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Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för 
första kvartalet 2018. 
 

Sammanfattning av delårsrapport 1 
 
 
Tre månader (2018-01-01 – 2018-03-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -855 992 SEK (-880 250 SEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,16) före utspädning och -0,16 SEK 

efter utspädning. 
• Soliditeten uppgick till 92,4 % (95,1 %) 

 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2018-03-31.  
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. 

 

 
 
 
 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2018 
 

• I februari slutfördes den pilotstudie på makakapor som genomfördes i syfte att 
säkerställa att GLP-toxikologistudien genomförs optimalt. De inledande 
resultaten visade att aporna mådde bra och hade tolererat behandlingen mycket 
väl.  

• I februari inleddes GLP-toxikologistudien med vaccinet ALZ-101 i syfte att 
utvärdera säkerhet och immunogenicitet. I denna studie, som genomförs enligt 
ett fastställt regelverk som kallas ”GLP” (Good Laboratory Practice), behandlas 
20 försöksdjur. Djuren delas in i två grupper, en aktiv grupp som ges vaccinet och 
en grupp som ges placebo. Totalt ges fem doser med två veckors mellanrum. 
Därefter undersöks 6 djur från vardera gruppen medan övriga djur går in i en 
återställningsfas om 4 veckor innan dessa undersöks. En detaljerad toxikologisk 
undersökning samt analys av immunsvaret kommer att genomföras på samtliga 
apor. Resultat förväntas i oktober 2018. 

• Under perioden har arbetet med produktionen av ALZ-101 fortskridit 
tillsammans med bolagets kontrakterade partner, Albany Molecular Research Inc. 
(AMRI)och metoderna har testats och modifierats för att passa i deras 
produktionsanläggning med gott resultat.  
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Väsentliga händelser efter första kvartalet 
 

• I april erhölls patent för ALZ-101 och AβCC i Indien som är en mycket viktig 
framtida marknad genom dess stora folkmängd, växande medelklass samt höga 
tillväxt.  

• I april erhölls kompletta resultat från den pilotstudie på makakapor som 
slutfördes i februari. Resultaten visar att vaccinet ger ett starkt immunsvar och 
av önskad typ.   
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VD kommenterar 
 
Under första kvartalet har flera avgörande steg inför framtiden 
tagits med vårt aktiva vaccin ALZ-101 för behandling av 
Alzheimers sjukdom. Vi har inlett GLP-toxikologistudien på icke 
humana primater. Samtidigt har vi nu kommit långt med att 
färdigställa produktionsmetoder i enlighet med GMP (Good 
Manufacturing Practice). I samband med att dessa slutförs är 
hörnstenarna i det prekliniska programmet i hamn. 
 
Vi kan nu fokusera alltmer på att förbereda inför den kommande 
kliniska fas 1b-prövningen med vaccinet ALZ-101 på patienter med en mild 
Alzheimerdiagnos. Av den anledningen har kommunikationen med de regulatoriska 
myndigheterna fortlöpt samtidigt som vi nu har allt tätare kontakter med det CRO 
(Contract Research Organization) som kommer att vara vår samarbetspartner under 
nästa steg av utvecklingen. 
 
I omvärlden sker också händelser som är viktiga för våra framtida möjligheter att nå 
vidare med utvecklingen av våra läkemedelskandidater. Mest intressant är att Biogen 
fortsätter att öka sina investeringar i den monoklonala antikroppen Aducanumab, 
genom att utöka milestones i utbyte mot lägre framtida royalty-ersättningar. Detta är en 
tydlig signal att Biogen är optimistiska om att nå registrering efter avslutad fas 3 studie. 
Samtidigt har resultaten med BACE-blockerare, som är småmolekylära läkemedel, visat 
avsaknad av effekt i kliniska fas-3-studier trots en tydlig farmakologisk effekt i form av 
minskning av produktionen av amyloid-β. Detta har medfört att bolagen som utvecklat 
BACE-blockerare nu verkar minska sina investeringar för dessa läkemedelskandidater. 
Det är alltså fortsatt så att den enda typen av läkemedel som visat någon som helst 
antydan till effekt på Alzheimerpatienter är terapier baserade på antikroppar, och 
framför allt sådana som specifikt angriper aggregerat amyloid-β. 
 
Vår finansiella situation är fortsatt stabil. Vi har inga behov av ytterligare finansiering 
för det pre kliniska arbetet med vaccinet, ALZ-101. 
 
Sammantaget ser vi mycket positivt på framtiden för ALZ-101 där vi närmast fokuserar 
på att inleda den första kliniska prövningen på patienter med vårt oligomerspecifika 
aktiva vaccin för behandling av Alzheimers sjukdom. 
 
 
 
Göteborg, 2018-05-18  
Per Wester 
VD, Alzinova AB   
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Om Alzinova  
 
Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av 
Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling 
saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med 
potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för 
sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande 
läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under 
preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även 
utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som 
verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB. 
 
 

Framtidsutsikter 
 
Idag uppskattar man att det finns ca. 33 miljoner patienter med Alzheimers sjukdom i 
världen. Varje år tillkommer 6,9 miljoner patienter. Samhällets kostnader för sjukdomen 
uppskattas till ca 570 miljarder USD årligen. Läkemedelskostnaden enbart för 
Alzheimer-mediciner uppgår till ca 6 miljarder USD årligen. Idag finns dock ingen 
behandling som kan ge annat än tillfällig symptomlindring. Flera källor uppger att 
läkemedel som kan ge åtminstone marginellt goda behandlingseffekter kommer att 
innebära mycket stora försäljnings- och intäktsmöjligheter, vilket avspeglas i den stora 
potentiella marknaden som uppskattas vara värd över 13 miljarder USD år 2023. 
 
Alzinova fortsätter att primärt fokusera på utvecklingen av vaccinprodukten, ALZ-101. 
Målet är att erhålla godkännande att inleda kliniska studier 2018. För att finansiera 
verksamheten fram till dess finns tillräckligt kapital.  
 

 
Bilden visar en modell av den aktiva komponenten (antigenet) i ALZ-101 

 
Alzinova utvärderar för närvarande möjligheterna att återuppta utvecklingen av 
antikroppen ALZ-201. Det kan därför, på sikt, finnas möjligheter för bolaget att öppna 
upp ett nytt läkemedelsprogram. Fokus ligger dock alltjämt på vaccinet, ALZ-101. 
 

Bolagsstruktur och aktieinnehav 
 
Alzinova har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller 
några aktieinnehav.  
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Riskfaktorer 
 

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Alzinova. Det är därför 
av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. Dessa 
risker beskrivs utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande i 
bolagets prospekt utgivet i samband med listningsemissionen i november 2015. 
 

Aktien 
 
Alzinovas aktie noterades på AktieTorget den 25 november 2015. AktieTorget är en 
bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad 
marknad. Antalet aktier i Alzinova uppgår till 5 478 400 stycken. Bolaget har ett 
aktieslag. Aktien ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och resultat. 
 

Teckningsoptioner av serie 2015/2018 
 
Bolagets VD och Styrelse erbjöds förvärv av teckningsoptioner under 2015 (Serie 
2015/18), som en del i ett incitamentsprogram. Totalt emitterades 106,250 
teckningsoptioner som berättigar till teckning av lika många nya aktier. Tidsperioden 
för teckningsoptionsprogrammet TO 2015/18 gäller mellan 2 februari 2018 och 1 
februari 2019. 
 
 

Finansiell utveckling 
 
Bolaget har under kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av ALZ-101, ett vaccin 
mot Alzheimers sjukdom. Vid kvartalsskiftet hade bolaget en kassabehållning om cirka 
14,18 MSEK. Soliditeten vid kvartalets utgång var 92,4 %.   
 

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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Kommande finansiella rapporter 
   
Halvårsrapport, 2018 2018-08-29 
Delårsrapport 3, 2018 2018-10-26 
Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-26  

 
 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten 
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. 

 

Göteborg, den 18 maj 2018 
Alzinova AB 

 
Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018. 
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Resultaträkning 
 

 
 
  

(SEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2016-12-31

3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.

Nettoomsättning                                         -                                            -                                            -                                            -    

Aktiverat arbete för egen räkning 3 395 361 763 023 5 144 255 4 890 068

Övriga rörelseintäkter - 58 650 646 707 374 598

3 395 361 821 673 5 790 962 5 264 666

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 543 998 -1 010 480 -5 729 835 -5 548 497

Personalkostnader -644 544 -691 276 -2 551 096 -2 671 515

Övriga rörelsekostnader -62 648  - -  - 

Rörelseresultat -855 829 -880 083 -2 489 969 -2 955 346

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter  -  - 26 43

Räntekostnader -163 -167 -18 155 -8 749

Resultat efter finansiella poster -855 992 -880 250 -2 508 098 -2 964 052

Resultat före skatt -855 992 -880 250 -2 508 098 -2 964 052

Periodens resultat -855 992 -880 250 -2 508 098 -2 964 052
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Balansräkning 
 

 
 
 
 
 
 

(SEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten 15 180 400 7 711 261 11 785 038

Patent 1 357 350 1 160 018 1 333 581

16 537 750 8 871 279 13 118 619

Summa anläggningstillgångar 16 537 750 8 871 279 13 118 619

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 18 598 - -

Övriga fordringar 34 926 69 008 106 626

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 95 853 - 613 099

149 377 69 008 719 725

Kassa och bank 14 179 548 23 664 721 17 882 175

Summa omsättningstillgångar 14 328 925 23 733 729 18 601 900

SUMMA TILLGÅNGAR 30 866 675 32 605 008 31 720 519

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 440 819 1 440 819 1 440 819

Fond för utvecklingsutgifter                13 111 561                      5 642 423                      9 716 200    

14 552 380 7 083 242 11 157 019

Fritt eget kapital

Överkursfond 38 070 211 38 070 211 38 070 211

Balanserad vinst eller förlust -23 230 716 -13 253 480 -17 327 257

Årets resultat -855 992 -880 250 -2 508 098

13 983 503 23 936 481 18 234 856

Summa eget kapital 28 535 883 31 019 723 29 391 875

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 800 000 800 000 800 000

800 000 800 000 800 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 256 977 314 008 367 753

Övriga kortfristiga skulder 469 049 86 197 509 277

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 804 766 385 080 651 614

1 530 792 785 285 1 528 644

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 866 675 32 605 008 31 720 519
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Förändring eget kapital i sammandrag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
   

   

   

2018-01-01 - 2018-03-31 Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat

Vid periodens början 1 440 819 9 716 200 38 070 211 -17 327 257 -2 508 098

Omföring föregående års resultat -2 508 098 2 508 098

Omföring inom eget kapital 3 395 361 -3 395 361

Årets resultat -855 992

Vid årets slut 1 440 819 13 111 561 38 070 211 -23 230 716 -855 992

2017-01-01 - 2017-12-31 Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat

Vid periodens början 1 440 819 4 879 400 38 070 211 -9 526 405 -2 964 052

Omföring föregående års resultat -2 964 052 2 964 052

Omföring inom eget kapital 4 836 800 -4 836 800

Årets resultat -2 508 098

Vid årets slut 1 440 819 9 716 200 38 070 211 -17 327 257 -2 508 098
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
 
 

  

 

  

   

 

(SEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2016-12-31

3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -855 992 -880 250 -2 508 098 -2 964 052

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - - -                               -                               

-855 992 -880 250 -2 508 098 -2 964 052

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital
-855 992 -880 250 -2 508 098 -2 964 052

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 570 348 111 982 -538 735 383 019

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 148 172 672 916 031 -183 056

Kassaflöde från den löpande verksamheten -283 496 -595 596 -2 130 802 -2 764 089

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 419 131 -779 732 -5 027 072 -4 950 802

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 419 131 -779 732 -5 027 072 -4 950 802

Finansieringsverksamheten

Nyemission / Teckningsoptioner -                              -                              -                               14 230 080

Upptagna lån -                              -                              -                               29 814

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 14 259 894

Periodens kassaflöde -3 702 627 -1 375 328 -7 157 874 6 545 003

Likvida medel vid periodens början 17 882 175 25 040 049 25 040 049 18 495 046

Likvida medel vid periodens slut 14 179 548 23 664 721 17 882 175 25 040 049


