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Sammanfattning av första
halvåret 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för
första halvåret 2020.

Sex månader,
januari – juni 2020

Tre månader,
april – juni 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick

• Resultatet efter finansiella poster uppgick

• Resultatet per aktie uppgick

• Resultatet per aktie uppgick

till -2 898 387 SEK (-2 737 617 SEK).
till -0,38 SEK (-0,36 SEK)

till -1 123 481 SEK (-1 567 023 SEK).
till -0,15 SEK (-0,21 SEK)

• Soliditeten uppgick till 92,6% (95,5%).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 633 415 aktier per 2020-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020
• Alzinovas styrelse utökades med två nya leda-

möter, Lena Degling Wikingsson och Per-Göran
Gillberg, som båda tillför Bolaget kompetens
inom läkemedelsutveckling.

• Alzinova initierade under perioden ett aktivt

arbete med riskanalys avseende covid-19 och
har nära arbete med samarbetspartners för
att minimera eventuella effekter av covid-19.

• Vid bolagsstämman den 14 maj beslutades om
införande av långsiktiga incitamentsprogram

för styrelseledamöter respektive nyckelpersoner genom utgivande av teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna,

kommer utspädningen av Alzinovas aktier och
röster att uppgå till cirka 2,1%.

Väsentliga händelser efter utgången av andra
kvartalet 2020
• Alzinova presenterade prekliniska data

kring bolagets kandiadater på Alzheimer’s

Association International Conference (AAIC).
Dessa prekliniska data stöder den fortsatta

utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat ALZ-101.

• Tillverkningen av substansen för den kliniska

fas 1-b-studien på patienter med Alzheimers
sjukdom med vaccinet, ALZ-101 är försenad
på grund av behov av ytterligare analys-

arbete. Leverans av läkemedel till studien

från tillverkaren är beräknad att ske under

första kvartalet 2021, och studien beräknas

att starta med första patientens första dos
under andra kvartalet 2021.
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VD har ordet
Alzinovas verksamhet har utvecklats enligt plan

Alzinova presenterade i juli tillsammans

pågående covid-19 pandemin som påverkar

(UMC) Amsterdam och Göteborgs Universitet

under det gångna kvartalet, detta trots den
både oss och omvärlden.

Vårt långsiktiga mål är att utveckla ett

sjukdomsmodifierande terapeutiskt vaccin för

att behandla och även förebygga progressen av
Alzheimers sjukdom. Ett långverkande och effek-

tivt läkemedel möjliggör för patienter att leva ett
aktivt och självständigt liv fritt från påverkan av
Alzheimers sjukdom.

med forskare från University Medical Center

prekliniska data kring bolagets kandiadater på

Alzheimer’s Association International Conference
2020 (AAIC). Data visar att den monoklonala
antikroppen ALZ-201, specifikt riktad mot

amyloid-β42-oligomerer, neutraliserar den

neurotoxiska effekten lika effektivt som en

antikropp som binder till alla former av amyloid
β. Resultaten pekar på att oligomererna förekommer i låga nivåer i hjärnan hos patienter,

Vi har under andra kvartalet fått levererat en

teknisk batch av ALZ-101 vilken visat sig ha högre
renhet än den substans som producerats av

den tidigare leverantören, vilket är positivt. Dock
har det pågående analysarbetet av denna

tekniska batch inte kunnat slutföras enligt plan,
vilket innebär att produktion och leverans av

studieläkemedel till den planerade kliniska fas

1-b-studien på Alzheimerpatienter är försenad.

och att en hög specificitet för dessa sannolikt är
nödvändig för att erhålla terapeutisk effekt.
Ett terapeutiskt oligomerspecifikt vaccin för

behandling av Alzheimers sjukdom är specifikt
och unikt vilket innebär att kroppen genererar

egna antikroppar som är enbart riktade mot de
toxiska oligomererna av amyloid-β, vilka anses
vara orsaken till Alzheimers sjukdom.

Denna försening kommer dock troligen att

Baserat på de dokumenterade prekliniska

studiens start, med hänsyn till den förväntade

och den kliniska läkemedelskandidaten ALZ-101,

underlätta rekryteringen av patienter till kliniska
utvecklingen av covid-19 med bättre tillgång till

patienter under andra kvartalet 2021. Vidare har
vi fortsatt arbetet med den regulatoriska doku-

mentation som krävs för att kunna starta studien.

egenskaperna hos såväl antikroppen ALZ-201

så ser vi nu fram emot den kliniska utvecklingen
av det terapeutiska vaccinet ALZ-101, vilket ger

möjligheter till att utveckla både effektiva och
vältolererade produkter.

“Ett långverkande och effektivt
läkemedel möjliggör för
patienter att leva ett aktivt och
självständigt liv fritt från påverkan
av Alzheimers sjukdom.”
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Vid AAIC presenterades data från kliniska studier

visar inte bara på möjligheterna att registrera

ter vilka ospecifikt och i olika hög grad, binder in

området amyloid-β men också på möjligheten

som genomförts med andra läkemedelskandidatill olika former av amyloid-β. Dessa data visar att
specificiteten är viktig både för att erhålla en god
effekt men även för att undvika biverkningar.

ett sjukdomsmodifierande läkemedel inom

till förkortade utvecklingstider samt kortare tid

till marknadsgodkännande, vilket är lovande för
patienter med Alzheimers sjukdom.

Under sommaren meddelade den amerikanska

Vår finansiella situation är fortsatt stabil.

Administration) att man accepterar ansökan om

Slutligen vill jag hälsa två nya styrelse-ledamöter

klinisk läkemedelskandidat (aducanumab från

och Per-Göran Gillberg. Med sin erfarenhet

Vi är mycket positiva till denna nyhet vilket

inte minst inom läkemedelsutveckling, när

läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug

prioriterad granskning av data från en annan

välkomna till bolaget. Lena Degling Wikingsson

Biogen) för behandling av Alzheimers sjukdom.

kommer de båda att tillföra värdefull kompetens,

innebär en ny era inom forskningen och kliniska

bolaget nu går in i en ny fas.

framsteg kring Alzheimers sjukdom. Detta

Kristina Torfgård

VD, Alzinova AB
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Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarma-bolag som

Alzheimers sjukdom. Läkemedelskandidaten ALZ-

sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot

i människa beräknas kunna inledas under andra

specialiserar sig på behandling av Alzheimers
vilken effektiv behandling saknas. Bolagets

patenterade AβCC peptidteknologi möjliggör
utveckling av sjukdoms-modifierande nya

terapier med potential att med stor träffsäkerhet
oskadliggöra de toxiska amyloid-β-oligomerer

som är centrala för sjukdomens uppkomst och

utveckling. Alzinovas fokus är idag utveckling av

ett oligomerspecifikt vaccin som ett långverkande
läkemedel för behandling och förebyggande av

101 är under sen preklinisk utveckling och studier

kvartalet 2021. Baserat på samma teknik utvecklar
företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i

tidig preklinisk utvecklingsfas. Målet är att bredda
verksamheten och sätta även denna i pipeline

för utveckling av sjukdomsmodifierande terapi.
Alzinova är grundat av forskare som verkat vid
MIVAC forskningscenter inom Göteborgs
universitet och av GU Ventures AB.

Framtidsutsikter
Varje år insjuknar runt 10 miljoner människor i

Analysföretaget Global Data uppskattar att den

Alzheimers sjukdom, står för cirka 60-80 procent.

13 miljarder USD år 2028 för sjukdomsmodifie-

någon form av kognitiv sjukdom i världen, varav
De obotliga kognitiva sjukdomarna är ett väx-

ande problem i takt med att vi lever längre. Idag
uppskattar man att det finns cirka 50 miljoner
patienter med demens i världen och varje

år ökar antalet drabbade med ca 7 miljoner.

Antalet beräknas öka till runt 95 miljoner år 2025.
Uppskattningsvis har idag mer än 30 miljoner
personer i världen Alzheimers sjukdom och

antalet förväntas tredubblas till 2050. Samhällets
kostnader för sjukdomen uppskattas till ca 1 000
miljarder USD årligen. Läkemedelskostnaden
enbart för Alzheimer-mediciner uppgår till

ca 6 miljarder USD årligen. Idag finns ingen
behandling som kan ge annat än tillfällig

symptomlindring. Även ett läkemedel som

endast tar en marginell del av marknaden har

därför stora försäljnings- och intäktsmöjligheter.
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årliga försäljningen kommer att uppgå till drygt
rande läkemedel mot Alzheimers sjukdom i de
största marknaderna USA, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Italien, Spanien, Japan, Kina
och Indien.

Alzinova fortsätter att primärt fokusera på utvecklingen av läkemedelskandidaten, ALZ-101. Vårt mål

är att erhålla godkännande att inleda den kliniska
studien under andra kvartalet 2021. Bolaget

beräknar att det finns kapital för att finansiera
verksamheten under hela verksamhetsåret.

Bolaget utvärderar möjligheterna att fortsätta
utvecklingen av antikroppen ALZ-201. Det kan
finnas möjligheter för bolaget att utveckla

antikroppen till en sjukdomsmodifierande terapi.
Fokus ligger dock alltjämt på det oligomerspecifika vaccinet, ALZ-101.

Riskfaktorer
Alzinova har en kontinuerlig process för att

positivt kassaflöde, i framtiden komma att

av riskerna. Det är för närvarande mycket svårt

som tidpunkten för Bolagets framtida kapital-

identifiera förekommande risker och hantering

att uppskatta utvecklingen av pandemin covid19 och därmed dess påverkan på, och risker
för, Bolaget.

Alzinova har hittills inte lanserat några läkemedel,
varken enskilt eller via partners, och har därför
inte bedrivit försäljning eller genererat några

intäkter. Det kan därför vara svårt att utvärdera
Bolagets försäljningspotential och det finns en
risk att intäkter helt eller delvis uteblir. Det finns
i preklinisk, klinisk och registreringsfas risker

som kan innebära att Bolagets produkter inte

resulterar i kommersiella behandlingsformer vilket
medför en risk att intäkter helt eller delvis uteblir.
Alzinova har ännu inga intäkter. Bolaget kan
således, beroende på när Bolaget uppnår

Bilden visar en illustration av Alzinovas patenterade
AβCC-molekyl.

behöva söka nytt externt kapital. Såväl storleken
behov beror på ett antal faktorer, däribland

framgång i kommersialiseringen av produkter.
Alzinova har samarbeten med leverantörer och
tillverkare. Bolaget utvärderar kontinuerligt sina
direkta såväl som indirekta leverantörer och

bedriver ett aktivt arbete för att minimera och
i möjligaste mån eliminera yttre påverkan på
Bolagets verksamhet.

En utförlig beskrivning av riskexponering och

riskhantering återfinns i Alzinovas årsredovisning
för 2019. Styrelsen konstaterar att covid-19 hittills

inte har haft någon större påverkan på verksamheten. Bolaget följer löpande utvecklingen av

pandemin och ett proaktivt arbete pågår för att
hantera eventuella risker på längre sikt.

Bilden visar en modell av hur den bildar oligomerer.
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Finansiell Information
Bolagsstruktur och aktieinnehav
Alzinova har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller
några aktieinnehav.

Aktien
Alzinovas aktie noterades på Spotlight Stock

har ett aktieslag. Aktien ger en (1) röst per aktie.

den 11 mars, 2019 är bolaget noterat på Nasdaq

tillgångar och resultat. Per 30 juni 2020 uppgick

Market den 25 november 2015. Från och med

First North Growth Market i Stockholm. Bolaget

Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets
antalet aktier i Alzinova till 7 633 415 stycken.

Finansiell utveckling
Bolaget har under perioden i huvudsak inves-

Vid halvårsskiftet (2020-06-30) hade bolaget en

behandla och även förebygga progressen av

vid kvartalets utgång var 92,6 %.

terat i utvecklingen av ALZ-101, ett vaccin för att
Alzheimers sjukdom.

kassabehållning om cirka 21,8 MSEK. Soliditeten

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
Göteborg, den 26 augusti 2020
Alzinova AB

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3, 2020. 2020-10-29
Bokslutskommuniké, 2020. 2021-02-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD, kristina.torfgard@alzinova.com, telefon +46 708 467975
Håkan Skogström, CFO, hakan.skogstrom@alzinova.com, telefon +46 705 850859
Eller E-post till info@alzinova.com
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Resultaträkning
2020-04-01
2020-06-30
3 mån.

2019-04-01
2019-06-30
3 mån.

2020-01-01
2020-06-30
6 mån.

2019-01-01
2019-06-30
6 mån.

2019-01-01
2019-12-31
12 mån.

-

-

-

-

-

2 141 026

1 374 924

8 242 327

3 418 718

6 808 837

-

-

-

-

-

2 141 026

1 374 924

8 242 327

3 418 718

6 808 837

-2 921 197

-2 208 050

-9 208 973

-4 714 417

-8 764 417

-343 310

-727 571

-1 931 741

-1 435 592

-4 221 897

-1 123 481

-1 560 697

-2 898 387

-2 731 291

-6 177 477

-

-6 326

-

-6 326

-12 426

Resultat efter finansiella poster

-1 123 481

-1 567 023

-2 898 387

-2 737 617

-6 189 903

Resultat före skatt

-1 123 481

-1 567 023

-2 898 387

-2 737 617

-6 189 903

Periodens resultat

-1 123 481

-1 567 023

-2 898 387

-2 737 617

-6 189 903

SEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader 1.
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

1. Under perioden jan-apr 2020 har vederlag utbetalats till tidigare VD, där motsvarande kostnader var reserverade för i bokslutet 2019. Denna reservation
återfördes i sin helhet under april 2020, varvid perioden apr-jun 2020 uppvisar för låga kostnader jämfört med föregående kvartal. Dock är ackumulerat
utfall för perioden jan-jun 2020 korrekt. Totalt uppgår förskjutningen mellan kvartalen till cirka 500 TSEK.

10 Alzinova AB (publ) delårsrapport, 2020

Balansräkning
SEK

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

36 037 783

24 405 337

27 795 456

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten
Patent

Summa anläggningstillgångar

1 632 086

1 585 087

1 626 732

37 669 869

25 990 424

29 422 188

37 669 869

25 990 424

29 422 188

75 768

75 769

49 026

656 335

211 892

216 420

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

747 150

92 000

109 942

1 479 253

379 661

375 388

Kassa och bank

21 843 702

39 127 481

33 733 608

Summa omsättningstillgångar

23 322 955

39 507 142

34 108 996

SUMMA TILLGÅNGAR

60 992 824

65 497 566

63 531 184

2 007 588

2 007 588

2 007 588

33 968 947

22 336 498

25 726 620

35 976 535

24 344 086

27 734 208

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets/periodens resultat

Summa eget kapital

69 359 228

77 601 555

77 601 555

-45 944 859

-36 644 964

-40 035 086

-2 898 387

-2 737 617

-6 189 903

20 515 982

38 218 974

31 376 566

56 492 517

62 563 060

59 110 774

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

2 306 595

715 759

425 367

501 898

561 503

558 992

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

891 814

857 244

2 636 051

3 700 307

2 134 506

3 620 410

60 992 824

65 497 566

63 531 184
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Förändring eget kapital i sammandrag
2020-01-01
2020-06-30
6 mån.

Överkursfond

Balanserat
res. inkl.
periodens
resultat

Summa
eget
kapital

77 601 555

-46 224 989

59 110 774

-

-

280 130

280 130

8 242 327

-8 242 327

-

0

Aktiekapital

Aktiekapital ej
registrerat

Fond för
utvecklingsutgifter

2 007 588

0

25 726 620

Teckningsoptioner

-

-

Omföring inom eget kapital

-

-

Vid periodens början

Periodens resultat

-

-

-

-

-2 898 387

-2 898 387

Vid periodens slut

2 007 588

0

33 968 947

69 359 228

-48 843 246

56 492 517

Aktiekapital

Aktiekapital ej
registrerat

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
res. inkl.
periodens
resultat

Summa
eget
kapital

1 440 819

539 524

18 917 780

76 081 120

-33 226 246

63 752 997

539 524

-539 524

-

-

-

0

27 245

-

-

1 520 435

-

1 547 680

Omföring inom eget kapital

-

-

3 418 718

-3 418 718

-

0

Periodens resultat

-

-

-

-

-2 737 617

-2 737 617

Vid periodens slut

2 007 588

0

22 336 498

74 182 837

-35 963 863

62 563 060

Aktiekapital

Aktiekapital ej
registrerat

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
res. inkl.
periodens
resultat

Summa
eget
kapital

1 440 819

539 524

18 917 780

76 081 120

-33 226 246

63 752 997

539 524

-539 524

-

-

-

0

27 245

-

-

1 520 435

-

1 547 680

Omföring inom eget kapital

-

-

6 808 840

-

-6 808 840

0

Årets resultat

-

-

-

-

-6 189 903

-6 189 903

Vid årets slut

2 007 588

0

25 726 620

77 601 555

-46 224 989

59 110 774

2020-01-01
2020-06-30
6 mån.
Vid periodens början
Registrerad nyemission
Teckningsoptioner

2019-01-01
2019-12-31
12 mån.
Vid periodens början
Registrerad nyemission
Teckningsoptioner
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Kassaflödesanalys i sammandrag
2020-04-01
2020-06-30
3 mån.

2019-04-01
2019-06-30
3 mån.

2020-01-01
2020-06-30
6 mån.

2019-01-01
2019-06-30
6 mån.

2019-01-01
2019-12-31
12 mån.

-1 123 481

-1 567 023

-2 898 387

-2 737 617

-6 189 903

-

-

-

-

-

-1 123 481

-1 567 023

-2 898 387

-2 737 617

-6 189 903

-1 123 481

-1 567 023

-2 898 387

-2 737 617

-6 189 903

Ökning (-)/Minskning (+) av
rörelsefordringar

-880 731

-47 488

-1 103 865

824 210

128 542

Ökning (+)/Minskning (-) av
rörelseskulder

-629 289

-71 595

79 897

599 758

2 085 626

-2 633 501

-1 686 106

-3 922 355

-1 313 649

-3 975 735

Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

-2 141 026

-1 383 446

-8 247 681

-3 460 090

-6 891 854

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-2 141 026

-1 383 446

-8 247 681

-3 460 090

-6 891 854

Nyemission / Teckningsoptioner

280 130

1 547 679

280 130

1 547 679

2 247 656

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

280 130

1 547 679

280 130

1 547 679

2 247 656

Periodens kassaflöde

-4 494 397

-1 521 873

-11 889 906

-3 226 060

-8 619 933

Likvida medel vid periodens början

26 338 099

40 649 354

33 733 608

42 353 541

42 353 541

21 843 702

39 127 481

21 843 702

39 127 481

33 733 608

SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut

Delårsrapport, 2020 Alzinova AB (publ) 13

Eventuella frågor eller önskemål om ytterligare
information kan riktas till Alzinovas ledningsgrupp
på info@alzinova.com, eller direkt till VD på
telefon: +46 (0) 708 467 975.
Besöksadress
Alzinova AB
AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1
SE-431 83 Mölndal
Sverige

www.alzinova.se

