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Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed rapport för det 
första halvåret 2016. 
 

Sammanfattning av det första halvåret 2016 
 
Sex månader (2016-01-01 – 2016-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -969 750 SEK (-729 249 SEK). 
 Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,17) före utspädning och -0,17 SEK 

efter utspädning. 
 Soliditeten uppgick till 93,3 % (63,3 %) 

 
Tre månader (2016-04-01 – 2016-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -689 575 SEK (-465 733 SEK). 
 Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,11) före utspädning och -0,12 SEK 

efter utspädning. 
 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 4 312 000 aktier per 2016-06-30.  
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. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016 
 

 I april deltog vi på BIO Europe Spring. Vi var med och pitchade tillsammans med 
en grupp svenska utvecklingsbolag. Befintliga kontakter stärktes och nya knöts.  

 I början av maj erhöll vi en Konsultcheck, ett bidrag på 50,000 kr, från Västra 
Götalandsregionen.  

 I maj inleddes ett icke-kommersiellt samarbetsavtal kring antikropp ALZ-201 
med ytterligare ett stort nordamerikanskt läkemedelsbolag. Samarbetet syftar till 
att utvärdera bindningsegenskaperna hos antikroppen ALZ-201 med det 
amerikanska bolagets egna metoder. Alzinovas grundteknologi, AβCC, ingår även 
i projektet som forskningsreagens.  

 I maj inleddes en andra toxikologisk studie i syfte att bedöma adjuvansens 
inverkan på immunresponsen efter två och tre doser. Studien adresserar även 
eventuell systemisk toxicitet efter vaccination. .    

 Den 18 maj genomfördes årsstämma. Beslutades dels att tidsperioden för 
teckningsoptionsprogrammet TO 2015/18 utökas från 3 år till 3,25 år och gäller 
till 1 februari 2019, istället för 9 november 2018, dels att teckning av aktier 
baserat på option kan ske mellan 2 februari 2018 och 1 februari 2019, istället för 
mellan 22 oktober 2018 och 9 november 2018. Vidare beslutades att antalet 
ordinarie styrelsemedlemmar ändras till 3-8 medlemmar. Nyval av Klementina 
Österberg som ordinarie och Andreas Blom som suppleant. 

 I juni publicerade Analyst Group en helt oberoende analys av Alzinova. De gav en 
Bull-3 rekommendation, vilken betyder att de anser att mycket talar för 
framgång. 
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 I juni ingicks ett forskningssamarbete med Forschungszentrum Jülich GmbH i 
Tyskland. Samarbetet utvärderar Alzinovas stabila oligomerer som 
standardreagens i en metod som kvantifierar mängden oligomerer i biologiska 
vätskor med syfte att utveckla avancerade metoder att tidigt upptäcka Alzheimer.   

 I juni inledde vi diskussioner med ett kliniskt CRO (Contract Research 
Organization) i syfte att påbörja studie på människa med ALZ-101 under 2018. 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 I augusti meddelade vi att Delårsrapport 3 tidigareläggs till den 2 november, 
2016. 
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VD kommenterar 
 
Andra kvartalet gav flera positiva indikationer kring säkerhetsdata för ALZ-101, från de 
djurstudier som slutförts. Det viktiga CMC-arbetet (Chemistry, Manufacturing and 
Control) fortlöper enligt plan och formuleringsarbetet liksom utvecklandet av analytiska 
metoder och stabilitetstester för läkemedelssubstansen pågår för närvarande.  
Sammantaget betyder det att utvecklingsplanen för det pre-kliniska arbetet ligger fast. 
 
Vi upprätthåller och utvecklar nya kontakter med såväl läkemedelsbolag som 
finansiärer för att så tidigt som möjligt säkerställa finansieringen för den inledande 
studien på människa. 
 
Vår finansiella situation ser fortsatt stabil ut. Under förutsättning att TO1 blir 
fulltecknad i november ser vi fortfarande att kapitalet kommer att räcka för att slutföra 
det prekliniska arbetet vid slutet av 2017.  
 
Hösten står nu för dörren och vi har mängder av spännande aktiviteter att se fram emot. 
Vi ämnar ha ett första möte med Läkemedelsverket runt årsskiftet och vi har inlett 
samtal med ett kliniskt CRO (Contract Research Organisation) i syfte att genomföra den 
första humanstudien tillsammans med dem. De har stor erfarenhet av kliniska studier 
inom Alzheimers sjukdom. Under förutsättning att myndigheterna indikerar att våra 
aktiviteter är på rätt väg, så kan vi utveckla och finjustera planerna för ALZ-101 även för 
åren som följer efter 2017.  
 
På IP-området fortsätter diskussionerna med myndigheterna i de länder där processen 
fortfarande är pågående. Vi har en aktiv IP-strategi för att kontinuerligt utveckla 
patentportföljen, och ser möjligheter att i närtid kunna utöka våra skyddspositioner för 
både ALZ-101 och ALZ-201. 
 
Vår teknologi utvecklades i syfte att få fram ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Vägen 
mot målet är lång men det prekliniska arbetet med ALZ-101 följer våra planer så att de 
kan slutföras 2017 för att sedan inleda den första studien på människa redan under 
2018. Därutöver ingår vi samarbeten för att ta vara på andra möjligheter, t.ex. 
utvecklandet av antikroppen (ALZ-201) som diagnostik och terapi. Samtidigt ser vi 
intressanta möjligheter med vår teknologi i sig t.ex. som testunderlag för andra 
substanser och som stabila standarder i metoder som kvantifierar oligomerer i 
biologiska vätskor.  
 

 
Göteborg, 2016-08-29  
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. En siffra som kommer att mer än 
fördubblas till 2023. Idag finns ingen behandling som kan ge annat än tillfällig 
symptomlindring. Flera källor uppger att läkemedel som kan ge åtminstone marginellt 
goda behandlingseffekter kommer att innebära stora försäljnings- och 
intäktsmöjligheter.  
 
Alzinova fortsätter att primärt fokusera på utvecklingen av vaccinprodukten, ALZ-101. 
Vårt mål är att erhålla godkännande att inleda kliniska studier 2018. För att finansiera 
verksamheten fram till dess finns tillräckligt kapital, under förutsättning att TO1 som 
genomförs i november 2016 når full teckning.  
 

 
Bilden visar Alzinovas patenterade AβCC-molekyl 

 
Vi kommer också utvärdera möjligheterna att fortsätta utvecklingen av antikroppen 
ALZ-201 efter det att vi erhåller resultat från de tester som pågår hos våra 
samarbetspartners.  Det kan finnas möjligheter för bolaget att utveckla antikroppen 
både som terapi och diagnostik. Fokus ligger dock alltjämt på vaccinet, ALZ-101. 
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Bolagsstruktur och aktieinnehav 
 
Alzinova har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller 
några aktieinnehav.  
 

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 4 312 000 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 TO1 och serie 2015/2018 
 
Erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner riktades till allmänheten i samband med 
noteringen på AktieTorget under 2015. Teckningsoptionerna erhölls vederlagsfritt i 
samband med köp av aktier i bolaget. Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden 
2016-11-04 till 2016-11-25 för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Antalet TO1 
uppgår till 1,186,000. 
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 andra kvartalets utgång hade bolaget en kassabehållning 
om 15,2 MSEK. Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 93,3 %.   
 

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

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
 
Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
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Kommande finansiella rapporter 
 
Delårsrapport 3, 2016 

 
2016-11-02 

Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-24  
  
  

 
 

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

 

Göteborg, den 29 augusti 2016 
Alzinova AB 
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Resultaträkning 
 
(SEK) 2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 

  2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 

  3 mån. 3 mån. 6 mån. 6 mån. 12 mån. 

      

Nettoomsättning 
                                        

-     
                                        

-     
                                        

-     
                                        

-     
                                        

-     

Aktiverat arbete för egen räkning 347 960 116 402 679 340 212 434 990 794 

Övriga rörelseintäkter 9 456 
                                      

-     
381 334 2 785 13 328 

 357 416 116 402 1 060 674 215 219 1 004 122 

      

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -322 677 -400 507 -752 525 -612 213 -3 380 373 

Personalkostnader -720 526 -178 169 -1 273 792 -328 796 -1 022 863 

      

Rörelseresultat -685 787 -462 274 -965 643 -725 790 -3 399 114 

      

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter 
                                        

-     
                                        

-     
                                        

-     
                                        

-     
37 

Räntekostnader -3 788 -3 459 -4 107 -3 459 -8 193 

Resultat efter finansiella poster -689 575 -465 733 -969 750 -729 249 -3 407 270 

      

Resultat före skatt -689 575 -465 733 -969 750 -729 249 -3 407 270 

      

Periodens resultat -689 575 -465 733 -969 750 -729 249 -3 407 270 
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Balansräkning 
(SEK) 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten 4 747 345 1 340 396 2 068 838 

Patent 1 075 637 719 940 1 071 907 

 5 822 982 2 060 336 3 140 745 

Summa anläggningstillgångar 5 822 982 2 060 336 3 140 745 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Aktuell skattefordran 7 837 8 005 8 877 

Övriga fordringar 
                                      

-       
31 847 507 906 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 985 
                                        

-     
47 226 

 57 822 39 852 564 009 

Kassa och bank 15 188 478 52 030 18 495 046 

Summa omsättningstillgångar 15 246 300 91 882 19 059 055 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 21 069 282 2 152 218 22 199 800 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital (4 312 000 Aktier) 1 134 056 95 150 1 134 056 

 1 134 056 95 150 1 134 056 

Fritt eget kapital    

Överkursfond 24 146 894 3 423 200 24 146 894 

Balanserad vinst eller förlust -4 647 005 -1 425 673 -1 239 735 

Periodens resultat -969 750 -729 249 -3 407 270 

 18 530 139 1 268 278 19 499 889 

Summa eget kapital 19 664 195 1 363 428 20 633 945 

Långfristiga skulder    

Övriga långfristiga skulder 800 000 508 870 770 186 

 800 000 508 870 770 186 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 101 202 103 322 171 714 

Övriga kortfristiga skulder 76 272 15 285 38 456 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 427 613 161 313 585 499 

 605 087 279 920 795 669 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 069 282 2 152 218 22 199 800 

    

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser    

Ställda säkerheter Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Förändring eget kapital i sammandrag    

     
2016-01-01 - 2016-06-30 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat 

     

Vid periodens början 1 134 056 24 146 894 -1 239 735 -3 407 270 

Omföring föregående års resultat   -3 407 270 3 407 270 

Periodens resultat    -969 750 

Vid periodens slut 1 134 056 24 146 894 -4 647 005 -969 750 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

(SEK) 2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 

  2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

  3 mån. 3 mån. 6 mån. 6 mån. 

          

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat efter finansiella poster -689 575 -465 733 -969 750 -729 249 

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

 -689 575 -465 733 -969 750 -729 249 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

-689 575 -465 733 -969 750 -729 249 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 439 -24 178 506 187 115 421 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 91 748 60 497 -190 582 90 668 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -595 388 -429 414 -654 145 -523 160 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 618 194 -225 233 -2 682 237 -335 372 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 618 194 -225 233 -2 682 237 -335 372 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission/Teckningsoptioner - - - 540 000 

Upptagna lån 
                                 

-     
108 870 29 814 108 870 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
                                 

-     
108 870 29 814 648 870 

     

Periodens kassaflöde -2 213 582 -545 777 -3 306 568 -209 662 

     

Likvida medel vid periodens början 17 402 060 597 807 18 495 046 261 692 

     

Likvida medel vid periodens slut 15 188 478 52 030 15 188 478 52 030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


