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Väsentliga händelser under andra kvartalet
• Alzinovas styrelse beslutade i april om
en företrädesemission av units motsvarande 42,5 MSEK vid full teckning.
Emissionslikviden ska primärt användas
för att finansiera färdigställande av fas
1b-studien och långtidsstudien för vaccinkandidaten ALZ-101 samt förbereda inför
fas 1b-studien av antikroppen ALZ-201.

Höjdpunkter

• Bolaget meddelade att en extern granskning av fas 1b-studiens säkerhetsdata
visar positiva resultat och att studien med
ALZ-101 fortsätter därmed enligt plan.

Fas 1b-studien pågår enligt plan
- Positiv extern säkerhetsgranskning med
rekommendation om att fortsätta studien

• I maj publicerade Alzinova prospekt med
anledning av företrädesemission av units.

Lyckad företrädesemission som tecknades om
80%, Bolaget tillfördes 34 MSEK före kostnader

• Bolaget kallade till årsstämma vilken hölls
den 18 maj 2022 och samtliga förslag till
beslut antogs av stämman. Protokollet
för stämman finns på Bolagets hemsida,
www.alzinova.com.
• Bolaget meddelade fortsatt preklinisk
utveckling av antikroppskandidaten ALZ201 som led i förberedelserna inför kliniska
studier.
• Alzinova offentliggjorde utfallet av
företrädesemissionen. Teckningsgrad
om 80%, Bolaget tillfördes 34 MSEK före
emissionskostnader.
• Alzinova anlitade Mangold
Fondkommission som likviditetsgarant.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet
• I juli meddelade Alzinova att man framgångsrikt verifierat att tillverkningsprocessen för vaccindoser av ALZ-101, Bolagets
vaccinkandidat mot Alzheimers sjukdom,
kan skalas upp för att leverera de större
produktionsvolymer som krävs för kliniska
fas 2-prövningar.

Alzinova etablerade uppskalad tillverkningsprocess
för vaccinet ALZ-101 inför fas 2-studier

• Bolaget meddelade att företrädesemissionen av units är registrerade hos
Bolagsverket.
• Bolaget meddelade i augusti att 50% av
patienterna till den pågående fas 1b-studien hade rekryterats. Målsättningen är att
samtliga patienter ska vara rekryterade
under 2022.

Nyckeltal från perioden
Tre månader, april – juni 2022

Sex månader, januari – juni 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
(0 SEK).

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
(0 SEK).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick
till -3 299 600 SEK (-2 179 986 SEK).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick
till -5 581 756 SEK (-3 641 239 SEK).

• Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
(-0,14 SEK).

• Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK
(-0,23 SEK).
• Soliditeten uppgick till 96,5% (93,7%).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 419 034 aktier per 2022-06-30, inklusive
betalda tecknade units (”BTU”) för registrerade aktier ännu ej bokade per detta datum (15 775 724
aktier per 2021-06-30)
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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ALZ-101 – Hälften av patienterna rekryterade
i fas-1b studien
Under sommaren nådde vi det viktiga delmålet att ha rekryterat hälften av patienterna
i den pågående kliniska fas 1b-studien. Vi är
på god väg mot vårt mål att under 2022 ha
rekryterat alla patienter till studien.
Studien fortsätter enligt plan och i april
genomfördes den första granskningen av
blinda säkerhetsdata från studien. Den
externa expertgruppen rekommenderade
att fortsätta studien vilket var ett viktigt steg
i utvecklingen av ALZ-101. Expertgruppen
genomför nu regelbundna granskningar för
att följa upp de säkerhetsdata som ackumulerats under studiens genomförande.
Vaccinet kan skalas upp för större
produktionsvolymer
Förberedelserna inför klinisk fas 2-studier fortskrider enligt plan och det är betryggande att
vi nu säkerställt att tillverkningsprocessen kan
producera större volymer av vår vaccinkandidat ALZ-101. Vi har redan optimerat tillverkningen av den aktiva ingrediensen i vaccinet
och har under andra kvartalet också validerat
att tillverkningsprocessen för läkemedlet kan
skalas upp för större produktionsvolymer.
Detta är viktiga steg för det långsiktiga målet
om att kostnadseffektivt producera och
erbjuda ett vaccin mot Alzheimers på den
globala marknaden. Dessutom kommer detta
att vara viktiga delar som potentiella partners
granskar och bidrar också till ett ökat intresse
för partnerskap.
ALZ-201 – utvecklas för att tas in i klinisk fas
Under andra kvartalet påbörjades arbetet
med att ta fram en stabil tillverkningsprocess
för storskalig produktion av antikroppen
ALZ-201 inför kommande kliniska studier.
Denna antikropp är till skillnad från andra
antikroppar som idag utvecklas mer specifik
och målinriktad mot de giftiga peptiderna
som bryter ner hjärnans celler, så kallade
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VD har ordet
Alzinova har under ett händelserikt kvartal
fortsatt bygga en stabil grund för vidareutveckling av Bolagets läkemedelsportfölj som
har stark potential att vara “best-in-class”.
Rekryteringen till Bolagets fas 1b-studie
fortgår enligt plan med målet att under 2022
ha rekryterat alla patienter till studien.

Händelser

oligomerer. Att skydda hjärncellerna från
oligomerernas giftiga verkan skulle kunna
resultera i en behandling med bättre effekt
och mer gynnsam säkerhetsprofil. Vi ser flera
möjliga användningsområden för ALZ-201. Den
kan både vidareutvecklas som en fristående
behandling mot Alzheimers, och som ett komplement till vaccinet ALZ-101 för patienter som
av olika anledningar behöver högre nivåer av
antikroppar.

Vi ser nu fram emot att slutföra
rekryteringen till fas 1b-studien,
fortsätta dialogerna med
potentiella partners samt förbereda
inför fas 2.

Stärkt finansiell position och mer attraktiv
för partnerskap
Finansiellt stärkte vi vår position och möjligheterna att göra våra läkemedelskandidater mer
attraktiva för partnerskap, genom den nyligen
genomförda företrädesemissionen. Det nya
kapitalet säkerställer finansieringen av vaccinkandidaten ALZ-101 genom slutförande av
den kliniska studien samt förberedelser inför
nästa kliniska utvecklingsfas – fas 2. Utöver
detta har vi säkrat medel att vidare utöka
vår strategiska marknadsföring och vidareutveckling av vår redan solida IP portfölj. För
antikroppen ALZ-201 finansieras det prekliniska
utvecklingsarbetet och förbereder därmed
antikroppen så att vi kan ta även denna läkemedelskandidat in i klinik.
Vi har fortlöpande dialoger med potentiella
partners i form av etablerade läkemedelsbolag. Dessa bolag följer våra utvecklingsprojekt med stort intresse och ser fram emot
de data som vi just nu genererar i den kliniska
studien vilka kommer att stärka såväl det
kliniska och kommersiella intresset för vaccinet ALZ-101 såväl som för antikroppen ALZ-201.
Vi är mycket tacksamma över intresset för
vår emission och jag vill tacka både våra
befintliga aktieägare för deras förtroende
och alla intresserade parter som har valt
att investera i Alzinova. Vi ser nu fram emot
att slutföra rekryteringen till fas 1b-studien,
fortsätta dialogerna med potentiella partners
samt förbereda inför fas 2. Om vi når det
resultat som vi beräknar kunna uppnå med
vårt kliniska program, står Alzinova och dess
aktieägare inför en mycket intressant framtid.
Kristina Torfgård,
Alzinova AB
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Forskningsprojekt

Olöslig form av Aβ42
klumpar ihop sig till plack

2011

Bolaget bildas

Göteborgs universitet

Finansiella rapporter

Om Alzinova

Aβ40

Aβ42
-plack

Aggregerat Aβ42

gs

nin

101
Ze
AL stadi

Va
c
Fors cin
k

Om Alzinova

AβCC PEPTIDE™
TEKNOLOGI

Riktad mot neurotoxiska oligomerer
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Vaccin ALZ-101
Klinisk fas 1b-studie

2023

Andra aktörer
Utvecklar behandlingar som riktar sig
mot större ansamlingar av amyloid-beta, så kallade plack i hjärnan vilka
tros innehålla såväl giftigt som ofarligt
protein

2024
+

Ofta komplicerade läkemedelsbehandlingar som kräver kostsam sjukhusvård
Att rikta sig mot plack ger sannolikt inte
tillräckligt med god klinisk effekt och
kan resultera i allvarliga biverkningar

2025
+
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ALZ-101

Start fas 2 studie

Ospecifika behandlingar vilka därmed
inte enbart angriper och neutraliserar
de giftiga oligomererna

Kan påbörja behandling tidigt i sjukdomen för att
motverka progression
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ALZ-101 resultat

Klinisk fas 1b-studie

Specifik behandling som sannolikt ger god effekt
och minskar risken för allvarliga biverkningar
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Snabb, effektiv och okomplicerad vaccination
utan långa och dyra sjukhusvistelser

Om Alzheimers
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Antikropp som oskadliggör peptiderna och kan
användas som den är eller som komplement till
vaccinet
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Vaccin som stimulerar kroppen att själv
producera antikroppar mot oligomererna

TOXICITET

ro

Målinriktad behandling som specifikt angriper
och oskadliggör de giftiga peptider (s.k.
oligomerer) som är centrala för sjukdomens
uppkomst och utveckling

En undertyp av Aβ42
(oligomerer) är neurotoxiska
och förstör hjärnan

Neuralt
membran

Baserat på samma teknik utvecklar Bolaget även antikroppen, ALZ-201,
som idag är i preklinisk utvecklingsfas. Projektportföljen för utveckling av
sjukdomsmodifierande behandlingar breddas genom att Bolaget förbereder
antikroppen för att även den tas in i klinisk fas. Alzinova är grundat av
forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs Universitet
och av GU Ventures AB.

Alzinovas unika lösning

Neuroner

Amyloid-betaprekursorprotein

Vaccin ALZ-101

Alzinovas fokus är idag utveckling av ett vaccin som specifikt inriktar sig
på och oskadliggör de giftiga oligomererna. Vaccinet utvecklas som ett
långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers
sjukdom. Läkemedelskandidaten ALZ-101 är under klinisk utveckling och en fas
1b-studie med Alzheimerpatienter inleddes under tredje kvartalet 2021. Topline data förväntas presenteras under andra halvan av 2023.

Aβ42
-oligomer

En obalans orsakar
aggregerat amyloid

2015

Preklinisk fas

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag som specialiserar sig på
behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade AβCCpeptidteknologi™ möjliggör utveckling av sjukdomsmodifierande
behandlingar med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de
giftiga ansamlingarna av peptiden amyloid-beta, så kallade oligomerer, som
är centrala för sjukdomens uppkomst och utveckling. Med denna teknologi
kan vi utveckla effektiva behandlingar vilka samtidigt har fördelaktig profil
med lägre risk för biverkningar. Lovande prekliniska resultat har erhållits efter
en studie på hjärnextrakt från avlidna Alzheimerpatienter. Studien bekräftar
att Alzinovas unika metod för att specifikt angripa och oskadliggöra giftiga
oligomerer ger god effekt.

Aβ42

Vid Alzheimers sjukdom skadas nervcellerna i hjärnan
av onormala proteininlagringar som främst består
av amyloid-beta 42 (Aβ42), ett slags litet protein som
förekommer även i en frisk hjärna. När Aβ42 molekylen
klumpar ihop sig bildas stabila ansamlingar i hjärnan,
plack, men även så kallade oligomerer.
Oligomerer skiljer sig strukturellt från placken och är, till
skillnad från placken, mycket giftiga för hjärnans celler.
De skadar viktiga funktioner som gör att kontaktytorna
mellan nervcellerna, synapserna, slutar fungera normalt.
Synapserna är de ställen i hjärnan där elektriska och
kemiska signaler överförs från en nervcell till en annan,
och dess funktion är kritisk för att vi skall kunna minna,
reagera, tänka och handla. Efterhand dör nervcellen.
Sjukdomen påverkar först de delar av hjärnan som hanterar närminnet, men efterhand sprider sig sjukdomen
över hela hjärnan och patienten får allt svårare att utföra
dagliga sysslor. Till slut kan patienten inte klara sig själv,
utan kräver vård och kontinuerlig översyn.
Alzheimers är en sjukdom som i princip alla kan få, och
som är starkt åldersberoende. Över 95% av alla fall
drabbar de som är över 65, och det finns i dessa fall inte
en stark genetisk komponent som driver sjukdomen.
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Affärsmodell
Alzinovas affärsmodell är att driva
projekt in i klinisk utveckling i syfte
att dokumentera att läkemedelskandidaterna är säkra och tolereras väl
samt säkra proof-of-concept, det vill
säga stöd för effekt i patienter med
Alzheimers. Baserat på kliniska data
avser Bolaget att identifiera en eller
flera strategiska partners som kan
förvärva projekt för vidareutveckling.
Det kan ske genom utlicensiering med
ett partnerskap där Bolaget gemensamt
med samarbetspartnern tar läkemedlet
till marknaden, eller genom ett komplett
förvärv av läkemedelskandidaten för
vidare utveckling.
Utlicensiering
Ett vanligt alternativ för utvecklingsbolag som
Alzinova är att utlicensiera projekt till en eller
flera större läkemedelsaktörer. Antingen kan
dessa få exklusivitet på en avgränsad marknad och man avtalar med flera partners för
att täcka marknaden globalt, eller så har man
en global partner som tar läkemedlet till hela

marknaden. Ett typiskt upplägg för utlicensiering är initial ersättning och därefter framtida
delbetalningar kopplade till fördefinierade
milstolpar under den fortsatta utvecklingen,
den regulatoriska processen och kommersialiseringen med höga intäkter kopplade till
framtida läkemedelsförsäljning.

Var

Bolaget har hittills tagit flera viktiga steg
mot utlicensiering. Man har säkerställt en
uppskalningsbar tillverkningsprocess för
ALZ-101, som nu förbereds inför fas 2 studie
så att en partner snabbt ska kunna starta
den. Med positiva resultat i Bolagets båda
läkemedelsprojekt ALZ-101 och ALZ-201 finns
flera alternativ. Ett är att utlicensiera vaccinet
ALZ-101 när fas 1b-studien är klar, och ett
annat alternativ är att ta denna vidare till
och med fas 2 och därefter utlicensiera till en
partner. För antikroppen ALZ-201 skulle denna
kunna utlicensieras redan under preklinisk fas,
alternativt efter fas 1b-studier. Bolagets fokus
framöver är just på affärsutveckling med
flera aktiva pågående dialoger parallellt med
klinisk utveckling av projektportföljen.

5:e
sekund
drabbas någon
av Alzheimers
sjukdom

som enbart är symptomlindrande uppgår till
cirka 6 miljarder USD årligen. Medan det första
läkemedlet för sjukdomsmodifiering nyligen har
godkänts i USA, finns det fortfarande en mycket
lång väg att gå för att verkligen behandla och
förhindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Marknaden
Varje år insjuknar runt 10 miljoner människor
i världen i någon form av demens, varav
Alzheimers sjukdom står för cirka 60-70 procent.
Idag uppskattar man att det finns cirka 55
miljoner patienter med demens i världen. Detta
antal beräknas öka till mer än 130 miljoner år
2050. Uppskattningsvis har idag mer än 30
miljoner personer i världen Alzheimers sjukdom
och antalet förväntas tredubblas till 20501.
Samhällets kostnader för demenssjukdomar
uppskattas idag till 1 300 miljarder USD årligen.
Läkemedelskostnaden för Alzheimermediciner,
Delårsrapport Q2 2022 | Alzinova AB (publ)

Försäljnings- och intäktspotentialen för ett nytt
effektivt sjukdomsmodifierande läkemedel
är därför betydande även om det endast
skulle få en initialt begränsad marknadsandel.
Anledningen att de uppskattade försäljningsuppskattningarna initialt är relativt låga
jämfört med andra terapiområden är att det
i dagsläget inte finns några bra medicinska
alternativ. Om effektiva behandlingsalternativ
skulle komma till marknaden, t ex Alzinovas
läkemedel, så uppskattar Bolaget att den
årliga försäljningen kan mångdubblas.
Analysföretaget Global Data uppskattar att den
årliga försäljningen kommer att uppgå till drygt
13 miljarder USD år 2028 för sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom i de
största marknaderna: USA, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Italien, Spanien, Japan, Kina och
Indien.
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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.
Finansiell utveckling
Bolaget har under perioden fortsatt att investera i utvecklingen av vaccinet ALZ-101 samt
påbörjat utvecklingen inför kliniska studier av
antikroppen ALZ-201, med målet att behandla
och även förebygga progressen av Alzheimers
sjukdom.
Bolagets övriga externa kostnader har under
perioden minskat med cirka 2,7 MSEK jämfört
med föregående kvartal och uppgick under
perioden till 4,9 MSEK. Merparten av externa
kostnader, 3,9 MSEK, har avsett forsknings- och
utvecklingskostnader som aktiverats i balansräkningen. Minskningen jämfört med föregående kvartal beror i huvudsak på de högre
kostnaderna för den optimering och uppskalning av tillverkningsprocessen för ALZ-101
som genomfördes under föregående period.
Övriga externa kostnader som inte har aktiverats, har under perioden ökat med 1,1 MSEK
jämfört med föregående period och beror i
huvudsak på kostnader i samband med den i
perioden genomförda företrädesemissionen.

Händelser

VD har ordet

Finansiella rapporter

Om Alzinova

Resultaträkning

Riskfaktorer
En utförlig beskrivning av riskexponering och
riskhantering återfinns i Alzinovas årsredovisning för 2021 samt i Alzinovas Prospekt för
Företrädesemissionen 2022.

SEK
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen
räkning

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).

2022-04-01
2022-06-30
3 mån.

2021-04-01
2021-06-30
3 mån.

2022-01-01
2022-06-30
6 mån.

2021-01-01
2021-06-30
6 mån.

2021-01-01
2021-12-31
12 mån.

-

-

-

-

-

3 067 864

5 272 350

9 990 835

12 232 254

17 321 738

3 067 864

5 272 350

9 990 835

12 232 254

17 321 738

-4 875 666

-6 232 886

-12 446 857

-13 481 545

-19 025 906

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-1 489 758

-1 194 930

-3 117 027

-2 367 428

-5 815 184

Rörelseresultat

-3 297 560

-2 155 466

-5 573 049

-3 616 719

-7 519 352

-2 040

-24 520

-8 707

-24 520

-32 654

Resultat efter finansiella
poster

-3 299 600

-2 179 986

-5 581 756

-3 641 239

-7 552 006

Resultat före skatt

-3 299 600

-2 179 986

-5 581 756

-3 641 239

-7 552 006

Periodens resultat

-3 299 600

-2 179 986

-5 581 756

-3 641 239

-7 552 006

Resultat från finansiella
poster

Styrelsen och verkställande direktören
intygar härmed att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som Bolaget står inför.

Räntekostnader

Mölndal, den 25 augusti 2022
Alzinova AB

Personalkostnaderna om 1,6 MSEK är 0,1 MSEK
lägre än föregående kvartal och enligt budget.
Vid periodens utgång (2022-06-30) uppgick
Bolagets egna kapital till 113 MSEK med en soliditet på 96,5% (92 MSEK respektive 93,7% per
2021-06-30) och kassabehållningen uppgick
till cirka 44 MSEK (41 MSEK per 2021-06-30).
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Balansräkning
SEK

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

2022-01-01
2022-06-30
6 mån.

Anläggningstillgångar

Vid periodens början

Immateriella anläggningstillgångar
Patent

Summa anläggningstillgångar

Finansiella rapporter

Om Alzinova

Förändring eget kapital i sammandrag

TILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten

VD har ordet

Händelser

70 006 062

54 925 743

60 015 227

1 632 086

1 632 086

1 632 086

71 638 148

56 557 829

61 647 313

71 638 148

56 557 829

61 647 313

Nyemission

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat res.
inkl. årets
resultat

Summa eget
kapital

4 149 015

57 946 386

118 872 676

-92 496 318

88 471 759

4 377 191

Transaktionskostnad
nyemission
Omföring inom eget kapital

32 482 459

36 859 650

-6 602 803

-6 602 803

9 990 830

Periodens resultat
Vid periodens slut

Omsättningstillgångar

8 526 206

67 937 216

144 752 332

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

4 149 015

40 624 648

118 872 676

-9 990 830

0

-5 581 756

-5 581 756

-108 068 904

113 146 850

Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran

138 604

87 944

129 296

Övriga fordringar

829 826

611 209

575 385

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

545 610

263 817

503 861

1 514 040

962 970

1 208 542

44 060 070

41 108 851

28 835 537

Summa omsättningstillgångar

45 574 110

42 071 821

30 044 079

SUMMA TILLGÅNGAR

117 212 258

98 629 650

91 691 392

Kassa och bank

2021-01-01
2021-06-30
6 mån.
Vid periodens början
Omföring inom eget kapital
Periodens resultat
Vid periodens slut

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2021-01-01
2021-12-31
12 mån.

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

8 526 206

4 149 015

4 149 015

Fond för utvecklingsutgifter

67 937 216

52 856 902

57 946 386

76 463 422

57 005 917

62 095 401

Vid periodens början

Balanserad vinst eller förlust
Årets/periodens resultat

Summa eget kapital

144 752 332

118 872 676

118 872 676

-79 854 828

-84 944 312

-5 581 756

-3 641 239

-7 552 006

36 683 428

35 376 609

26 376 358

113 146 850

92 382 526

88 471 759

35 042 892

118 872 676

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

4 149 015

40 624 648

118 872 676

17 321 738

Periodens resultat
Vid periodens slut

-102 487 148

4 149 015

Omföring inom eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

-5 581 756

4 149 015

57 946 386

118 872 676

Balanserat res.
inkl. årets Summa eget
resultat
kapital
-67 622 574

96 023 765

5 581 756

0

-3 641 239

-3 641 239

-65 682 057

92 382 526

Balanserat res.
inkl. årets Summa eget
resultat
kapital
-67 622 574

96 023 765

-17 321 738

0

-7 552 006

-7 552 006

-92 496 318

88 471 759

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

1 433 988

3 707 083

792 374

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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575 416

555 015

1 143 281

1 256 004

1 185 026

483 978

3 265 408

5 447 124

2 419 633

117 212 258

98 629 650

91 691 392
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Sammanfattning

Händelser

VD har ordet

Finansiella rapporter

Om Alzinova

Sammanfattning

Händelser

VD har ordet

Om Alzinova

Finansiella rapporter

Aktien
Alzinovas aktie noterades på Spotlight Stock
Market den 25 november 2015. Från och med
den 11 mars 2019 är Bolaget noterat på Nasdaq
First North Growth Market i Stockholm. Bolaget
har ett aktieslag. Aktien ger en (1) röst per
aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i
Bolagets tillgångar och resultat. Per 30 juni
uppgick antalet aktier i Alzinova till 32 419 034,
efter att ytterligare 16 209 515 aktier från den i

Kassaflödesanalys i sammandrag
2022-04-01
2022-06-30
3 mån.

2021-04-01
2021-06-30
3 mån.

2022-01-01
2022-06-30
6 mån.

2021-01-01
2021-06-30
6 mån.

2021-01-01
2021-12-31
12 mån.

Resultat efter finansiella poster

-3 299 600

-2 179 986

-5 581 756

-3 641 239

-7 552 006

Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet

-

-

-

-

-

-3 299 600

-2 179 986

-5 581 756

-3 641 239

-7 552 006

SEK
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Ägare per 30 juni 2022*
Ägare

307 800

-661 040

-305 498

-449 927

-695 499

Ökning (+)/Minskning (-) av
rörelseskulder

-4 257 431

-204 243

845 775

1 455 230

-1 572 261

-7 249 231

-3 045 269

-5 041 479

-2 635 936

-9 819 766

1 762 513

10,87%

Maida Vale Capital AB

1 734 332

10,70%

677 792

4,18%

531 312

3,28%

Ola Hermansson med bolag

400 000

2,47%

Sara Gjertz

323 784

2,00%

311 170

1,92%

300 000

1,85%

254 154

1,57%

200 000

1,23%

6 495 057

40,07%

9 714 462

59,93%

16 209 519

100,00%

Patrik Ahlvin
Özlem Erdogdu Gül
Jan Löngårdh
Totalt de 10 största ägarna

-3 067 864

-5 272 350

-9 990 835

-12 232 254

-17 321 738

-3 067 864

-5 272 350

-9 990 835

-12 232 254

-17 321 738

Totalt övriga ägare
Totalt samtliga ägare

*) Exklusive BTU:er från senaste emissionen, där per 2022-06-30 motsvarande antal aktier ännu ej var bokade på ägarna.

Aktierelaterade ersättningsprogram

Finansieringsverksamheten
Företrädes- och riktad emission

Försäkrings AB Avanza Pension

Ålandsbanken, för ägare

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Kapital %

MIVAC Development AB

Ökning (-)/Minskning (+) av
rörelsefordringar

Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

Antal aktier

Nordnet Pensionsförsäkring AB

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

34 039 983

-

36 859 650

-

Bolagets verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare samt delar av
styrelsen, innehar genom ett långsiktigt incitamentsprogram totalt 159 165 teckningsoptioner av serie 2020/2023, vilka berättigar till
teckning av lika många aktier under perioden
1 juni - 31 juli 2023. Vid fullt utnyttjande av

-

Emissionskostnader

-6 439 320

-

-6 602 803

-

-

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

27 600 663

0

30 256 847

0

0

Periodens kassaflöde

17 283 568

-8 317 619

15 224 533

-14 868 190

-27 141 504

Likvida medel vid periodens början

26 776 502

49 426 470

28 835 537

55 977 041

55 977 041

Aktieemissioner

Likvida medel vid periodens slut

44 060 070

41 108 851

44 060 070

41 108 851

28 835 537

Under 2020 genomförde Bolaget en företrädesemission tillsammans med en riktad emission
med påkopplade teckningsoptioner av serien
TO2 2020/2022. Totalt utnyttjades 867 590
teckningsoptioner under januari-februari
2022, vilket ökade antalet aktier i Bolaget
med 443 795 aktier och tillförde Bolaget cirka
2,8 MSEK i kapital före emissionskostnader. För
mer information hänvisas till delårsrapporten
januari-mars 2022.
Vidare genomförde Bolaget under rapportperioden en företrädesemission med
påkopplade teckningsoptioner av serien TO3.
Emissionen, som avslutades i juni 2022 och
var säkerställd till 80%, tillförde Bolaget cirka
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perioden genomförda företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket per samma
datum. Däremot var betalda tecknade units
(BTU) i emissionen ännu inte omvandlade till
aktier per detta datum, utan det skedde först
under början av juli. Nedan ägarförteckning
speglar därför fördelning av registrerade
aktier per 2022-06-30.
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teckningsoptionerna motsvarade det vid
utgivningstillfället en utspädning av antalet
aktier och röster i Bolaget om cirka 2%, och
efter aktieemissioner genomförda under
innevarande år motsvarar det en utspädning
om cirka 0,5%.

34,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3
som löper ut under april 2023, kan Bolaget
tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till
cirka 40,8 MSEK före kostnader.
Bolagets aktier ökades med 16 209 515 aktier
till totalt 32 419 034 aktier och aktiekapitalet
ökade till totalt 8 526 206 SEK. För befintliga
aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen, uppgår utspädningen till cirka 50%.
Vidare, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3, kan antalet aktier i Bolaget
komma att öka med ytterligare 12 967 612
aktier, motsvarande en utspädning om cirka
28% av det totala antalet aktier i Bolaget.
15

Finansiell kalender
Delårsrapport 1, 2022

2022-04-19

Delårsrapport 2, 2022

2022-08-25

Delårsrapport 3, 2022

2022-10-27

Bokslutskommuniké, 2022

2023-02-23

Finansiella rapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.alzinova.com
från och med dagen för offentliggörandet.

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

Ordlista, definitioner och förkortningar
amyloid-beta			
				

kroppsegen peptid (del av ett protein) som klumpar
ihop sig i hjärnan och orsakar Alzheimers sjukdom

biomarkör			

en mätbar indikator av ett sjukdomstillstånd

IP				Intellectual properties, på svenska, immateriella
				rättigheter, exempelvis patent
klinisk studie 			

läkemedelsprövning som utförs på människor

monoklonal antikropp		
				

en enda typ av antikropp producerad av celler som
ursprungligen kommer från en och samma cell

neurotoxisk			

skadlig eller giftig för nervceller i hjärnan

oligomerer			
ihopklumpat protein eller peptid, här använt som
				benämning på lösliga peptidklumpar
peptid				
en kedja av aminosyror för kort för att klassas som
				ett protein
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plack				
				

lokal ansamling av ihopklumpat olösligt protein, i
Alzheimers fr.a. bestående av peptiden Abeta42

sjukdomsmodifierande
behandling			

behandling av sjukdomens bakomliggande orsak
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Investeringshöjdpunkter
Alzinovas mål är att göra det möjligt för Alzheimerpatienter
att leva ett självständigt och aktivt liv.

Alzinovas huvudkandidat, ALZ-101, är ett terapeutiskt vaccin
mot Alzheimers sjukdom. Vaccinet befinner sig i klinisk
utveckling med en fas 1b-studie i Alzheimerpatienter.
Baserat på samma teknologi utvecklar Alzinova även en
monoklonal antikropp, ALZ-201, som en kompletterande
behandling för att bekämpa Alzheimers sjukdom.

Data visar att den unika specificiteten hos Alzinovas
vaccin (ALZ-101) och monoklonala antikroppen
(ALZ-201) ger ”best-in-class” potential.
Förberedande aktiviteter pågår inför nästa kliniska
utvecklingsfas, vilket gör Alzinovas kandidater mer
attraktiva för strategiskt partnerskap.

Alzinova AB (publ) (org.nr. 556861-8168)
AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1
SE-431 83 Mölndal
Sverige

