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Sammanfattning av bokslutskommuniké 
 

2022-04-01– 2022-06-30 (fjärde kvartalet) 
• Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -5,2 Mkr (-6,1 Mkr) 
• Intäkterna för kvartalet uppgick till 43 Tkr (2 Tkr) 
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,299 kr (-0,768 kr) 
 
2021-07-01– 2022-06-30 (räkenskapsåret, tolv månader) 
• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -20,2 Mkr (-18,3 Mkr) 
• Intäkterna för perioden uppgick till 70 Tkr (459 Tkr) 
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,160 kr (-2,312 kr) 
 
Med “Eurocine Vaccines” avses Eurocine Vaccines AB med organisationsnummer 556566–4298. Antal aktier i 
Eurocine Vaccines per den 30 juni 2022: 17 369 905 aktier. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Fjärde kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) 

Eurocine Vaccines utökade vaccinportföljen med en terapeutisk HSV-2-vaccinkandidat 
I juni 2022 meddelade Eurocine Vaccines att bolaget har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med 
Redbiotec AG. Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och 
kommersialisera vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, baserat på den teknik som 
utvecklats av Redbiotec.  
 

Tredje kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31) 

Eurocine Vaccines optioner av serie TO 4 löstes in  
I mars 2022 meddelade Eurocine Vaccines att teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjats till cirka 84,5 procent 
genom inlösen till teckningskursen 1,41 SEK per aktie. Inklusive tecknings- och garantiåtaganden om cirka 
61,4 procent av emissionsvolymen från huvudägaren Flerie Invest, tillfördes Eurocine Vaccines det totala 
beloppet om cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna registrerades i april 2022. 
 
Andra kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31) 

Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat genererar både antikroppar och T-celler 
I december 2021 rapporterade Eurocine Vaccines resultat från den senaste prekliniska studien med 
klamydiavaccinkandidaten som visar att interferon-gamma-producerande CD4 T-celler har detekterats efter 
intramuskulär injektion, utöver de tidigare bekräftade antikroppssvaren. Kombinationen av antikroppar och 
T-celler indikerar därmed att vår vaccinkandidat både genererar en effektiv barriär som kan förhindra 
infektion och skapar förutsättningar för effektivare läkning av en eventuellt påbörjad infektion. 

  
Eurocine Vaccines beslutade om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför ansökan om 
klinisk prövning  
Eurocine Vaccines styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en vetenskaplig rådgivning hos 
Läkemedelsverket inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Rådgivningen kommer att 
ge Eurocine Vaccines ett stärkt underlag för dokumentationen och bedöms maximera sannolikheten för ett 
snabbt godkännande av ansökan efter inlämnade.  
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Eurocine Vaccines meddelade förändring i ägarstruktur  
Eurocine Vaccines meddelade i oktober 2021 att Flerie Invest AB hade förvärvat aktier i bolaget och passerat 
flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB ägde i oktober cirka 12,55 % av röster och 
kapital. Vidare meddelade Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S hade minskat sitt 
innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.  
 
Eurocine Vaccines höll årsstämma  
I december 2021 höll Eurocine Vaccines årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på Eurocine 
Vaccines hemsida, Kommuniké från årsstämma. 
 

Första kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30) 

Eurocine Vaccines utökade sin produktportfölj med diagnostiskt test av klamydia genom utvidgat 
avtal med Spixia Biotechnology  
I augusti 2021 beslutade Eurocine Vaccines 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.  
 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  
 

Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska 
vaccinkandidat mot HSV-2 
I juli 2022 sammanfattade Eurocine Vaccines sin strategiska utvecklingsplan i samband med utökningen av 
vaccinkandidatportföljen. Bolaget anser att HSV-2 projektet erbjuder en rad möjligheter när det gäller val av 
teknik och möjligheten att satsningen på den terapeutiska vaccinkandidaten kan följas upp med en 
profylaktisk kandidat.  
 
Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines 
I juli 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat 
flaggningsgränsen om 15 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 16,12 % av röster och kapital. 
Flerie Invest är ett välrenommerat svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel som 
grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm.  

  

https://www.eurocine-vaccines.com/kommunike-fran-arsstamma-i-eurocine-vaccines-ab-publ/
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VD Hans Arwidsson   
 
 
Vi kan se tillbaka på ett intensivt och utvecklande räkenskapsår 
2021/2022 för Eurocine Vaccines. Senaste tidens utveckling av vår 
innovativa vaccinkandidatportfölj gör att jag är övertygad om att vi står 
väl positionerade för att förbättra livskvalitén och minska lidandet för 
miljontals patienter, en ambitiös målsättning som vi nu arbetar vidare 
med in i det nya räkenskapsåret.   

Vi har gjort viktiga framsteg med vår klamydiavaccinkandidat och har 
bland annat genomfört en preklinisk studie i slutet av 2021 som 
bekräftade att kandidaten genererar både antikroppar och T-celler. Detta 
indikerar att den har goda möjligheter att förhindra infektion samt 
effektivisera läkningen av en redan påbörjad infektion. Det omfattande 
och intensiva arbetet med att utveckla en industriell tillverkningsmetod 
för det aktiva proteinet har också drivits fram professionellt av teamet 
inför de kommande toxikologiska och kliniska studierna. 

Utöver utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia har en stor del av 
vårt arbete fokuserat på att utöka vår portfölj av innovativa 
vaccinkandidater. Därför är det mycket glädjande att vi avslutade räkenskapsåret med att utöka 
vaccinportföljen med en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. Forsknings- och 
samarbetsavtalet som vi har ingått med Redbiotec AG ger oss exklusiva globala rättigheter att utveckla, 
tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot HSV-2, baserat på Redbiotecs teknik. Deras 
vetenskapliga utveckling är imponerande och jag är mycket nöjd med att vi har adderat en så lovande 
kandidat till vår portfölj, helt i linje med vår strategi. Även om vi kommer att fokusera på den terapeutiska 
kandidaten, omfattar avtalet även profylaktiska vacciner, baserade på proteiner såväl som mRNA. 

Vår nyligen utvidgade portfölj gör att vi står inför en intensiv höst med planering och utvärdering av HSV-2-
kandidaten genom prekliniska studier, som bland annat ska ligga till grund för beslut om vilken teknik som 
ska användas för den fortsatta utvecklingen – protein eller mRNA. Parallellt gör vi en tidig utvärdering av en 
potentiell profylaktisk vaccinkandidat. Arbetet med klamydiavaccinkandidaten fortlöper och vi förbereder 
oss för att producera studieprodukter till vår kommande toxikologiska studie samt utforma den kliniska fas 
I-studien i större detalj. I samband med allt utvecklingsarbete är aspekter inom patent och affärsutveckling 
ständigt närvarande. 

Under våren genomförde vi framgångsrikt teckningsoptionsinlösen. Jag vill ännu en gång tacka alla som 
valde att nyttja sina TO 4. Teckningsgraden på cirka 84,5 procent tillsammans med Flerie Invests stöd gjorde 
att vi uppnådde 100 procent av emissionsvolymen och vi står nu väl finansiellt rustade inför våra 
närliggande målsättningar.  

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare i Eurocine Vaccines för ert fortsatta förtroende. Vi har ett 
spännande år framför oss med utveckling av två mycket lovande vaccinkandidater mot klamydia och Herpes 
simplexvirus typ 2, HSV-2, båda med imponerande marknadspotential. Tillsammans med teamet ser jag 
fram emot en höst där vi kommer att arbeta vidare med utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia 
och inleda de första prekliniska studierna med vaccinkandidaten mot HSV-2.  

Följ oss gärna vid kommande aktiviteter, som kommer upp i vårt Kalendarium, och se vår senaste 
presentation på Småbolagsdagarna i Stockholm den 15 juni 2022.  

  

Hans Arwidsson – VD, Eurocine Vaccines AB  

https://www.eurocine-vaccines.com/events/
https://www.youtube.com/watch?v=-gWnSiG2dZQ
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Eurocine Vaccines AB  
 

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. Eurocine 
Vaccines verkar i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat 
flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse. 
 
Affärsmodell  
Eurocine Vaccines utvecklar vaccinprojekt in i klinisk fas, i syfte att visa proof-of-concept i människa, det vill 
säga stöd för klinisk relevans. Bolagets ambition är att vid lämplig tidpunkt i utvecklingen av respektive 
vaccinkandidat ingå kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. 
 
Eurocine Vaccines aktie 
Eurocine Vaccines aktie är noterad på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com. Aktien har 
kortnamn EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per den 30 juni 2022 var 17 369 905.  
 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Eurocine Vaccines verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis 
relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, 
kapitalbehov, valutor och räntor. Det finns en risk för att den pågående coronaviruspandemin kan få 
effekter på Bolaget och Bolagets verksamhet som ännu inte går att förutse, trots att planeringen av 
verksamheten strävar efter att ta sådana effekter i beaktande. Därför finns en risk för att Bolaget inte kan 
generera fortsatta resultat enligt tidplanen på grund av sådana risker och effekter, vilket skulle kunna 
komma att påverka bolagets finansiella ställning negativt. Under perioden har 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. 
 
Ägarförteckning och insynshandel 
För Eurocine Vaccines ägarförteckning och insynshandel hänvisas till Spotlight Stock Market via följande 
länk: Eurocine Vaccines (EUCI) | Spotlight (spotlightstockmarket.com) 

 

  

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000486
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen  
 

Intäkter 
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 43 Tkr (2 Tkr). De första betydande intäkterna från bolagets 
verksamhet förväntas vara intäkter från samarbeten kring bolagets vaccinkandidater. 
 
Kostnader 
Kvartalets kostnader utgörs till stor del av kostnader för forskning och utveckling av bolagets 
produktkandidater. Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick för det fjärde 
kvartalet till 3,2 Mkr (4,4 Mkr). Kvartalets forskningskostnader utgörs till 77 % (82 %) av kostnader för 
underleverantörer och kontraktsforskare. Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner 
uppgick för räkenskapsåret till 12,1 Mkr (11,3 Mkr). Periodens forskningskostnader utgörs till 76 % (76 %) av 
kostnader för underleverantörer och kontraktsforskare. Detta är en naturlig följd av Eurocine Vaccines lilla 
och kostnadseffektiva organisation och att merparten av det experimentella arbetet läggs ut på 
kontraktsföretag som är experter inom sina respektive områden. 
 
Resultat 
Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5,2 Mkr (-6,1 Mkr). Resultatet efter finansiella 
poster för räkenskapsåret uppgick till -20,2 Mkr (-18,3 Mkr).  
 
Finansiering och finansiell ställning 
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 14,2 Mkr (13,9 Mkr).  

Det är styrelsens bedömning att verksamheten är finansierad under kommande tolv månader. Planerna för 
resterande del av 2022 och 2023 innebär fortsatta utvecklingskostnader för framför allt klamydiavaccinet 
och HSV-2-vaccinet men Bolaget förbinder sig till nya kostnader för utvecklingsaktiviteter endast i den 
omfattning finansiering har säkerställts. Bolaget undersöker fortlöpande möjligheter till bidragsfinansiering 
av vissa delar av verksamheten. 
 
Eget kapital 
Vid periodens utgång uppgick Eurocine Vaccines soliditet till 83 % (89 %). 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting. 

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

Koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med det som beskrivs i 
årsredovisningen för 2020/2021. 

Inga nya eller omarbetade IFRS (International Financial Reporting Standards) har trätt i kraft som förväntas 
ha någon betydande påverkan på koncernen.  
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Koncernens resultaträkningar 
 

 Kvartal 4  
2021/2022 

Kvartal 4 
2020/2021 

Räkenskapsår 
2021/2022 

Räkenskapsår 
2020/2021 

Tkr 

2022-04-01 2021-04-01 2021-07-01 2020-07-01 

-2022-06-30 -2021-06-30 2022-06-30 -2021-06-30 

     
Nettoomsättning 0 0 0 0 

Övriga intäkter 43 2 70 459 

Summa intäkter 43 2 70 459 

     
Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -3 648 -4 597 -14 306 -13 084 

Personalkostnader -1 561 -1 459 -5 772 -5 607 

Övriga rörelsekostnader -24 -6 -142 -19 

Rörelseresultat -5 190 -6 060 -20 150 -18 248 

     
      

Finansiella intäkter och kostnader -3 0 -4 -6 

Resultat efter finansiella poster -5 193 -6 060 -20 154 -18 254 

      
Periodens resultat -5 193 -6 060 -20 154 -18 254 

     
Resultat per aktie före utspädning, 
kronor  -0,299 -0,768 -1,160 -2,312 

Resultat per aktie efter utspädning, 
kronor  -0,299 -0,768 -1,160 -2,312 

Antal aktier vid slutet av perioden 17 369 905 7 895 413 17 369 905 7 895 413 

Genomsnittligt antal utestående aktier 17 196 380 7 895 413 14 397 769 7 895 413* 

      

Övrigt totalresultat för koncernen överensstämmer med periodens resultat. 

Periodens resultat samt resultat per aktie är i sin helhet hänförlig till moderföretagets ägare då koncernen saknar 
minoritetsintressen. 

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. 
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Koncernens förändring i eget kapital 
 

 
 
Tkr Aktiekapital 

Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Ansamlad 

förlust 
Summa eget 

kapital 

 
 

 
   

Ingående balans per 1 juli 2020 1 974 0 262 552 -234 412 30 114 

Nyemission  1 579 23 686  25 265 

Emissionskostnader   -5 215  -5 215 

Summa totalresultat för perioden    -18 254 -18 254 

Utgående balans per 30 juni 2021 1 974 1 579 281 023 -252 666 31 910 

      

      
Ingående balans per 1 juli 2021 1 974 1 579 281 023 -252 666 31 910 

Nyemission 2 368 -1 579 3 664  4 453 

Emissionskostnader   -631  -631 

Summa totalresultat för perioden    -20 154 -20 154 

Utgående balans per 30 juni 2022 4 342 0 284 056 -272 820 15 578 

      



 
9 

Koncernens balansräkningar 
 

 

Tkr  2022-06-30 2021-06-30 

    
Tillgångar    

    
Omsättningstillgångar    

Kundfordringar och andra fordringar  4 557 21 901 

Likvida medel  14 235 13 861 

Summa omsättningstillgångar  18 792 35 762 

    
Summa tillgångar  18 792 35 762 

    
Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Aktiekapital  4 342 1 974 

Ej registrerat aktiekapital  0 1 579 

Övrigt tillskjutet kapital  284 056 281 023 

Ansamlad förlust  -272 820 -252 666 

Summa eget kapital  15 578 31 910 

    
    
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder och andra skulder  3 214 3 852 

Summa kortfristiga skulder  3 214 3 852 

    

Summa eget kapital och skulder  18 792 35 762 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

 

  

 
 
 
Tkr  

Räkenskapsår 
2021/2022 
2021-07-01 

-2022-06-30 

Räkenskaps
år 2020/2021 

2020-07-01 
-2021-06-30 

    
Den löpande verksamheten    

    
Rörelseresultat  -20 150 -18 248 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  0 0 

Erhållen ränta  0 0 

Erlagd ränta  -4 -6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -20 154 -18 254 

    

Förändring av rörelsefordringar  17 344 -21 389 

Förändring av rörelseskulder  -638 1 520 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 448 -38 123 

    

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  0 0 

Nyemission  4 453 25 265 

Emissionsutgifter  -631 -5 215 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 822 20 050 

    

Periodens kassaflöde  374 -18 073 

Likvida medel vid periodens ingång  13 861 31 934 

Likvida medel vid periodens utgång  14 235 13 861 
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Koncernens nyckeltal 
 

  
Kvartal 4  

2021/2022 
Kvartal 4 

2020/2021 
Räkenskapsår 

2021/2022 
Räkenskaps

år 2020/2021 

  2022-04-01 2021-04-01 2021-07-01 2020-07-01 

  -2022-06-30 -2021-06-30 2022-06-30 -2021-06-30 

      
NYCKELTAL       

Rörelsemarginal, %  Na Na Na Na 

Vinstmarginal, %  Na Na Na Na 

Soliditet, %  83 89 83 89 

Skuldsättningsgrad, %  Na Na Na Na 

Investeringar  0 0 0 0 

Antal anställda vid 
periodens slut  

 
4 

 
4 

 
4 4 

      
Data per aktie*       

Resultat per aktie, före 
utspädning, kr  -0,299 -0,768 -1,160 -2,312 

Resultat per aktie, efter 
utspädning, kr  -0,299 -0,768 -1,160 -2,312 

Eget kapital per aktie, före 
utspädning, kr   0,897 4,042 0,897 4,042 

Eget kapital per aktie, efter 
utspädning, kr   0,897 4,042 0,897 4,042 

Antal aktier vid periodens 
slut  17 369 905 7 895 413 17 369 905 7 895 413 

Genomsnittligt antal aktier, 
före utspädning  17 196 380 7 895 413 14 397 769 7 895 413* 

Genomsnittligt antal aktier, 
efter utspädning  17 196 380 7 895 413 14 397 769  7 895 413* 

      
UTDELNING  0 0 0 0 

       
Under 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 
Rörelsemarginal, %, = Rörelseresultat i procent av årets fakturering. 
Vinstmarginal, %, = Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering. 
Soliditet, %, = Eget kapital i procent av balansomslutning. 
Skuldsättningsgrad, %, = Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 
Resultat per aktie, SEK, = Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
Eget kapital per aktie, SEK = Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
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Moderbolagets resultaträkningar 
 

 
 

Kvartal 4  
2021/2022 

Kvartal 4 
2020/2021 

Räkenskapsår 
2021/2022 

Räkenskapsår 
2020/2021 

Tkr 

 2022-04-01 2021-04-01 2021-07-01 2020-07-01 

 
-2022-06-30 

-2021-06-
30 

2022-06-30 -2021-06-30 

      
Nettoomsättning  0 0 0 0 

Övriga intäkter  43 2 70 459 

Summa intäkter  43 2 70 459 

      
Rörelsens 
kostnader      

Övriga externa 
kostnader  -3 647 -4 596 -14 305 -13 080 

Personalkostnader  -1 561 -1 459 -5 772 -5 607 

Övriga 
rörelsekostnader  -24 -6 -142 -19 

Rörelseresultat  -5 189 -6 059 -20 149 -18 247 

      
       

Finansiella intäkter 
och kostnader  -3 0 -4 -6 

Resultat efter 
finansiella poster  -5 192 -6 059 -20 153 -18 253 

       
Periodens resultat  -5 192 -6 059 -20 153 -18 253 
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Moderbolagets balansräkningar 
 
Tkr  2022-06-30 2021-06-30 

    
Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier i dotterbolag  100 100 

Summa anläggningstillgångar  100 100 

    
Omsättningstillgångar    

Övriga kortfristiga fordringar  311 21 746 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 258 167 

Summa kortfristiga fordringar  4 569 21 913 

    

Kassa och bank  14 137 13 762 

Summa omsättningstillgångar  18 706 35 675 

    

Summa tillgångar  18 806 35 775 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  4 342 1 974 

Ej registrerat aktiekapital  0 1 579 

Reservfond  8 907 8 907 

Summa bundet eget kapital  13 249 12 460 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  274 930 271 897 

Ansamlad förlust  -252 434 -234 181 

Periodens förlust  -20 153 -18 253 

Summa fritt eget kapital  2 343 19 463 

    

Summa eget kapital  15 592 31 923 

    

Leverantörsskulder och andra skulder  3 214 3 852 

Summa kortfristiga skulder  3 214 3 852 

    

Summa eget kapital och skulder  18 806 35 775 
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Nästa redovisningstillfälle 
 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022 beräknas hållas tillgänglig från och med den 29 november 
2022.  

Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2022 publiceras den 29 november 2022.  

Årsstämman äger rum den 21 december 2022.  

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning. 

 

 

Solna den 25 augusti 2022  

 

Eurocine Vaccines AB (publ) 

 

 

Pierre A Morgon Emanuele Montomoli 
Styrelseordförande Styrelseledamot 

 

 

Hans Arwidsson  Jan Sandström  Pär Thuresson 
Styrelseledamot och Styrelseledamot  Styrelseledamot  
Verkställande Direktör 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Hans Arwidsson, VD 
 

Eurocine Vaccines AB (publ) 
Nanna Svartz väg 4 
171 65 Solna 
 
Telefon: +46 70 634 0171 
Investor relations kontakt: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com  
Hemsida: www.eurocine-vaccines.com 
Orgnr: 556566-4298 

  

mailto:hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
http://www.eurocine-vaccines.com/


 

Revisorns granskningsrapport 

Eurocine Vaccines AB (publ) org nr 556566-4298 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Eurocine Vaccines AB per den 30 juni 2022 och den tolvmånadersperiod som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 
ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 

Uppsala dn 25 augusti 2022 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Lars Kylberg 
Auktoriserad revisor 
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