaccinet. Två olika doser av vaccinkandidaten har
utvärderats prekliniskt. Båda doserna visade god immunogenicitet. Eurocine Vaccines arbetar
nu aktivt, tillsammans med Biovian som kontraktsutvecklare, med uppskalning och
förberedelser inför en klinisk studie. Bolagets utvecklingsplan involverar;
-

-

-

att utveckla en industriellt skalbar tillverkningsprocess för att säkerställa högkvalitativ
leverans av aktivt protein till framtida studier – Q1 – Q4 2021.
att tillverka studieprodukter för den planerade kliniska studien enligt GMP (Good
Manufacturing Practice) – Q2/Q3 2022.
att utforma och förbereda en klinisk fas I-studie för start under andra halvåret 2022.

I december 2020 valdes Biovian som kontraktsutvecklare för Bolagets vaccinkandidat mot
klamydia. Biovian, som är en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och -tillverkare med
egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka
studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och
kliniska studier. I februari 2021 presenterades slutresultat från en preklinisk djurstudie med
klamydiavaccinkandidaten. Studien konfirmerade att en anpassad variant av vaccinet, utformad
för att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt, var mycket immunogen. Den goda
immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffade med god marginal det som i
tidigare studier med Bolagets vaccin gett skydd i prekliniska modeller. Bolagets målsättning är
att tillsammans med Biovian tillverka studieprodukter inför den kliniska fas 1- studien med
vaccinkandidaten och därefter inleda studien under andra halvåret 2022.
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Teknologiplattformen, Endocine™
Bolaget tillhandahåller vaccinadjuvansplattformen Endocine™ för utveckling och förstärkning av
vacciner. Endocine™ kan också erbjudas till andra företag som själva vill utveckla adjuvanterade
vacciner. Eurocines teknologiplattform har visat god säkerhet vid nasal vaccinering i människa i
fem kliniska studier med över 400 personer.

Vaccinmarknaden

Vissa sjukdomar kan vara svåra att behandla om man blir smittad och kan även ge bestående
skador. Genom vaccinering kan man skydda mot sjukdom och på sikt även utrota sjukdomar,
vilket har skett med exempelvis smittkoppor. Vaccinering är ett av de mest effektiva sätten som
finns att skydda människor och djur från olika sjukdomar. Vaccinering sparar många liv och
mycket lidande varje år och är en mycket kostnadseffektiv åtgärd. På 1970-talet vaccinerades
mindre än 10 procent av alla barn mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna: mässling
polio, stelkramp, kikhosta, difteri och tuberkulos. Idag har total 87 procent vaccinerats mot
lunginflammation, 86 procent har vaccinerats mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp och 85
procent har fått vaccin mot mässling. 1 En vaccinering innebär mer specifikt att kroppen tillförs
antigen vilket oftast intas sker genom injektion. Antigen är molekyler som stimulerar kroppens
immunförsvar att producera antikroppar. Antikropparna som skapas genom vaccineringen
utgör ett försvar mot sjukdom. När man vaccinerar sig mot en speciell sjukdom så tillförs
kroppen antigen från sjukdomsframkallande mikroorganismer, bakterier eller virus. De i sin tur
är behandlade på ett sådant sätt att de inte kan framkalla sjukdom samtidigt som de bibehåller
sin förmåga att starta en immunologisk reaktion. Kroppens immunförsvar lär sig alltså att
identifiera vaccineringens antigen och kan därmed bekämpa sjukdomen. Ifall personen kommer
i kontakt med likadana antigen från sjukdomsframkallande mikroorganismer i framtiden kan
immunförsvaret genom den tidigare vaccineringen motverka att sjukdomen bryter ut.

Den globala marknaden för humana vacciner domineras av ett fåtal stora läkemedelsföretag som
har nästan all försäljning i västvärlden. Utöver detta finns ett antal regionala företag samt
vaccinbolag som tillverkar vacciner för försäljning till utvecklingsländer genom WHO:s program.
De största vaccinföretagen är GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Pfizer, Merck och CSL/Seqirus.
Vaccinmarknaden väntas nå en global försäljning på 71,65 mdr USD år 2027 och den årliga
tillväxten förväntas ligga på i genomsnitt cirka 6 procent. 2
Marknaden för klamydiavacciner
Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på
marknaden idag. Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och
merparten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. WHO beräknar att cirka 130
miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor
leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig
födsel. Dessutom kan klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt
överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia,
ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot
klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Vidare utgör effektiva
vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att
motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.
Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara
jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix enligt Globe Life Sciences
1
2

https://unicef.se/fakta/vaccinationer.
https://www.researchandmarkets.com/reports/4762297/vaccines-market-to-2027-global-analysis-and#relb0-4774079.
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Ltd. (London, UK, 2021), ett företag specialiserat på marknadsanalys. Tillsammans sålde dessa
vacciner för mer än 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas nå 6,9 miljarder US dollar år
2026.

Affärsutveckling

Parallellt med klamydiaprojektet sker en rad affärsutvecklingsaktiviteter både för att utöka
portföljen och för att inleda nya samarbeten. Affärsutveckling sker, dels med syfte att förbereda
potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, dels för identifiering och utvärdering av
ytterligare vaccinkandidater att lägga till utvecklingsportföljen.

Organisation

Eurocine Vaccines har en liten och kostnadseffektiv organisation. Bolagsledning, styrning av
forskningsverksamheten, inklusive ledning av produkt- och kvalitetsdokumentation, samt
affärsutveckling är konkurrensavgörande funktioner som finns inom bolaget. Merparten av det
experimentella arbetet läggs ut på kontraktsföretag som är experter inom sina respektive
områden. Bolaget har för närvarande fyra anställda. För en närmare beskrivning av Bolagets
ledning se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Bolagsstyrning

Eurocine Vaccines AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som är listat på Spotlight Stock Market.
Bolaget tillämpar svensk aktiebolagslag, de regler och rekommendationer som följer av bolagets
listning samt av lag och bolagsordning.

Väsentliga riskfaktorer

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 räkenskapsåret 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 juni 2021.

Ägarförhållanden och aktiekapital

Ägarstruktur
För Eurocine Vaccines ägarförteckning och insynshandel hänvisas till Spotlight via följande länk:
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000486
Utdelningspolicy
Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning på Bolagets aktier, och Bolagets styrelse har för
närvarande inte för avsikt att inom överskådlig tid heller föreslå någon utdelning. Eventuella
vinstmedel kommer istället att användas för fortsatt finansiering av Bolagets forskning och
utveckling.
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Aktiekapital
Aktiekapitalet i Eurocine Vaccines AB uppgår på bokslutsdagen till 1 973 854 kronor fördelat på
7 895 413 aktier, envar med kvotvärde 0,25 kr. En aktie medför en röst. Varje röstberättigad får
vid årsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i
rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Eurocine Vaccines tillgångar och vinst.
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Koncernens flerårsjämförelse
Tusentals kronor

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Nettoomsättning

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNINGAR
Övriga intäkter

459

-

-

-

-

Övriga externa kostnader

-13 100

-4 280

-15 039

-35 544

-20 216

Rörelseresultat

-18 248

-8 907

-20 869

-42 485

-26 135

512

458

2 726

881

Personalkostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

BALANSRÄKNINGAR

-5 607

-18 254
-18 254

-4 627
-9 219
-9 219

-5 830

-21 116
-21 116

-6 941

-42 485
-42 485

-5 919

-26 135
-26 135

Tillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel

Totala tillgångar

21 901
13 861

35 762

31 934

32 446

4 952

5 410

9 670

28 166

12 396

29 047

31 910

30 114

3 388

9 158

24 915

Eget kapital & skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder, ej räntebärande

3 852

35 762

2 332

32 446

2 022

5 410

3 238

12 396

29 047

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-38 123

-8 963

-20 064

-45 224

-24 908

Årets kassaflöde

-18 073

26 982

-4 718

-18 496

9 380

Summa eget kapital och skulder

4 132

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

KASSAFLÖDEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

20 050
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35 945

15 346

26 728

34 288

Koncernens flerårsjämförelse (forts)
2020/21

2019/20

2018/19

2017/18 2016/17

Avkastning på genomsnittligt eget
kapital, %

-59

-53

-333

-249

-125

-59

-55

-337

-249

-125

Vinstmarginal, %

Na

Na

Na

Na

Na

NYCKELTAL
Avkastning på genomsnittligt
sysselsatt kapital, %

Rörelsemarginal, %
Soliditet, %

Skuldsättningsgrad, %

Andel riskbärande kapital, %
Räntetäckningsgrad, %
Investeringar
Utdelningar

Antal anställda vid periodens slut

Na

Na

89

93

0

0

89

93

Na
63

0

63

Na
74

0

74

Na
86

0

86

Na

Na

Na

Na

Na

4

3

3

4

4

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Aktiens slutkurs för perioden
Data per aktie 1) 2)

3,72

0,11

0,13

1,53

4,00

Resultat per aktie, före utspädning, kr

-2,3

-2,8

-21

-70

-55

4,0

3,8

2

14

47

Resultat per aktie, efter utspädning,
Eget kapital per aktie, före

Eget kapital per aktie, efter

Antal aktier vid periodens slut

Genomsnittligt antal aktier, före

Genomsnittligt antal aktier, efter

-2,3

-2,8

4,0

7 895 413

7 895 413

7 895 413

3,8

789 541 214
21
3 282 100
3 282 100

-21

2

-70
14

-55
47

212 314 953

67 474 109

53 458 721

984 464

610 616

476 243

984 464

610 616

476 243

1) Den genomförda företrädesemissionen medför att jämförelsesiffror för genomsnittligt antal aktier och därmed resultat per aktie har
omräknats beroende på det s.k. fondemissionselement i företrädesemissionen.
2) Under det tredje kvartalet, räkenskapsåret 2020/2021 genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100 som
minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. De historiska nyckeltalen per aktie i tabellen ovan har räknats om med hänsyn
till den sammanslagning som skedde den 24 januari 2021.

DEFINITIONER
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %, = Resultat efter finansnetto plus finansiella
kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %, = Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av
genomsnittligt eget kapital.
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.
Andel riskbärande kapital, %, = Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive
minoritet) dividerat med balansomslutning.
Räntetäckningsgrad, %, = Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella
kostnader.
Resultat per aktie, SEK, = Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie, SEK = Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
Sysselsatt kapital = Totalt kapital minskat med icke räntebärande skulder
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Finansiella rapporter
Kommentarer till årets finansiella utveckling
Allmänt
Under räkenskapsåret 2020/2021 har Bolaget huvudsakligen investerat i utvecklingen av
injicerade vacciner för humant bruk, där en vaccinkandidat mot klamydia har högst prioritet.
Intäkter
Årets intäkter uppgick till 459 tkr (0 tkr) och utgörs av bidrag från Vinnova samt Spixias
delbetalning av prekliniska studier genomförda innan avtalet med dem ingicks.

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

Kostnader
Årets kostnader präglas precis som tidigare år av kostnader för forskning och utveckling av
bolagets produkter. Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick
för året till 11,3 Mkr (3,6 Mkr). Av forskningskostnaderna utgörs 75 % (41 %) av kostnader för
underleverantörer och kontraktsforskare.
De ökade kostnaderna jämfört med föregående räkenskapsår följer planen och är en naturlig
följd av de ökade aktiviteterna i det högprioriterade klamydiaprojektet.
Investeringar
Under året har bolaget inte gjort några väsentliga investeringar.

Finansiella poster
Bolagets överlikviditet har varit placerad på ett sparkonto i Swedbank. Under året uppgick
ränteintäkterna till 0 tkr (0 tkr).
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster för året uppgick till -18,3 Mkr (-9,2 Mkr)

Finansiering och finansiell ställning
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2021 till 13,9 Mkr (31,9 Mkr). Efter periodens utgång
tillfördes Bolaget cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Genom tillförd emissionslikvid samt
förväntad likvid från optionsinlösen i mars 2022, är det styrelsens bedömning att den planerade
verksamheten är finansierad under kommande tolv månader. Bolaget undersöker aktivt
möjligheter till bidragsfinansiering av vissa delar av verksamheten.
Eget kapital
Vid årets utgång uppgick Koncernens soliditet till 89 % (93 %).

Ansvarsförbindelser
Det finns inga ansvarsförbindelser eller eventualförpliktelser.
Ställda säkerheter
Det finns inga ställda säkerheter.

Moderbolaget
Koncernens verksamhet bedrivs till 100% i moderbolaget Eurocine Vaccines AB (publ).
Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) och resultatet
efter finansiella poster uppgick till -18,3 Mkr (-9,2 Mkr). Likvida medel och kortfristiga
placeringar vid årets utgång uppgick till 13,8 Mkr (31,8 Mkr).
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande finns följande vinstmedel:
Överkursfond

Balanserat resultat
Årets resultat
Kronor

271 897 890

-234 181 950
-18 252 663

19 463 277

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen,
Kronor 19 463 277, överförs i ny räkning.

Resultat och ställning
Resultatet av koncernens och bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar
med noter.
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Koncernens resultaträkning
Tkr
Nettoomsättning
Övriga intäkter

Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

5,11
11

6,7,28,30
8,9,10

Inkomstskatt

13

Resultat per aktie hänförligt till
moderföretagets ägare före utspädning

14

Resultat per aktie hänförligt till
moderföretagets ägare efter utspädning

2018/2019

-

-

459

-

-

-

-

-

-13 100
-5 607

-4 280

-18 248

-4 627

-15 039

-8 907

-20 869

-6

-18 254

-312

-9 219

-247

-21 116

-

-

-

1,2,3,4

12

Årets resultat

2019/2020

Not

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

2020/2021

14

459

-5 830

-18 254

-9 219

-21 116

-2,3

-2,8

-21

-2,3

Övrigt totalresultat för koncernen överensstämmer med årets resultat.

-2,8

-21

Periodens resultat samt resultat per aktie är i sin helhet hänförlig till moderföretagets ägare då koncernen
saknar innehav utan bestämmande inflytande.

16(49)

Koncernens balansräkning
Tkr
TILLGÅNGAR

Not

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

1,2,3,4

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

16,17,
18,19
16,17,
20

SUMMA TILLGÅNGAR

21 901

512

458

13 861

35 762

31 934

32 446

4 952

5 410

35 762

32 446

5 410

1 974

1 974

531

281 023

262 552

228 050

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare
Aktiekapital

21,22

Ej registrerat aktiekapital

1 579

Övrigt tillskjutet kapital
Ansamlad förlust

Summa eget kapital

-

-

-252 666
31 910

-234 412

30 114

-225 193

3 852

3 852

2 332

2 332

2 022

2 022

35 762

32 446

5 410

3 388

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder
Summa skulder

23,24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Not

Ingående balans per 1 juli 2018

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ansamlad
förlust

Summa
eget
kapital1)

7 712

-

205 523

-204 077

9 158

-21 116

-21 116

Totalresultat
Årets resultat

Summa totalresultat

-21 116

-21 116

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

Nedsättning av aktiekapital

9 430

9 480

18 910

-3 564

-3 564

-16 611

16 611

-7 181

22 527

Utgående balans 30 juni 2019

531

228 050

-225 193

3 388

Ingående balans per 1 juli 2019

531

228 050

-225 193

3 388

-9 219

-9 219

Emissionsutgifter

Summa transaktioner med aktieägare

-

0

15 346

Totalresultat
Årets resultat

Summa totalresultat

-9 219

-9 219

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

1 443

39 931

41 374

Emissionsutgifter

Summa transaktioner med aktieägare

1 443

-5 429

34 502

-5 429

Utgående balans 30 juni 2020

1 974

262 552

Ingående balans per 1 juli 2020

1 974

Nedsättning av aktiekapital

-

262 552

-

35 945
-234 412

30 114

-234 412

30 114

-18 254

-18 254

Totalresultat
Årets resultat

Summa totalresultat

-18 254

-18 254

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

Nedsättning av aktiekapital
Emissionsutgifter

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 30 juni 2021

1 974

1) Innehav utan bestämmande inflytande saknas
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1 579

23 686

25 265

1 579

-5 215

18 471

-5 215

1 579

281 023

-

20 050
-252 666

31 910

Koncernens rapport över kassaflöden
Not

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Rörelseresultat

-18 248

-8 907

-20 869

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-18 254

-9 219

-21 116

Förändring av kortfristiga fordringar

-21 389

-54

2 268

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Tusentals kronor

Den löpande verksamheten

Erlagd ränta

-6

Förändring av kortfristiga skulder

-312

-247

1 520

-38 123

310

-1 216

-8 963

-20 064

Nyemission

Emissionsutgifter

25 265

20 050

-5 429

18 910

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5 215

41 374
35 945

15 346

Årets kassaflöde

-18 073

26 982

-4 718

31 934

4 952

9 670

13 861

31 934

4 952

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

20
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-3 564

Moderbolagets resultaträkning
2020/2021

2019/2020 2018/2019

Not

Tkr

1,2,3,4

Nettoomsättning

5,11

Övriga intäkter

-

-

459

-

-

-

-

-

-13 099
-5 607

-4 280

-18 247

-4 627

-15 039

-8 907

-20 869

-

-

-

11

Summa rörelsens intäkter
Övriga externa kostnader

6,7,28,30

Personalkostnader

8,9,10

Rörelseresultat

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

459

12

Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt

12

-6

-18 253

-9 207

Skatt på årets resultat

13

-

-

Årets resultat

-18 253

Övrigt totalresultat för moderbolaget överensstämmer med årets resultat.
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-300

-9 207

-5 830

-247

-21 116
-

-21 116

Moderbolagets balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar

Not

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

100

100

100

1,2,3,
4

Andelar i dotterbolag

27

Summa anläggningstillgångar

100

100

100

21 746

418

367

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

17

Kassa och bank

20

Förutbetalda kostnader

19

Summa kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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167

106

91

21 913

524

458

13 762

35 675

31 834

32 358

4 852

5 310

35 775

32 458

´
5 410

Moderbolagets balansräkning (forts.)
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Not 2021-06-30

21,22

Ej registrerat aktiekapital
Reservfond

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets förlust

Summa fritt eget kapital

1 974
1
579
8 907

1 974

8 907

2019-06-30

531

8 907

12 460

10 881

9 438

271 897

253 426

218 924

-234 181
-18 253

-224 974
-9 207

-203 858
-21 116

31 923

30 126

3 388

1 417
217
2 218

730
204
1 398

649
242
1 131

19 463

Summa eget kapital

2020-06-30

19 245

-6 050

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

23
23
24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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3 852

2 332

2 022

35 775

32 458

5 410

Moderbolagets förändring av eget kapital
Tkr
Ingående balans 2018-07-01

Not

Aktiekapital

Ej registrerat
Reservfond
aktiekapital

Överkursfond

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

7 712

8 907

196 397

-203 858

9 158

-21 116

-21 116

Totalresultat
Årets resultat

Summa totalresultatet

-21 116

-21 116

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

9 430

9 480

18 910

-3 564

-3 564

Nedsättning av aktiekapital

-16 611

16 611

Summa transaktioner med
aktieägare

-7 181

22 527

Emissionsutgift

Utgående balans 2019-06-30

531

8 907

218 924

15 346
-224 974

3 388

-9 207

-9 207

Totalresultat
Årets resultat

Summa totalresultatet

-9 207

-9 207

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

1 443

39 931

41 374

Summa transaktioner med
aktieägare

1 443

34 502

35 945

Utgående balans 2020-06-30

1 974

Emissionsutgift

-5 429

-

8 907

253 426

-5 429

-234 181

30 126

-18 253

-18 253

Totalresultat
Årets resultat

Summa totalresultatet

-18 253

-18 253

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

1 579

Nedsättning av aktiekapital
Emissionsutgift

Summa transaktioner med
aktieägare
Utgående balans 2021-06-30

1 579
1 974
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1 579

23 686

25 265

-5 215

-5 215

-

18 471
8 907

271 897

20 050
-252 434

31 923

Kassaflödesanalys för moderbolaget
Not

Tkr

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-18 247

-8 907

-20 869

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-18 253

-9 207

-21 116

Förändring av kortfristiga fordringar

-21 389

-66

2 268

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Erlagd ränta

Förändring av kortfristiga skulder

-6

-300

-247

1 520

-38 122

310

- 1 216

-8 963

-20 064

Nyemission

25 265

20 050

-5 429

18 910

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5 215

41 374
35 945

15 346

-18 072

26 982

-4 718

Likvida medel vid årets början

31 834

4 852

9 570

Likvida medel vid årets slut

13 762

31 834

4 852

Finansieringsverksamheten
Emissionsutgifter

Förändring av likvida medel
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-3 564

Noter
Not 1 Allmän information

Eurocine Vaccines bedriver forskning och utveckling av vacciner. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock
Market sedan den 12 december 2006.

Eurocine Vaccines AB(publ), 556566-4298, har sitt säte i Solna i Sverige och adressen till företagets
huvudkontor är Fogdevreten 2, 171 65 Solna. I koncernen ingår också dotterföretaget Eurocine Securities
AB, 556705-6675 .
Styrelsen har den 17 november 2021 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande.

Not 2 Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
2.1 Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Eurocine Vaccines AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards
(IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i Not 2.16
”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och
koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd
av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga
redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 4.
Fortlevnad

Koncernredovisningen för Eurocine Vaccines AB är upprättad baserad på fortlevnadsprincipen. I Not 3
Finansiell riskhantering beskrivs Eurocine Vaccines AB likviditets-, finansierings- och kapitalrisk.
2.1.1 Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
(a) Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen

(b) Nya standarder och tolkningar som ännu inte tillämpats av koncernen.

Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2020
och har inte tillämpats vid upprättandet av denna årsredovisning.
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på
koncernen.
2.2 Koncernredovisning

Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka koncernen har bestämmande
inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för, eller har rätt till rörlig avkastning från
sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
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Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan
koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som
är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande
fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
2.3 Segmentrapportering

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till
den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna
funktion identifierats som företagsledningen.
Företagsledningen bedömer verksamheten i sin helhet, dvs som ett segment.
2.4 Omräkning av utländsk valuta

(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta) vilket i samtliga
fall är svenska kronor. I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderföretagets
funktionella valuta och rapportvaluta.
(b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner
redovisas i resultaträkningen.
2.5 Finansiella tillgångar
Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, det
datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången.

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, för en tillgång eller
finansiell skuld som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktionskostnader som är
direkt hänförliga till förvärv eller emission av finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter
och provisioner. Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till
verkligt värde via resultaträkningen kostnadsförs i resultaträkningen.
Bortbokning av finansiella instrument
Bortbokning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, eller en del av tas bort från balansräkningen när de avtalsrättsliga rättigheterna att
erhålla kassaflöden från tillgångarna har löpt ut eller överförts och antingen (i) koncernen överför allt
väsentligt alla risker och fördelar som är förknippade med ägande eller (ii) Koncernen överför inte eller
behåller i allt väsentligt alla risker och fördelar förknippade med ägandet och koncernen har inte behållit
kontrollen över tillgången.
Bortbokning finansiella skulder

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på
annat sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell
skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive överförda
tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapporten över totalresultat.

Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från balansräkningen, redovisas en
vinst eller förlust i rapport över totalresultat. Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de
ursprungliga avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga
effektiva räntan.
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Finansiella tillgångar
Klassificeringen beror på koncernens affärsmodell för hantering av finansiella tillgångar och de avtalsenliga
villkoren för tillgångarnas kassaflöden. Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar i
kategorin upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast
utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa
tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan).
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella
intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av likvida
medel.
Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens övriga finansiella skulder klassificeras som efterföljande värderade till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga finansiella skulder består av
leverantörsskulder och andra skulder.
Nedskrivning av finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till
upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid
varje rapporteringsdatum. Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade
kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens resultaträkning i rörelsens kostnader.
2.6 Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar som förfaller inom tre
månader från anskaffningstidpunkten och vilka endast är utsatta för endast en obetydlig risk för
värdefluktuationer.
2.7 Aktiekapital

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto
efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
2.8 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller
tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.9 Aktuell skatt och uppskjuten skatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom
när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas
även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i
praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt,
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. Uppskjuten skatt redovisas, enligt
balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt
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redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av
skattesatser (och –lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den
berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Inget värde har upptagits
för värdet av underskottsavdrag.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför
sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller
olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.
2.10 Ersättningar till anställda

(a) Pensionsförpliktelser
Bolaget har avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras genom betalningar till
försäkringsbolag. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken Bolaget betalar fasta
avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl
är betalda.
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning.

(b)Aktierelaterade förmåner och övriga förmåner efter avslutad anställning.
Det föreligger inga aktierelaterade förmåner i bolaget och inte heller förmåner efter avslutad anställning.

(c) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av Koncernen före normal
pensionstidpunkt eller då den anställde accepterat frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar.
Avgångsvederlag redovisas först då Koncernen erbjudit frivillig avgång eller då formell, oåterkallelig, plan
fastställts.

(d) Vinstandels- och bonusplaner
För rörliga ersättningar redovisas skuld och kostnad först då villkoren för att erhålla ersättningen är
uppfyllda.
2.11 Intäktsredovisning

Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen
redovisas efter avdrag för moms och rabatter
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.12 Statliga stöd

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att
erhållas och att Bolaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.

Statliga bidrag som gäller kostnader periodiseras och redovisas i resultaträkningen över samma perioder
som de kostnader bidraget är avsedda att täcka.

Statliga bidrag för köp av anläggningstillgångar redovisas i långfristiga skulder som förutbetalda statliga
bidrag och redovisas i resultaträkningen linjärt fördelade över de aktuella tillgångarnas beräknade
nyttjandeperiod.
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2.13 Leasing
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasing från den 1 juli 2019.
2.14 Forskning och utveckling

Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt balanseras som
immateriella tillgångar i den omfattning som det är tekniskt möjligt att färdigställa det på ett tillförlitligt
sätt, det på ett tillförlitligt sätt kan beräknas vilka utgifter som är hänförliga till tillgången samt dessa
utgifter på ett tillförlitligt sätt kan visas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter
kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Eurocine Vaccines har för närvarande inga
utvecklingskostnader som uppfyller kraven för att redovisas som tillgång. Utvecklingskostnader som
tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder.
2.15 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Bolagets likvida medel består av kassa- och
banktillgodohavanden.
2.16 Moderbolagets redovisningsprinciper

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

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med tillämpade regelverk kräver användning av en del viktiga
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning,
som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
företagets årsredovisning anges i not 4.

Grund för rapporternas upprättande
RFR 2 anger att moderföretaget i sin årsredovisning skall tillämpa International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för
Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS.
Moderföretaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i koncernredovisningens not 2, med de
undantag som anges nedan. Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat
anges. Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats.
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Det innebär skillnader, jämfört
med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader, avsättningar och rapport
över förändringar i eget kapital.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. Erhållna utdelningar redovisas som intäkter. När det finns en indikation på att aktier och
andelar i dotterföretag eller intresseföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är
detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna Resultat
från andelar i koncernföretag respektive Resultat från andelar i intresseföretag.
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Not 3 Finansiell riskhantering
3.1 Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inkluderande effekterna av
förändringar av priser på låne- och kapitalmarknad, valutakurser och räntesatser. Koncernens
övergripande riskhanteringsprogram fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Koncernen gör enbart finansiella transaktioner för att stödja koncernens ordinarie verksamhet. Bolagets
finansiella risker övervakas kontinuerligt av styrelsen för att kunna överväga om eventuell riskeliminering
skall göras. Beslut om riskeliminering tas av styrelsen.
a) Marknadsrisker

Valutarisker
Eurocine Vaccines valutarisker utgörs av växelkursförändringar i betalningsflöden. Valutaexponeringen är
för närvarande begränsad men kan komma att öka om tjänster kring forskning och utveckling förvärvas
från andra länder. Den kan också komma att öka om Bolaget senare får licensintäkter i utländsk valuta.
Eurocine Vaccines saknar för närvarande valutapolicy och ingen säkring sker.
Ränterisker
Eurocine Vaccines är exponerade för ränterisker hänförligt till Bolagets placering av överskottslikviditet i
kortfristiga räntepapper och bankinlåning. För att reducera påverkan av ränterörelse på resultatet,
använder sig Eurocine Vaccines i huvudsak av placeringar med korta löptider understigande 2 månader.
Prisrisk
Bolaget är för närvarande inte exponerad för någon prisrisk.

b) Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt
kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. Endast
banker och finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating A- accepteras. För närvarande
finns ingen betydande kreditrisk eller nedskrivningsbehov avseende koncernens bankinlåning eller
fordringar. När framtida licensavtal tecknas kommer en omfattande utredning av motparten att ske innan
avtal ingås.

c) Likviditets och finansieringsrisk
Eurocine Vaccines likviditetsrisk definieras som risk att koncernen inte kommer att ha tillräcklig likviditet
för fortsatt drift. Kassaflödesprognoser upprättas för koncernen i sin helhet. Företagsledningen följer noga
rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv. Koncernen har inga checkräkningskrediter.

Bolagets befintliga kassa finansierar driften av befintlig verksamhet och drift under minst 12 månader.
Planerna för 2021 innebär ökade kostnader, bland annat för utvecklingen av klamydiavaccinet men bolaget
förbinder sig till nya kostnader för utvecklingsaktiviteter endast om finansiering för detta har säkerställts.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på
balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen, är de
avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med
bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.
Koncernen

Upp till 3
månader

3 – 12
Mellan 1
månader och 2 år

Mellan 2
och 5 år

Mer än
5 år

Per 30 juni 2021
Leverantörsskulder och andra
skulder
Summa

2 990

2 990

862

862
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-

-

-

-

-

-

Koncernen

Upp till 3
månader

3 – 12
Mellan 1
månader och 2 år

Mellan 2
och 5 år

Mer än
5 år

Per 30 juni 2020
Leverantörsskulder och andra
skulder
Summa

Koncernen

1 678

654

1 678

-

654

Upp till 3
månader

-

-

3 – 12
Mellan 1
månader och 2 år

-

-

-

Mellan 2
och 5 år

Mer än
5 år

Per 30 juni 2019
Leverantörsskulder och andra
skulder
Summa

1 072

950

1 072

-

950

-

-

-

-

-

3.2 Kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet,
så att den kan komma att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen utfärda nya aktier eller sälja tillgångar
för att minimera skulderna.
Koncernen

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

Eget kapital

31 910

30 114

3 388

89 %

93 %

63 %

Summa tillgångar
Soliditet

3.3 Beräkningar av verkligt värde

35 762

32 446

Nominellt värde, minskat med eventuella bedömda krediteringar,
leverantörsskulder förutsätts motsvara deras verkliga värde.

5 410

för

kundfordringar

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

och

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår
diskuteras nedan. Antagandet om tillräcklig finansiering för Bolagets fortsatta drift grundar sig på att den
befintliga kassan, plus förväntad likvid från optionsinlösen i mars 2022, av styrelsen bedöms finansiera
den planerade verksamheten under kommande tolv månader.
Forskning och utveckling
Kostnader hänförliga till forskning kostnadsförs då de uppstår. Kostnader hänförliga till
utvecklingsprojekt tas upp som immateriella tillgångar i balansräkningen i de fall dessa kostnader i
framtiden med tillräcklig säkerhet kan förväntas generera ekonomiska fördelar. Andra
utvecklingskostnader kostnadsförs då de uppstår. Utvecklingskostnader som är kostnadsförda tas inte
upp som tillgång under efterföljande perioder.
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Eurocine Vaccines bedömning är att de utvecklingskostnader som redovisats under 2020/21 inte till
någon del kan tillgångsredovisas mot bakgrund av att det för de under året pågående projekten inte med
tillförlitlighet kan fastställas att de uppfyller kraven på att få redovisas som tillgång.

Uppskjutna skattefordringar
Eurocine Vaccines har betydande underskottsavdrag. Dessa har inte upptagits till något värde i
balansräkningen mot bakgrund av osäkerhet kring när dessa kan komma att utnyttjas. Eurocine Vaccines
bedömning är att det inte med tillräcklig hög grad av sannolikhet är visat att dessa kan utnyttjas. Det
ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 30 juni 2021 till 293,9 Mkr.

Not 5 Segmentinformation

Koncernen har fastställt rörelsesegmenten baserat på företagsledningens information som används för att
fatta strategiska beslut och företagsledningen bedömer verksamheten i sin helhet, det vill säga som ett
segment.
Koncernens verksamhet bedrivs endast i Sverige. Koncernens försäljningssiffror baseras på det land där
kunden finns enligt nedanstående tabell.
Försäljning, fördelning geografiskt område

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Sverige

0

0

Summa

0

0

0

0

0

2020/2021

2019/2020

127
127

276
276

2018/2019
376
376

Koncernen och moderbolaget
Övriga Europa

0

Asien

0

0

0

0

Samtliga tillgångar och investeringar är lokaliserade till Sverige.

Not 6 Ersättning till revisorerna
Koncernen och moderbolaget

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

Not 7 Leasing

Moderbolaget hyr kontor enligt operationellt leasingavtal. Leasingavtalet gäller löpande med 3 månaders
uppsägningstid. Nominella värdet av framtida minimi-leasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal fördelar sig enligt följande:
2020/2021
80

Förfaller till betalning inom ett år
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2019/2020
88

2018/2019
57

Samtliga leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella leasingavtal avser lokalhyra och
uppgår under året till följande:
2020/2021
207

Leasingkostnader
Varav:
Minimileasingavgifter

80

2019/2020
153
117

2018/2019
75

Bolaget har ett leasingavtal som gäller löpande med 3 månaders uppsägningstid. Inga andra väsentliga
operationella leasingavtal har ingåtts.

Not 8 Medeltal anställda mm

2020/2021

2019/2020

75

2018/2019

Medelantalet
anställda

Varav
män

Moderbolaget

4

3

3

2

3

1

Summa

4

3

3

2

3

1

Antal anställda vid
periodens slut

4

3

3

2

3

2

Dotterbolaget

Varav timanställda

0

0

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2021-06-30

Medelantalet
Medelantalet
Varav män
Varav män
anställda
anställda

0

0

2020-06-30

Antal
balansdagen

Varav
män

5

5

5

5

5

0

0

2019-06-30

Antal
Varav män
balansdagen

Antal
balansdagen

Varav män

1

5

1

4

4

5

5

4

4

Koncernen
Styrelseledamöter
VD samt ledande
befattningshavare
Moderbolaget

Styrelseledamöter
VD samt ledande
befattningshavare

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

Not 9 Kostnader för ersättningar till anställda

Fördelning av löner och andra ersättningar samt sociala kostnader och pensionskostnader.
Koncernen och moderbolaget

2020/2021

2019/2020

2018/2019

3 985

3 212

3 900

676

603

883

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter

894

Pensionskostnader
Summa

767

5 555

1 003

4 582

5 796

Pensionskostnader avser avgiftsbestämda pensionsplaner.

Löner och ersättningar fördelade mellan styrelse och VD samt övriga anställda:
Styrelse och VD

Övriga anställda

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2020/2021

2019/2020

2018/2019

1 870

1 773

1 845

2 115

1 439

2 055

Koncernen

Moderbolaget

1 870

1 773

1 845

Not 10 Ersättning till ledande befattningshavare
Kostnader och ersättningar till styrelse och VD*.
Ersättningar 2020/2021

Ordförande Pierre A Morgon
Ledamot Pär Thuresson
Ledamot Jan Sandström

Ledamot Emanuele Montomoli

VD och ledamot Hans Arwidsson
Summa

Grundlön/
styrelsearvode

Övrig Rörlig
Övriga
ersättning ersättning förmåner

180

Summa
ersättning

-

-

180

-

-

-

-

90

-

-

90

-

1 870

Pensionskostnad

2 055

-

-

90

1 439

-

90

1 420

2 115

144

144

-

-

-

-

-

-

278

278

90
90

1 842

2 292

* VD är för närvarande den ende ledande befattningshavaren i Bolaget.
Ersättningar 2019/2020
Ordförande Pierre A Morgon
Ledamot Pär Thuresson
Ledamot Jan Sandström

Ledamot Emanuele Montomoli
från den 2019-12-19

VD och ledamot Hans Arwidsson
Summa

Grundlön/
styrelsearvode

Övrig Rörlig
Övriga
ersättning ersättning förmåner

180

90
45

1 368

1 773

-

-

-

-

180

-

-

-

-

90

144

144
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Summa
ersättning

-

-

90

Pensionskostnad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

266

266

90

45

1 778

2 183

Grundlön
styrelsearvode

Övrig
ersättning

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions
kostnad

Summa
ersättning

Ordförande Michael Wolff Jensen
till den 2019-05-14

158

202

-

-

-

360

Ledamot Jan Sandström

90

1

-

-

-

91

Ersättningar 2018/2019

Ledamot Pär Thuresson

Ledamot Pierre A Morgon
Ordförande från den 2019-05-14
VD Hans Arwidsson
VD och ledamot från 2019-06-19
Summa

90

101

1 406

1 845

-

22

145

371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

268

268

90

123

1 819

2 483

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Styrelsens ordförande
förhandlar med verkställande direktören beträffande dennes lön och villkor. Dessa föredras därefter av
ordförande för övriga styrelseledamöter, innan slutgiltigt beslut fattas av styrelsen.

Ersättning till styrelse
Av stämman beslutat styrelsearvode för räkenskapsåret 2020/2021 uppgår till 450 tkr (450 tkr)
Styrelseordföranden erhåller 180 tkr och styrelseledamöterna 90 tkr vardera.

Pensionskostnaderna har uppgått till 0 tkr (0 tkr). Bolagets utestående pensionsförpliktelser till styrelsen
uppgår till 0 tkr (0 tkr). Konsultarvoden till styrelsemedlemmar har utgått med 0 tkr (0 tkr).
Ersättning till verkställande direktören
Verkställande direktören är från och med den 1 december 2006 anställd i Bolaget. Från och med november
2020 utgår en lön om 113 557 kronor per månad. Därutöver har verkställande direktören rätt till en bonus
om maximalt 34 067 kronor per månad. Bolagets pensionsåtaganden utgörs uteslutande av
avgiftsbestämda planer. Utgifterna för de avgiftsbestämda planerna redovisas som en kostnad under den
period då de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Enligt avtalet med
verkställande direktören gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid, med rätt till särskilt
avgångsvederlag under ytterligare sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Därutöver finns inte
några särskilda villkor eller förmåner för verkställande direktören.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman i december 2020 beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget. Riktlinjerna
gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2020, eller där ändring sker i ersättning därefter.

Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om
ersättning och andra anställningsvillkor. Styrelsens ledamöter skall ha rätt att fakturera bolaget för tjänster
utöver sitt styrelsearbete.
Motiv
Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent
personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt
incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens
engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma
mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation.
Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässig.
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Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den
rörliga ersättningen baseras på de uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall
maximalt uppgå till 30 procent av fast lön för den verkställande direktören och maximalt 20 procent av fast
lön för övriga ledande befattningshavare.
Optionsprogram
Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Pension
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal.
Pensionering sker för de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart
på den fasta delen av lönen.
Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag
Anställningsavtal kan sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Vid den verkställande
direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid och sex
månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller sex månaders
uppsägningstid.
Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda
skäl för detta. Bolaget har följt riktlinjer till ledande befattningshavare utan avsteg.
Se även not 28 för ytterligare information.

Not 11 Rörelsens intäkter

2020/2021

2019/2020

2018/2019

-

-

-

Licensintäkter och partnerfinansierad FoU
Summa

-

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen

Ränteintäkter

Räntekostnader

-

2020/2021

2019/2020

2018/2019

-

-

-

-6

Summa

-6
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-

-312

-312

-247

-247

Not 13 Inkomstskatt
Koncernen

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Aktuell skatt

0
0

0

0

Summa

0

0
0

0

2020/2021

2019/2020

2018/2019

-18 254

-9 207

-21 116

-

-5

-27

Uppskjuten skatt

Resultat före skatt
Skatt beräknad enligt nationella
skattesatser
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader
Skatteeffekt av ökning av
skattemässigt underskott för
vilken ingen uppskjuten
skattefordran redovisas
Skatt på årets resultat enligt
resultaträkningen

3 906

1 970

-3 906

-1 965

0

0

0

4 645

-4 618

0

Skatteeffekt av avdragsgilla emissionsutgifter vilka redovisas direkt mot eget kapital uppgår för vart och ett av
åren till 1 116, 1 194 resp 784 tkr och har ökat skattemässigt underskott för vilket ingen uppskjuten skattefordran
redovisas med samma belopp.
2020/2021

2019/2020

2018/2019

0

0

0

Avdragsgilla skillnader för vilka
uppskjuten skattefordran ej
redovisas
Temporära skillnader avser
- Förändrade
redovisningsprinciper
Underskottsavdrag
Summa

60 541

60 541

57 828

57 828

56 234

56 234

Underskottsavdraget beräknas per den 30 juni 2021 uppgå till ca 293,9 mkr. Underskotten har genererats
i svenska företag och har ingen förfallotidpunkt.
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Not 14 Resultat per aktie
Före utspädning
Resultatet per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till Bolagets ägare
divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.
Resultat per aktie före och efter utspädning är lika då det inte finns någon utspädning.
Resultat som är hänförligt till Bolagets
aktieägare (kr)

Vägt genomsnittligt antal utestående
stamaktier omräknat för det så kallade
fondemissionselementet i
företrädesemissionerna som genomfördes
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/18, 2018/19, 2019/20 och
2020/2021.
Resultat per aktie före utspädning (kr)

2020/2021

2019/2020

2018/2019

-18 252 663

-9 207 224

-21 115 674

7 895 413

328 210 041

98 446 385

-2,3

-2,8

-21

Not 15 Utdelning per aktie

Ingen utdelning kommer att föreslås.

Not 16 Finansiella instrument per kategori
2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

Andra fordringar

21 403

285

132

Summa

Koncernen
Tillgångar redovisade till upplupet
anskaffningsvärde
Likvida medel

Koncernen

13 861

35 264

31 934

4 952

32 219

5 084

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

1 635

934

891

Skulder redovisade till upplupet
anskaffningsvärde
Leverantörsskulder och andra skulder
exklusive icke finansiella skulder
Summa

1 635

38(49)

934

891

Not 17 Finansiella tillgångars kreditkvalitet
Koncernen

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

Bankmedel

498

13 861

226

325

Momsfordran
Summa

14 359

31 934

32 160

4 952

5 277

Bolagets likviditet är placerad hos Swedbank AB. Rating (långfristig) per den sista juni 2021 var enligt
Standard & Poor A+, se även not 3 beträffande fordringarnas kvalitet.

Not 18 Övriga fordringar
Koncernen och
moderbolaget

Fordran mervärdesskatt

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

498

226

325

167

106

512

91

458

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

0

20

28

167

106

91

Övriga fordringar

21 237

Summa

21 902

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen och
moderbolaget

Förutbetald hyra

Övriga förutbetalda
kostnader
Summa

Not 20 Likvida medel
Koncernen

Bankmedel
Summa

Moderbolaget
Kassa och bank
Summa

167

180

86

42

63

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

13 861

13 861

31 934

31 934

4 952

4 952

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

13 762

31 834

4 852

13 762
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31 834

4 852

Not 21 Aktiekapital
Antal aktier
Per 30 juni 2011

10 605 421

- nyemission 1)

Per 30 juni 2012

11 899 539

Per 30 juni 2013

11 899 539

1 294 118

-nyemission 2)

1 176 371

Per 30 juni 2014

13 075 910

-nyemission 3)

21 793 183

-nyemission 4)

16 344 885

38 138 068

-optionslösen 5)

15 320 653

8 717 273

Per 30 juni 2015
Per 30 juni 2016
Per 30 juni 2017
-nyemission

53 458 721
14 015 388

6)

Per 30 juni 2018

67 474 109

-kvittnings/nyemissioner,

144 840 844

Optionsinlösen 7)

Per 30 juni 2019

212 314 953

-kvittnings/nyemissioner,
Optionsinlösen 8)

Per 30 juni 2020

789 541 214

-sammanläggning 9)

-781 645 801

Per 30 juni 2021

577 226 214
7 895 413

1)

Företrädesemission till en kurs om 17 kr per aktie.

3)

Företrädesemission till en kurs om 2,65 kr per aktie.

2)
4)
5)
6)

Riktad nyemission till en kurs om 6,50 kr per aktie.

Företrädesemission till en kurs om 1,10 kr per aktie.

Teckning genom nyttjande av optioner. Emissionskurs 2,34 kr per aktie.
Företrädesemission till en kurs om 2,34 kr per aktie.

Riktad nyemission till en kurs om 1,841 kr per aktie.
Optionsinlösen till en kurs om 0,24 kr per aktie.
Riktad nyemission till en kurs om 0,24 kr per aktie med betalning genom kvittning.
Företrädesemission till en kurs om 0,11 kr per aktie.
8) Riktad nyemission till en kurs om 0,1187 kr per aktie.
Företrädesemission till en kurs om 0,053 kr per aktie.
Optionsinlösen till en kurs om 0,087 kr per aktie.
7)

9) Sammanläggning

av aktier 1:100.

Bolaget har totalt 7 895 413 stamaktier med ett kvotvärde om 0,25 kr per aktie.
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Bemyndigande från årsstämma
Vid årsstämman den 15 december 2020 erhöll styrelsen bemyndigande för att besluta om nyemission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Vidare erhöll styrelsen bemyndigande för att fatta beslut om nyemission av sammanlagt 20 procent av vid
var tid utestående aktier till marknadsmässiga villkor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Not 22 Utestående optioner

Bolaget har 3 158 164 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 per den 2021-06-30, vilka
registrerades av Bolagsverket i juli 2021. Bolaget hade inga utestående optioner per den 2020-06-30,
vilket även var fallet per den 2019-06-30.

Not 23 Leverantörsskulder och andra skulder
2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

Leverantörsskulder

1 417

730

649

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2 218

1 398

2 332

1 131

2 022

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

689

522

674

1 313

712

244

Koncernen och
moderbolaget

Övriga kortfristiga
skulder
Summa

217

204

3 852

242

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen och
moderbolaget

Semesterlöneskuld

Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna
kostnader
Summa

216

2 218

Not 25 Ställda säkerheter

Det finns inga ställda säkerheter i koncernen eller i moderbolaget.

Not 26 Eventualförpliktelser

Det finns inga eventualförpliktelser i koncernen eller i moderbolaget.

41(49)

164
1 398

212
1 131

Not 27 Andelar i koncernföretag
Namn
Eurocine Securities AB
Förändring av
redovisat värde

Org nr

Säte Antal aktier

556705-6675

2020/2021

Solna

100

100%

IB
redovisat Anskaffning
värde

UB
redovisat
värde

Eurocine Securities AB
Summa

100

0

100

0

Ansk Redovisat
värde
värde

Andel

100

100

100

100

Moderbolaget Eurocine Vaccines AB (publ) äger 100% av dotterbolaget Eurocine Securities AB:s aktier.

Not 28 Transaktioner med närstående
i) Köp av varor och tjänster

2020/2021

2019/2020

2018/2019

- utlägg av ledande befattningshavare

144

144

169

Summa

144

144

371

Köp av tjänster

- tjänster av styrelseledamöter

0

0

202

Köp av tjänster av styrelseledamöter
Healthy Bizniz Europe AB som ägs av Hans Arvidsson har ersatts för utlägg till ett värde av 144 tkr.
Transaktionerna har skett till marknadsvärde. Se not 10 för information om ersättningar och
pensionsförpliktelser till styrelseledamöter och VD.

Not 29 Händelser efter balansdagen

Eurocine Vaccines meddelade den 25 augusti 2021 att bolaget utökade sin produktportfölj med
diagnostiskt test av klamydiaantikroppar i blod som en breddning av sin portfölj och utvidgade
licensavtalet med Spixia Biotechnology AB till att även omfatta diagnostiska tester av klamydia.

Eurocine Vaccines meddelade den 23 september 2021 att den första prekliniska studien, där
adjuvansteknologin Endocine™ utvärderats med en vaccinkandidat mot COVID-19, visade positiva
resultat. I maj 2021 tecknade Eurocine Vaccines ett utvärderingsavtal med ett innovativt nordamerikanskt
bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med deras vaccinkandidat mot COVID-19. Det
nordamerikanska bolaget ämnar nu gå vidare med ytterligare studier där Eurocine Vaccines kommer att
tillhandahålla Endocine™ samt bistå med erfarenhet och kompetens inom området.

Eurocine Vaccines meddelade den 15 oktober 2021 att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och
passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger efter förvärvet cirka
12,55 % av röster och kapital. Vidare meddelar Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S
har minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.

Not 30 Forsknings- och utvecklingsarbeten

Årets kostnad för Forsknings- och utvecklingsarbeten uppgår till 11,3 Mkr (3,6 Mkr) .

Not 31 Uppgifter om Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (publ) har sitt säte i Solna i Sverige och adressen till företagets huvudkontor är
Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna. Telefon 070-634 01 71

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 21 december för fastställelse.
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Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Solna den 2021-11-17

Pierre A Morgon

Jan Sandström

Emanuele Montomoli

Styrelsens Ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Hans Arwidsson

Pär Thuresson

Verkställande Direktör

Styrelseledamot

och Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 november 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Eurocine Vaccines AB, org.nr 556566-4298
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Eurocine Vaccines
AB för räkenskapsåret 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 5-43 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den
30 juni 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2021
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-4 och sidorna 47-49. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
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koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Eurocine Vaccines AB för
räkenskapsåret 1 juli 2020 till 30 juni 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation,
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
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fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet,
är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Uppsala den 17 november 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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Styrelsens ledamöter
Styrelsen består av följande personer:
Dr. Pierre A. Morgon
Ort:

Belmont-sur-Lausanne, Schweiz

Utbildning:

PharmD LL.M MBA

Född:

Position:

Huvudsaklig sysselsättning:

Kontorsadress:

Andra uppdrag:

Innehav i Eurocine Vaccines:
Övrigt:

Emanuele Montomoli
Ort:
Född:
Utbildning:
Position:
Kontorsadress:
Andra uppdrag:

Innehav i Eurocine Vaccines
genom VisMederi Srl:
Övrigt:

1963

Styrelseordförande sedan 2019
Styrelseledamot sedan 2013
CEO VD i MRGN Advisors

Coin d’en Haut 13, 1092, Belmont-sur-Lausanne, Schweiz

Styrelseordförande i Theradiag, styrelseledamot i Univercells
och Vaccitech. Regional partner i Mérieux Développement.
6 045 aktier
Nära 30 års erfarenhet från läkemedelsindustri, biologisk
industri samt från vård-IT, både i marknadspositioner (från
nationell produktchef, ICI Pharma och Synthelabo, Frankrike
till Vice President, global marknadsstrategi vid Sanofi Pasteur,
Frankrike) och som affärsansvarig (från affärsområdeschef
hos Bristol-Myers Squibb och Schering Plough till general
manager för Yamanouchi och Bio Alliance Pharma). Praktisk
erfarenhet av blockbuster produkter i olika marknader,
länder och organisationer.
Siena, Italien
1968
B.Sc. och M.Sc. i Life Science, Specialisering i Biokemi
Styrelseledamot sedan 2019
Strada del Petriccio e Belriguardo, 35, 53100 Siena, Italien
Chief Scientific Officer, VisMederi Srl, Siena, Italien
Professor i Public Health, University of Siena, Italien

136 522 aktier

Uppdrag åt WHO och ECDC, Ledamot av det vetenskapliga
Rådet inom International Society for Influenza and other
Respiratory Viral Diseases (ISIRV)
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Jan Sandström
Ort:

Södertälje

Utbildning:

Apotekare samt 2 betyg i företagsekonomi

Född:

Position:

Huvudsaklig sysselsättning:

Kontorsadress:
Andra uppdrag:

Innehav i Eurocine Vaccines:
Övrigt:

Pär Thuresson
Ort:
Född:
Utbildning:

Position:
Huvudsaklig sysselsättning:

Kontorsadress:
Innehav i Eurocine Vaccines:
Övrigt:
Dr. Hans Arwidsson
Ort:
Född:
Utbildning:
Position:

Kontorsadress:
Andra uppdrag:

Innehav i Eurocine Vaccines:
Övrigt:

1938

Styrelseledamot sedan 2012
Styrelseuppdrag

Bergviksgatan 6 G, 15244 Södertälje
Styrelseledamot i Tikomed AB och Jan N. Sandström
Consulting AB.
18 251 aktier
Omfattande erfarenhet av internationell marknadsföring och,
produktutveckling av läkemedel samt bl.a. varit VP Business
Development & Licensing i Astra Pain Control AB. Tidigare
varit styrelseledamot i Accelerator Nordic AB, Independent
Pharmaceutica AB, Betagenon AB, SveNi Fritid AB samt
Aktiespararna Sverige och Aktiespararnas Service AB (ägde
bl.a. AktieInvest Fondkommission)
Järfälla
1960
Byggnadsingenjör, Dipl. Företagsledare, Svenska
Managementgruppen
Styrelseledamot sedan 2004
VD och styrelseordförande i Arne Thuresson Byggmaterial
AB, en grupp bestående av sex företag där han är VD och/eller
styrelseordförande i alla sex.
Box 59 163 91 Spånga
26 327aktier
Har varit styrelseordförande i Metrolit Byggnads och i Lunda
Företagsgrupp och Nordea Vällingby och styrelseledamot i
Sävsjö Plåtindustri AB och Hårologi AB.
Strängnäs
1958
Apotekare, doktor i farmaceutisk vetenskap,
Master of Business Administration
Styrelseledamot sedan 2019,
Verkställande direktör sedan 2004
Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna
Styrelseordförande i Healthy Bizniz Europe AB,
Styrelseledamot i Eurocine Securities AB.
28 289 aktier
Var global projektledare för nyproduktintroduktionen av
Nexium inom AstraZeneca (1999-2001). Har varit VD för
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LipoCore Holding AB, daglig leder (VD) för Biosergen AS,
styrelseordförande för Nanexa AB och styrelseledamot i
Xspray Pharma AB.

Revisor
På ordinarie bolagsstämma 2020 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Lars Kylberg
som huvudansvarig till bolagets revisor för tiden intill utgången av 2021 års ordinarie
bolagsstämma. Lars Kylberg är född 1969, och har kontorsadress Box 179, 751 04 Uppsala. Lars
Kylberg är ledamot i FAR och auktoriserad revisor sedan 2001.
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