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Sammanfattning av halvårsrapport 
 

2022-10-01– 2022-12-31 (andra kvartalet) 
• Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (-5,3 Mkr) 
• Intäkterna för kvartalet uppgick till 1 Tkr (0 Tkr) 
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,222 kr (-0,373 kr) 
 

2022-07-01– 2022-12-31 (första halvåret) 
• Resultatet efter skatt för halvåret uppgick till -12,1 Mkr (-9,3 Mkr) 
• Intäkterna för halvåret uppgick till 3 Tkr (0 Tkr) 
• Resultat per aktie för halvåret uppgick till -0,434 kr (-0,656 kr) 
 

 

Med “Eurocine Vaccines” avses Eurocine Vaccines AB med organisationsnummer 556566–4298. Antal aktier i 
Eurocine Vaccines per den 31 december 2022: 27 791 848 aktier. 

 

 
Väsentliga händelser under perioden 
 
Eurocine Vaccines höll sin årsstämma 
Den 21 december 2022 höll Eurocine Vaccines årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på 
Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com).  
 
Eurocine Vaccines presenterade enastående resultat för Bolagets mRNA-baserade HSV-2-kandidat 
I december 2022 presenterade Eurocine Vaccines resultat från de prekliniska studierna som genomförs för 
att utvärdera två teknikplattformar, mRNA- och protein, för Bolagets terapeutiska vaccinkandidat mot 
Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunförsvaret hos möss som vaccinerats 
med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdigt det som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även 
framkallar ett överlägset T-cellsvar.  
 
Sydkoreanska patentverket beviljade patent för Eurocine Vaccines HSV-2-kandidat 
I september 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har erhållit ett godkännandebesked, ett så kallat 
Notice of Decision to Grant, från sydkoreanska patentverket, vilket omfattar innovationer med anknytning 
till den nyförvärvade vaccinkandidaten mot HSV-2, Herpes simplexvirus typ 2. I december 2022 mottog 
Eurocine Vaccines certifikatet för patentet i Sydkorea, vilket är giltigt till 2037. Patentskyddet i Sydkorea är av 
stor kommersiell vikt då den sydkoreanska läkemedelsmarknaden anses vara en av de fyra viktigaste i 
Asien.  
 
Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines 
I november 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB has passerat gränsvärden för flaggning 
till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine Vaccines genomförde under oktober 2022. Med 
anledning av företrädesemissionen har Flerie, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 25 
procent av röster och kapital i Bolaget.  
 

https://www.eurocine-vaccines.com/kommunike-fran-arsstamma-i-eurocine-vaccines-ab-publ-2/
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Eurocine Vaccines offentliggjorde utfall i genomförd företrädesemission 
I oktober 2022 offentliggjorde Eurocine Vaccines utfallet i företrädesemissionen som genomfördes mellan 
den 4 och 18 oktober. Företrädesemissionen tecknades till totalt 66,5 procent inklusive 
teckningsförbindelser, vilket innebar att garantiåtagande om cirka 33,5 procent aktiverades för en total 
teckning om 100 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.  
 
Eurocine Vaccines inledde första studien med sitt HSV-2-vaccin 
I enlighet med Eurocine Vaccines planering startade den första prekliniska studien med Eurocine Vaccines 
egna vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, i oktober 2022. I studien jämfördes 
immunresponsen mellan protein respektive mRNA-baserat vaccin, med syfte att välja teknologi för den 
fortsatta utvecklingen.  
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Eurocine Vaccines beslutade att utveckla mRNA-baserad vaccinkandidat mot klamydia 
I januari 2023 meddelade Eurocine Vaccines att styrelsen beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot 
klamydia med mRNA, nästa generations vaccinteknologi. Tekniken möjliggör synergier vid utvecklingen av 
andra vaccinkandidater i vår portfölj och ger konkurrensfördelar med mindre investering. Samtidigt 
beslutade Bolaget att pausa den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade vaccinkandidaten 
mot klamydia tills vidare.  
 
Eurocine Vaccines chef för preklinisk utveckling föreläste vid UCL School of Pharmacy 
I februari 2023 blev Bolagets chef för preklinisk utveckling, Dr. Karl Ljungberg, inbjuden för att föreläsa om 
DNA- och RNA-vacciner på en av de högst rankade farmaceutiska utbildningarna i Storbritannien.  
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VD Hans Arwidsson   
 
Det har minst sagt varit ett händelserikt halvår och 
inledning på det nya året för Eurocine Vaccines. Under 
hösten har vi inte bara genomfört en 
företrädesemission, utan också inlett den första studien 
med vår vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2, 
HSV-2, och redan i slutet av 2022 presenterade vi de 
första enastående resultaten från studien. Tack vare 
den företrädesemission som vi genomförde i oktober 
har vi under hösten och vintern kunnat bibehålla ett 
högt tempo i utvecklingen av våra vaccinkandidater och 
jag vill tacka er som investerar i Eurocine Vaccines och 
vår resa mot att ta fram innovativa vacciner.  

I mitten av oktober 2022 inledde vi den första 
prekliniska studien in-house med vår vaccinkandidat 
mot HSV-2 där immunresponsen jämförs för att avgöra 
om vaccinkandidaten ska baseras på protein eller 
mRNA. Resultaten från de prekliniska studierna 
tillsammans med resultat från efterföljande studier 
kommer att ligga till grund för beslutet kring vilken 
teknologi som vaccinkandidaten ska baseras på. I 
december 2022 kunde vi presentera enastående 
resultat från våra prekliniska studier för vår mRNA-
baserade kandidat mot HSV-2. Studiens resultat visar 
att immunsvaret hos möss som vaccinerats med den 
mRNA-baserade kandidaten inte bara är likvärdigt med 
det som genereras av det proteinbaserade vaccinet, 
utan också att mRNA-kandidaten framkallar ett 
överlägset T-cellsvar som är i linje med T-cellsvar som 
kan påvisas efter tillfrisknande från en HSV-2-infektion.  

Patent på en av de viktigaste asiatiska 
marknaderna 
I slutet av sommaren 2022 fick vi ett så kallat Notice of 
Decision to Grant från det sydkoreanska patentverket 
för vår vaccinkandidat mot HSV-2 och i december 2022 
tog vi emot certifikatet för patentet i Sydkorea som är 
giltigt till 2037. Vi arbetar kontinuerligt med vår globala 
patentstrategi och det är därför glädjande att patentet 
skyddar teknologin bakom HSV-2-kandidaten då 
Sydkorea är en av de fyra största 
läkemedelsmarknaderna i Asien med stor kommersiell 
potential.  

Två kandidater där synergier kan uppnås 
Vårt arbete med att ta fram en vaccinportfölj som 
innehåller de mest avancerade vaccinerna, innebär att 
vi kontinuerligt utvärderar våra kandidater för att 
säkerställa att vi utvecklar konkurrenskraftiga vacciner 
med stor potential. mRNA är nästa generations 
vaccinteknologi och vacciner baserade på denna 
teknologi visar stor klinisk potential att driva både 
antikroppar och T-celler. Baserat på detta har vi 
beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia 
med mRNA och samtidigt pausa den resurskrävande 
utvecklingen av den proteinbaserade  

klamydiakandidaten tills vidare. Detta innebär att vår 
portfölj kommer bestå av två vaccinkandidater mot de 
två vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna, båda 
baserade på mRNA-teknologin, vilket ger oss goda 
möjligheter att uppnå synergieffekter. Viktigt att notera 
är att klamydiakandidaten baserad på mRNA kodar för 
samma protein som tidigare har dokumenterats 
framgångsrikt och omfattas av samma patent och 
exklusiva globala licensavtal. Det stärker 
förutsättningarna för framgång med mRNA-kandidaten.  

Nästa generations vaccinteknologi 
Vi ser särskilt fram emot att genomföra den fortsatta 
utvärderingen av de två HSV-2-kandidaterna genom en 
studie där marsvin med en etablerad HSV-2-infektion 
vaccineras, då marsvin är den mest kliniskt relevanta 
smådjursmodellen för infektionen. Vi planerar att starta 
studien under våren 2023 och ser fram emot resultaten 
som kommer att vara vägledande när vi tar beslutet om 
vilken teknologi som ska tillämpas för vaccinkandidaten 
mot HSV-2 som en del av vår innovativa portfölj.  

Vi har även som målsättning att genomföra tidig 
utveckling av mRNA och prekliniska studier med mRNA-
baserat vaccin mot klamydia, för att inleda 
processutveckling och övriga förberedelser under slutet 
av 2023. Detta för att förbereda inför toxikologisk och 
klinisk studie.  

Jag vill tacka teamet för de professionella insatserna det 
senaste halvåret. Eurocine Vaccines ligger i framkant 
inom det högaktuella vaccinområdet och därför är det 
glädjande när vår interna kompetens är efterfrågad. Så 
sent som i mitten av februari blev vår chef för preklinisk 
utveckling, Dr. Karl Ljungberg, inbjuden att föreläsa om 
DNA- och RNA-vacciner vid en av Storbritanniens högst 
rankade farmaceutiska utbildningar vid UCL School of 
Pharmacy.  

Tillsammans ser vi fram emot en fortsatt spännande 
utveckling av våra två lovande vaccinkandidater 
baserade på nästa generations vaccinteknologi - mRNA.  

Följ oss gärna vid 
kommande 
aktiviteter i vårt 
Kalendarium, och se 
våra senaste 
presentationer från 
Sedermeradagen 
Malmö den 5 
oktober och 
Aktieportföljen Live 
den 11 oktober.  

Hans Arwidsson 
VD, Eurocine Vaccines AB  

https://www.eurocine-vaccines.com/events/
https://www.youtube.com/watch?v=0ypwMurWXNw
https://www.youtube.com/watch?v=0ypwMurWXNw
https://www.youtube.com/watch?v=0ypwMurWXNw
https://www.youtube.com/watch?v=KV_fXhzEDLg
https://www.youtube.com/watch?v=KV_fXhzEDLg


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. 
 
 
 

“Överbryggar klyftan mellan innovation och marknad” 
 
 
 
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 31 december 2022 var 
27 791 848.  
 
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. 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 memorandum från september 2022 som publicerades i samband med 
företrädesemissionen. 
 
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 andra kvartalet uppgick till 1 Tkr (0 
Tkr). De första betydande intäkterna från 
Bolagets verksamhet förväntas vara intäkter från 
samarbeten kring Bolagets vaccinkandidater. 
 
Kostnader 
Kvartalets kostnader följer planen och utgörs till 
stor del av kostnader för forskning och utveckling 
av Bolagets produktkandidater. Kostnaderna för 
Bolagets forskning och utveckling inklusive löner 
uppgick för det andra kvartalet till 4 Mkr (2,8 
Mkr). Kvartalets forskningskostnader utgörs till 80 
% (75 %) av kostnader för underleverantörer och 
kontraktsforskare. Detta är en naturlig följd av 
Eurocine Vaccines 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 -6,2 Mkr (-5,3 Mkr).  
 
Finansiering och finansiell ställning 
Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 
till 8,7 Mkr (20,7 Mkr). Under perioden tillfördes 
Bolaget cirka 7,8 Mkr före emissionskostnader. 

Det är styrelsens bedömning att nuvarande kassa 
inte är tillräcklig för att finansiera bolagets 
planerade verksamhet under de kommande tolv 
månaderna. Bolaget bedriver ett intensivt arbete 
med att säkra finansiering. Detta arbete 
inkluderar bland annat förhandlingar med 
befintliga och nya investerare, potentiella 
affärspartners samt eventuell framtida 
nyemission för att säkerställa resurser för den 
fortsatta utvecklingen. Det är styrelsens 
utgångspunkt att en kombination av nyemission 

på acceptabla villkor och de minskade 
utvecklingskostnaderna för klamydiavaccinet ska 
ligga till grund för att bolagets fortsatta drift 
finansieras. 

Planerna för 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. Kostnaderna för 
klamydiavaccinet bedöms bli lägre med mRNA-
baserad teknologi än det skulle blivit med 
proteinbaserad. Bolaget undersöker fortlöpande 
möjligheter till bidragsfinansiering av vissa delar 
av verksamheten. 
 
Eget kapital 
Vid periodens utgång uppgick Eurocine Vaccines 
soliditet till 72 % (89 %). 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Denna halvårsrapport 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 halvårsrapport.   

Koncernen och moderbolagets 
redovisningsprinciper är oförändrade jämfört 
med det som beskrivs i årsredovisningen för 
2021/2022.  

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 resultaträkning 
 

 Kvartal 2  
2022/2023 

Kvartal 2 
2021/2022 

Sex månader 
2022/2023 

Sex månader 
2021/2022 

Räkenskapsår 
2021/2022 

Tkr 

2022-10-01 2021-10-01 2022-07-01 2021-07-01 2021-07-01 

-2022-12-31 -2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-06-30 

      
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 1 0 3 0 70 

Summa intäkter 1 0 3 0 70 

      
Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -4 511 -3 832 -9 164 -6 758 -14 306 

Personalkostnader -1 586 -1 462 -2 790 -2 565 -5 772 

Övriga rörelsekostnader -42 0 -70 0 -142 

Rörelseresultat -6 138 -5 294 -12 021 -9 323 -20 150 

      
      

Finansiella intäkter och 
kostnader -38 0 

 
-35 

 
0 -4 

Resultat efter finansiella 
poster -6 176 -5 294 

 
-12 056 

 
-9 323 -20 154 

     
 

  
Periodens resultat -6 176 -5 294 -12 056 -9 323 -20 154 

      
Resultat per aktie före 
utspädning, kronor  -0,222 -0,373 

 
-0,434 

 
-0,656 -1,400 

Resultat per aktie efter 
utspädning, kronor  -0,222 -0,373 

 
-0,434 

 
-0,656 -1,400 

Antal aktier vid slutet av 
perioden 27 791 848 14 211 740 

 
27 791 848 

 
14 211 740 17 369 905 

Genomsnittligt antal utestående 
aktier 24 053 542 14 211 740 

 
20 711 724 

 
13 104 666 14 397 769 

       

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. 
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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 2021 1 974 1 579 281 023 -252 666 31 910 

Nyemission 1 579 -1 579   0 

Emissionskostnader   -22  -22 

Summa totalresultat för perioden    -9 323 -9 323 

Utgående balans per 31 
december 2021 3 553 0 281 001 -261 989 22 565 

      

      
Ingående balans per 1 juli 2022 4 342 0 284 056 -272 820 15 578 

Nyemission 2 606  5 211  7 817 

Emissionskostnader   -1 789  -1 789 

Summa totalresultat för perioden    -12 056 -12 056 

Utgående balans per 31 
december 2022 6 948 0 287 478 -284 876 9 550 
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Koncernens balansräkning 
 

 

Tkr 2022-12-31 2021-12-31 2022-06-30 

    
Tillgångar    

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar och andra fordringar 4 583 4 635 4 557 

Likvida medel 8 738 20 718 14 235 

Summa omsättningstillgångar 13 321 25 353 18 792 

    
Summa tillgångar 13 321 25 353 18 792 

    
Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Aktiekapital 6 948 3 553 4 342 

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 

Övrigt tillskjutet kapital 287 477 281 001 284 056 

Ansamlad förlust -284 875 -261 989 -272 820 

Summa eget kapital 
9 550 22 565 15 578 

    
    
Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder och andra skulder 
3 771 2 788 3 214 

Summa kortfristiga skulder 
3 771 2 788 3 214 

    

Summa eget kapital och skulder 13 321 25 353 18 792 

    



 
10 

 

Koncernens kassaflödesanalys 
 

 

  

 Sex månader 
2022/2023 

Sex månader 
2021/2022 

Räkenskapsår 
2021/2022 

Tkr 

2022-07-01 2021-07-01 2021-07-01 

2022-12-31 2021-12-31 2022-06-30 

    
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -12 021 -9 323 -20 150 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
 

0 
 

0 0 

Erhållen ränta 0 0 0 

Erlagd ränta -35 0 -4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
-12 056 

 
-9 323 -20 154 

    
    
Förändring av rörelsefordringar -27 17 267 17 344 

Förändring av rörelseskulder 558 -1 065 -638 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
-11 525 

 
6 879 -3 448 

    

Finansieringsverksamheten 
 
 

 
  

Upptagna lån 0 0 0 

Nyemission 7 817 0 4 453 

Emissionsutgifter -1 789 -22 -631 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

6 028 
 

-22 3 822 

    

Periodens kassaflöde -5 497 6 857 374 

Likvida medel vid periodens ingång 
 

14 235 
 

13 861 13 861 

Likvida medel vid periodens utgång 
 

8 738 
 

20 718 14 235 
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Koncernens nyckeltal 
 

 
 
 

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. 

 Kvartal 2  
2022/2023 

Kvartal 2 
2021/2022 

Sex månader 
2022/2023 

Sex månader 
2021/2022 

Räkenskapsår 
2021/2022 

 

2022-10-01 2021-10-01 2022-07-01 2021-07-01 2021-07-01 

-2022-12-31 -2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-06-30 

      
NYCKELTAL      

Rörelsemarginal, % Na Na Na Na Na 

Vinstmarginal, % Na Na Na Na Na 

Soliditet, % 72 89 72 89 83 

Skuldsättningsgrad, % Na Na Na Na Na 

Investeringar 0 0 0 0 0 

Antal anställda vid periodens 
slut 4 4 

 
4 

 
4 4 

      

Data per aktie*      

Resultat per aktie, före 
utspädning, kr -0,222 -0,373 

 
-0,434 

 
-0,656 -1,400 

Resultat per aktie, efter 
utspädning, kr -0,222 -0,373 

 
-0,434 

 
-0,656 -1,400 

Eget kapital per aktie, före 
utspädning, kr 0,344 1,588 

 
0,344 

 
1,588 0,897 

Eget kapital per aktie, efter 
utspädning, kr 0,344 1,588 

 
0,344 

 
1,588 0,897 

Antal aktier vid periodens slut 27 791 848 14 211 740 27 791 848 14 211 740 17 369 905 

Genomsnittligt antal aktier, före 
utspädning 24 053 542 14 211 740 

 
20 711 724 

 
13 104 666 14 397 769 

Genomsnittligt antal aktier, efter 
utspädning 24 053 542 14 211 740 

 
20 711 724 

 
13 104 666 14 397 769 

UTDELNING 0 0 0 0 0 
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Moderbolagets resultaträkning 
  

 Kvartal 2  
2022/2023 

Kvartal 2 
2021/2022 

Sex månader 
2022/2023 

Sex månader 
2021/2022 

Räkenskapsår 
2021/2022 

Tkr 

2022-10-01 2021-10-01 2022-07-01 2021-07-01 2021-07-01 

-2022-12-31 -2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-06-30 

      
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 1 0 3 0 70 

Summa intäkter 1 0 3 0 70 

      
      
Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -4 511 -3 832 -9 164 -6 758 -14 306 

Personalkostnader -1 586 -1 462 -2 790 -2 565 -5 772 

Övriga rörelsekostnader -42 0 -70 0 -142 

Rörelseresultat -6 138 -5 294 -12 021 -9 323 -20 150 

      

Finansiella intäkter och 
kostnader -38 0 

 
-35 

 
0 -4 

Resultat efter finansiella 
poster -6 176 -5 294 

 
-12 056 

 
-9 323 -20 154 

Periodens resultat -6 176 -5 294 -12 056 -9 323 -20 154 
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Moderbolagets balansräkning 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkr 2022-12-31 2021-12-31 2022-06-30 

    
Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier i dotterbolag 100 100 100 

Summa anläggningstillgångar 100 100 100 

    
Omsättningstillgångar    

Övriga kortfristiga fordringar 335 367 311 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 260 4 280 4 258 

Summa kortfristiga fordringar 4 595 4 647 4 569 

    

Kassa och bank 8 639 20 619 14 137 

Summa omsättningstillgångar 13 234 25 266 18 706 

    

Summa tillgångar 13 334 25 366 18 806 
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Moderbolagets balansräkning fortsättning 
 

  

Tkr 2022-12-31 2021-12-31 2022-06-30 

    
Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 6 948 3 553 4 342 

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 

Reservfond 8 907 8 907 8 907 

Summa bundet eget kapital 15 855 12 460 13 249 

    
Fritt eget kapital    

Överkursfond 278 351 271 875 274 930 

Ansamlad förlust -272 587 -252 434 -252 434 

Periodens förlust -12 056 -9 323 -20 153 

Summa fritt eget kapital -6 292 10 118 2 343 

    

Summa eget kapital 9 563 22 578 15 592 

    

Leverantörsskulder och andra skulder 3 771 2 788 3 214 

Summa kortfristiga skulder 3 771 2 788 3 214 

    

Summa eget kapital och skulder 13 334 25 366 18 806 

    



 
15 

 

Nästa redovisningstillfälle 
 

Delårsrapporten för perioden 1 juli 2022 till 31 mars 2023 publiceras den 24 maj 2023. 

Bokslutskommunikén för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 publiceras den 30 augusti 2023.  

 

Denna halvårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.  

 

Solna den 28 februari 2023  

 

Eurocine Vaccines AB (publ) 

 

 

Pierre A Morgon  Hans Arwidsson   Carlos von Bonhorst 
Styrelseordförande Styrelseledamot och Styrelseledamot 
  Verkställande Direktör 

 

 

Emanuele Montomoli Pär Thuresson 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  
 

 

 

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: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com  
Hemsida: www.eurocine-vaccines.com 
Org. nr.: 556566–4298 

  

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