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2014 KVARTAL 2 (apr-jun) 

 Bolaget har i dagsläget ingen nettoomsättning 

 Rörelseresultat -2 404 (-1 113) KSEK  

 Resultat per aktie -0,35 (-4,57) SEK 

 

FÖRSTA HALVÅRET 2014 (jan-jun) 

 Bolaget har i dagsläget ingen nettoomsättning 

 Rörelseresultat -3 678 (-2 482) KSEK  

 Resultat per aktie -0,54 (-10,20) SEK 

 

 

  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

 Bolaget har genomfört nyemission och 

ansökte om listning på AktieTorget. 

 Nadia Whittley har valts in som ny 

styrelsemedlem. 

 En riktad nyemission har tillfört bolaget 

6,9 MSEK under första kvartalet. 

 Bolaget genomförde en riktad 

nyemission samt en spridningsemission 

under maj respektive juni månad som 

tillsammans tillförde bolaget drygt 22 

MSEK före emissionskostnader. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

PERIODENS UTGÅNG 

 PEPTONIC noterades på AktieTorget 

den 2 juli 2014. 

 Per den 11 augusti, 2014 var antalet 

aktier i bolaget 7 971 054 st. 
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VD har ordet 

Peptonic Medical listades på AktieTorget den 2:a juli och i samband med det genomfördes 

en spridningsemission under juni månad. Det har varit en intensiv period för alla som varit 

involverade i arbetet. Det är med glädje vi kan konstatera att vi numera har mer än 250 

delägare och att bolaget under maj-juni har tillförts nästan 22,5 MSEK före 

emissionskostnader. Förberedelserna för den planerade fas IIb pågår med högsta prioritet. 

Enligt tidplanen skall de första patienterna inkluderas i studien under oktober månad i år. 

Totalt kommer 240 patienter att delta i studien och vi har rekryterat fem studiecentra. 

Genom att engagera kliniker endast i Sverige får vi en god kostnadskontroll och en homogen 

patientgrupp. Vi är övertygade om att det ger en bra bedömningsgrund vid utvärderingen av 

studien. Studien kommer att pågå fram till juni 2015 med ett beräknat utvärderat resultat i 

augusti 2015. 

 

Bolagets strategi är att en samarbetspartner skall finansiera fas III studierna. Inom 

läkemedelsbranschen är det vanligt att partners går in och förvärvar de kommersiella 

licensrättigheterna för ett framtida läkemedel och samtidigt står för de återstående kliniska 

utvecklingskostnaderna. Peptonic har inlett diskussioner med tänkbara partners med avsikt 

att sluta ett eller flera samarbetsavtal så snart som möjligt.  

 

Under hösten kommer företaget att ta fram en utvecklingsplan för oxytocinbaserade 

produkter inom andra indikationsområden än vaginal atrofi. Detta för indikationer där 

bolaget redan har patentskydd eller där bolaget bedömer att nya patent kan erhållas. 

 

 

Stockholm den 13 augusti 2014 

Dan Markusson 

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 har utvecklat ett 

östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel för lokal behandling av vaginal atrofi. Den 

innehåller oxytocin, ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska 

ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en 

snabbare utvecklingsprocess för Bolaget. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier 

och där 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 andra kvartalet uppgick till -2 404 (-1 113) KSEK. Första halvåret 

uppgick kostnaderna till -3 678 (-2 482) KSEK.  

 

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -2 404 (-1 113) 

KSEK. Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till -3 678 (-2 482) KSEK.  

 

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2014, till 9 972   

(4 618) KSEK. Sista delen av inbetalning avseende spridningsemissionen i juni 2014, 

bestånden av 12 985 KSEK, tillfaller bolaget under augusti, 2014.  Under halvåret har bolaget 

fått in 16 249 KSEK via olika nyemissioner. 

 

Eget kapital – PEPTONIC medicals eget kapital per den 30 juni 2014 uppgick till 49 419  

(26 176) KSEK, vilket ger en soliditet om 97 (87) procent. 

 

Organisation – Under första halvåret uppgick genomsnittligt antal anställda till 1 (1). Vid 

periodens slut uppgick antalet anställda till 1 (1).  

 

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2014 var 6 824 318 stycken. 
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RESULTATRÄKNING 

   
     3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
   apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
KSEK  Not 2014 2013 2014 2013 2013 

        
Rörelsens intäkter        
Övriga rörelseintäkter     - - - - - 

Summa    - - - - - 
        
        
Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader  1 -1 850 -632 -2 646 -1 384 -3 656 
Personalkostnader   -554 -481 -1 032 -1 098 -2 007 
Avskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  

 
- - - - -8  

Summa rörelsens kostnader   -2 404 -1 113 -3 678 -2 482 -5 671 
        

Rörelseresultat    -2 404 -1 113 -3 678 -2 482 -5 671 
         

Finansiella poster  
 

- - - - -52 
         

Resultat före skatt   -2 404 -1 113 -3 678 -2 482 -5 619 
         
Skatt på periodens resultat   - - - - - 
         

Periodens resultat   -2 404 -1 113 -3 678 -2 482 -5 619 
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 BALANSRÄKNING     
   30-jun 30-jun 31-dec 
 KSEK  Not 2014 2013 2013 

 
Tillgångar      

 Anläggningstillgångar      
 Immateriella anläggningstillgångar 2 27 129 21 509 25 368 
 Materiella anläggningstillgångar  - 8 - 
 Finansiella anläggningstillgångar  - 3 200 - 

 Summa anläggningstillgångar    27 129 24 717 25 368 
 

Omsättningstillgångar       
 

Råvaror och förnödenheter  25 63 63 
 Pågående nyemissioner  12 985 - - 
 Övriga fordringar  551 431 337 
 Skattefordringar  75 14 79 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    100 109 45 
 

Kassa och bank   9 972 4 618 7 410 

 
Summa omsättningstillgångar    23 708  5 235 7 934 

 
Summa tillgångar  50 837 29 952 33 302 

 
Eget kapital och skulder     

 
Eget kapital       

 Bundet eget kapital     
 Aktiekapital  683 243 274 
 Pågående nyemissioner  12 985 12 160 6 645 
 Fritt eget kapital     
 Överkursfond   62 236 33 003 46 356 
 Balanserad förlust  -22 807 -16 748 -16 748 
 Periodens resultat  -3 678 - 2 482 -5 619 

 Summa eget kapital   3 49 419 26 176 30 908 
 

Långfristiga skulder     
 Konvertibelt skuldebrev  - 500 - 
 

Kortfristiga skulder       
 Leverantörsskulder  1 085 557 1 453 
 Övriga kortfristiga skulder  147 252 143 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  186 2 467 798 

 Summa kortfristiga skulder    1 418 3 276 2 394 

 
Summa eget kapital och skulder  50 873 29 952 33 302 

 
     

      

 

 



 
 

DELÅRSRAPPORT 2, 2014 7 

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 680 (260) KSEK exklusive moms och avser 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.  

 

 2014  2013 2013  

KSEK jan-jun  jan-jun jan-dec  

Konsultarvode styrelsemedlemmar 680  260 866  

Total 680  260 866  
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Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar 
Kostnader för forskning, utveckling och patent aktiveras löpande. Avskrivningar på 

nuvarande aktiverade kostnader har ännu inte påbörjats och framtida aktiverade kostnader 

avser bolagaet att fördela över en längre tid, målet är att avskrivningarna skall möta 

intäktsflödena för aktiverade nedlagda kostnader. I balansräkningen är kostnader för 

forskning, utveckling och patent upptagna till anskaffningsvärde. 

 

 
  30-jun 30-jun 31-dec 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet 2014 2013 2013 

Ackumulerade anskaffningsvärden      

Vid periodens början 20 132  16 925  16 925  

Periodens aktiveringar 1 301  2 758  3 207  

  21 433  19 683  20 132  
Inga avskrivningar har skett på utgifterna för 
utvecklingsarbetet då inga intäkter har 
tillkommit bolaget 

      

-  -  -  
        

Redovisat värde vid periodens slut  21 433 19 683  20 132  

        

Patent och licenser       

Ackumulerade anskaffningsvärden       

Vid periodens början 5 236  1 744  1 744  

Periodens aktiveringar 460  82  292  

Omklassificering vid byte av aktier mot 
patenträtter/upphovsrätter 

      

-  1 826  3 200  

  5 696  1 826  5 236  
Inga avskrivningar har skett på patenter och 
licenser då inga intäkter har tillkommit 
bolaget 

      

 -  - -  

        

Redovisat värde vid periodens slut 5 696  1 826  5 236  

    

Totala immateriella anläggningstillgångar 27 130 21 509 25 368 
 

 

 

 

Not 3 – Eget kapital och skulder  
Bolagets samtliga skulder är icke-räntebärande.  
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NYCKELTAL   6 mån 6 mån 12 mån 
   jan-jun jan-jun jan-dec 

  2014 2013 2013 
      

Rörelseresultat, KSEK   -3 678 -2 482 -5 671 

Avkastning på eget kapital, %   -9,2 -9,1 -18,9 

Soliditet, %   97 87 93 

Resultat per aktie, SEK   -0,54 -10,20 -20, 50 

Kassa och bank per aktie, SEK   1,46 18,98 27,04 

Eget kapital per aktie, SEK   7,2 107,6 112,8 

Börskurs per balansdagen, SEK   NA NA NA 

Kurs/eget kapital per aktie, SEK   NA NA NA 

Antal aktier per balansdagen   6 824 318 243 313 274 082 
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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 juli - september 2014  15 okt 2014 

Bokslutskommuniké    27 feb 2015 

 

 

 

Stockholm den 13 augusti 2014 

 

Ron Long, styrelseordförande   Kerstin Uvnäs Moberg, styrelseledamot 

 

Christer Sjögren, styrelseledamot   Ingvar Wiberger, styrelseledamot 

 

Nadia Whittley, styrelseledamot 

  

Dan Markusson, CEO 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Markusson, CEO PEPTONIC medical AB. Tel: +46 768 550 200 

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel 

med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.  
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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. 


