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 Rörelseresultat -3 551 (-2 644) KSEK  

 Resultat per aktie -0,18 (-0,33) SEK 

 

 

 

 

  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

 Under mars erhölls godkännande från 

både Läkemedelsverket och 

Etikprövningsnämnden för att starta en 

ny fas 2b studie på indikationen Vaginal 

Atrofi. 

 Formuleringspatentet godkändes även i 

Kina. Det är tidigare godkänt i bland annat 

Europa och USA. Patentet löper framtill 

2032.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

PERIODENS UTGÅNG 

 Valberedningen föreslår att Hans von 

Celsing väljs till ny ordförande i Peptonic 

Medical vid ordinarie årsstämma den 19 

maj. Bolagets nuvarande ordförande, Ron 

Long, har meddelat att han inte ställer upp 

för omval. 

 Den 3 maj meddelades att de första 

patienterna behandlats i Peptonic Medical 

ABs fas 2b studie. Syftet med studien är att 

undersöka effekten av produktkandidat 

Vagitocin® för behandling av vaginal atrofi 

(torra slemhinnor i slidan). Fas 2b –studien 

är en dubbelblind, placebokontrollerad, 

multicenter studie med två studiearmar 

innefattande 80 patienter i vardera d.v.s. 

totalt 160 patienter. Syftet med studien är 

att undersöka effekten av Vagitocin® (400 

IU/dag) jämfört med placebo vid 

behandling av vaginal atrofi. 
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VD har ordet 

 

De senaste månaderna har verksamheten i Peptonic nästan uteslutet kretsat kring förberedelserna 

för fas 2b –studien. Tillstånd från berörda myndigheter har erhållits, de första batcherna av 

oxytocingelen har tillverkats, klinikerna har initierats, studieprotokollet har presenterats för 

prövningsledarna, serviceavtal med laboratorier och andra leverantörer har slutits, annonseringen 

har påbörjats o.s.v.  Allt har förlöpt enligt uppgjord tidsplan och kostnadskalkyl, vilket betyder att de 

första patienterna kunde randomiseras in i studien i början av innevarande månad. 

 

Under de nästkommande månaderna kommer vi att noga följa den fortsatta patientrekryteringen 

och återkopplingen vi får från klinikerna och försökspatienterna. Resultaten av huvudstudien (gelen i 

glasspruta) beräknas vara tillgängliga innan årsskiftet, medan resultaten från den explorativa delen 

(gelen i laminattub) beräknas vara klara under första kvartalet 2017. 

 

Tillsammans med TEFEN – ett internationellt management konsultbolag – har vi genomfört en större 

marknadsundersökning med fokus på vaginal atrofi -marknaden i USA, de fem största länderna i 

Europa och i Norden. Syftet med undersökningen var dels att bättre förstå hur patientflödet ser ut, 

vilka förskrivarna och huvudkonkurrenterna är, värdet av vaginal atrofi -marknaden idag och dels att 

ta fram en interaktiv värderingsmodell för Vagitocin®. Detta har gett oss värdefull information om de 

viktigaste marknaderna och ett smidigt verktyg inför kommande utlicensieringsförhandlingar.  

 

Det avtal som tecknades 2009 och som gav Alium Medical Ltd. (tidigare Pharmarama Ltd.) 

distributionsrättigheterna för Vagitocin® i Storbritannien och Irland sades upp i början av året. Det 

betyder att Peptonic har återtagit rätten att själv eller genom en annan avtalspart distribuera 

Vagitocin® i ovannämnda länder. I samband med det avslutade avtalet ersattes Alium Medical för 

nedlagda kostnader. 

 

Stockholm den 17 maj 2016 

Johan Inborr 

CEO, Peptonic Medical AB 
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BOLAGSÖVERSIKT 

 

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och 

utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget grundades 2009 och dess första 

produkt, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi. Det 

faktum att oxytocin är en välkänd och välstuderad substans möjliggör en snabbare 

utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier där man erhållit 

positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på 

marknaden idag.  
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FINANSIELL INFORMATION 

 

Intäkter – Bolaget har i dagsläget ingen nettoomsättning. 

 

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -3 551 (-2 644) KSEK.  

 

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -3 537 (-2 629) 

KSEK.  

 

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2016, till 21 650 

(20 338) KSEK. 

 

Eget kapital – PEPTONIC medical ABs eget kapital per den 31 mars 2016 uppgick till 63 975 

(52 769) KSEK, vilket ger en soliditet om 86 (86) procent. 

 

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid 

periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).  

 

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars, 2016 var 19 174 412 stycken. 
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RESULTATRÄKNING 

   
       3 mån 3 mån 12 mån 
     jan-mar jan-mar jan-dec 
KSEK  Not   2016 2015 2015 

        
Rörelsens intäkter        
Övriga rörelseintäkter       0 0 0 

Summa      0 0 0 
        
        
Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader  1   -2 409 -1 534 -9 274 
Personalkostnader     -1 139 -1 110 -4 696 
Avskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  

 
  -3 - -13  

Summa rörelsens kostnader     -3 551 -2 644 -13 983 
        

Rörelseresultat      -3 551 -2 644 -13 983 
         

Finansiella poster  
 

  14 15 23 
         

Resultat före skatt     -3 537 -2 629 -13 960 
         
Skatt på periodens resultat     - - - 
         

Periodens resultat     -3 537 -2 629 -13 960 
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 BALANSRÄKNING     
   31-mar 31-mar 31-dec 
 KSEK  Not 2016 2015 2015 

 
Tillgångar      

 Anläggningstillgångar      
 Immateriella anläggningstillgångar 2 46 401 40 530 45 407 
 Materiella anläggningstillgångar  20 35 23 
 Finansiella anläggningstillgångar  - - - 

 Summa anläggningstillgångar    46 421 40 565 45 430 
 

Omsättningstillgångar       
 

Råvaror och förnödenheter  - - - 
 Övriga fordringar  227 567 328 
 Skattefordringar  - - - 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    119 182 160 
 Kassa och bank   21 650 20 338 28 431 

 
Summa omsättningstillgångar    21 996 21 087 28 919 

 
Summa tillgångar  68 417 61 652 74 349 

 
Eget kapital och skulder     

 
Eget kapital       

 
Bundet eget kapital     

 Aktiekapital  1 917 797 944 
 Pågående nyemissioner   14 488 973 
 Fritt eget kapital     
 Överkursfond   112 020 72 578 112 021 
 Balanserad förlust  -46 425 -32 465 -32 465 
 Periodens resultat  -3 537 -2 629 -13 960 

 Summa eget kapital   3 63 975 52 769 67 513 
      
 

Kortfristiga skulder       
 Leverantörsskulder  1 016 2 414 1 769 
 

Övriga kortfristiga skulder  4 111 241 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 422 6 358 4 826 

 Summa kortfristiga skulder    4 442 8 883 6 836 

 Summa eget kapital och skulder  68 417 61 652 74 349 
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NOTER 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och 

enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning, K3.  

 
 
Not 1 – Transaktioner med närstående  
Under perioden har företag företrädda av styrelsemedlemar anlitats på konsultbasis. Totala 

arvoden under perioden uppgår till 377 (437) KSEK exklusive moms och avser i huvudsak 

forsknings- och utvecklings tjänster. Samtliga transaktioner mellan närstående parter 

baseras på marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående 

till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner 

med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat 

under året.  

 

 2016  2015 2015  

KSEK jan-mar  jan-mar jan-dec  

Konsultarvode styrelsemedlemmar 377  437 1 706  

Total 377  437 1 706  
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Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar 
Patent-och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på fem år efter det att första 

intäktskronan har tillförts bolaget. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas 

medföra framtida intäkter till bolaget. I balansräkningen är patent- och 

utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde. 

 

 
  31-mar 31-mar 31-dec 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet 2016 2015 2015 

Ackumulerade anskaffningsvärden      

Vid periodens början 37 892 28 274 28 274  

Periodens aktiveringar 777 5 449 9 618  

  38 669 33 723 37 892  
Inga avskrivningar har skett på utgifterna för 
utvecklingsarbetet då inga intäkter har 
tillkommit bolaget 

    

- - -  
      

Redovisat värde vid periodens slut 38 669 33 723 37 892  

      

Patent och licenser     

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid periodens början 7 515 6 332 6 332  

Periodens aktiveringar 217 475        1 183 

Omklassificering vid byte av aktier mot 
patenträtter/upphovsrätter 

    

- - -  

  7 732 6 807 7 515  
Inga avskrivningar har skett på patenter och 
licenser då inga intäkter har tillkommit 
bolaget 

    

- - -  

      

Redovisat värde vid periodens slut 7 732 6 807 7 515 

    

Totala immateriella anläggningstillgångar 46 401 40 530 45 407 
 

 

 

 

Not 3 – Eget kapital och skulder  
Bolagets samtliga skulder är icke-räntebärande.  
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NYCKELTAL   3 mån 3 mån 12 mån 
   jan-mar jan-mar jan-dec 

  2016 2015 2015 
      

Rörelseresultat, KSEK   -3 551 -2 644 -13 983 

Avkastning på eget kapital, %   -21,5 -22,4 -25,8 

Soliditet, %   94 86 91 

Resultat per aktie, SEK   -0,2 -0,3 -0,7 

Kassa och bank per aktie, SEK   1,1 2,6 1,5 

Eget kapital per aktie, SEK   3,3 6,6 2,1 

Börskurs per balansdagen, SEK   5,80 10,60 6,10 

Kurs/eget kapital per aktie, SEK   1,8 1,6 2,9 

Antal aktier per balansdagen   19 174 412 7 971 054 19 174 412 

     * 

      

*Inklusive registrering av inbetald 

emission registrerad hos 

Bolagsverket under januari 2016      
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Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande 

översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. 

 

FINANSIELL KALENDER 

Delårsrapport 2    2016-08-17 

Delårsrapport 3    2016-11-10 

Bokslutskommuniké    2017-02-27 

 

 

Stockholm den 17 maj, 2016 

 

Ron Long, styrelseordförande   Kerstin Uvnäs Moberg, styrelseledamot 

 

Andris Kreicbergs, styrelseledamot  Nadia Whittley, styrelseledamot 

  

Johan Inborr, CEO 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Inborr, CEO PEPTONIC medical AB. Tel: +46 708 853 893 

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel 

med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.  

 
Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska 
betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att 
dessa uppgifter är korrekta. 


