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2014 KVARTAL 4 (okt-dec) 

 Rörelseresultat -3 648 (-1 357) KSEK  

 Resultat per aktie -0,5 (-4,8) SEK 

 

Helåret 2014 (jan-dec) 

 Rörelseresultat -10 115 (-5 671) KSEK  

 Resultat per aktie -1,3 (-20,5) SEK 

 

  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

 Nadia Whittley valdes in i bolagets 

styrelse. 

 Riktade nyemissioner tillförde 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. 

 Peptonic Medical AB noterades på 

AktieTorget den 2 juli 2014. 

 Peptonic Medical AB erhöll 

godkännanden för nästa kliniska studie. 

 Johan Inborr utsågs till ny VD i Peptonic 

Medical AB. 

 Första patienterna behandlade i 

Peptonic Medical ABs fas 2b studie 

 Formuleringspatent godkänns i Europa 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

PERIODENS UTGÅNG 

 Inleder samarbete med Swetox för 

att kartlägga oxytocinets 

verkningsmekanismer på cellnivå. 
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VD har ordet 

Fjolåret var ett händelserikt år för Peptonic Medical. Två av de mest betydelsefulla  

händelserna var listningen på AktieTorget i juli och starten på den kliniska fas 2b –studien i 

september. 

I samband med listningen på AktieTorget genomfördes dels en riktad emission, dels en 

spridningsemission, vilka tillsammans tillförde bolaget drygt 22 Mkr före emissions-

kostnader. Detta var mindre än planerat, men ändå tillräckligt för att kunna genomföra fas 

2b –studien enligt plan.  

I oktober randomiserades den första patienten in i fas 2b –studien, som genomförs på fem 

kliniker runt om i Sverige. Totalt planeras 240 patienter att behandlas och sista patienten 

beräknas att gå ur studien i juni innevarande år. Rekryteringen till studien har gått helt enligt 

plan och tidsplanen för studien ser ut att hålla. Det betyder att vi räknar med att meddela 

resultaten under september månad. 

Under året har bolagets formuleringspatent (oxytocingelen) fått godkännande i hela Europa. 

Patentet är viktigt för att det både breddar och förlänger skyddet för Vagitocin. Tidigare har 

patentet blivit godkänt i Sverige och Singapore. Vi har nu goda förhoppningar om att 

patentet får godkännande i USA under innevarande år.  

Inför fas 3 -studierna har vi för avsikt att hitta en eller flera samarbetspartners, som är 

beredda att ta över utvecklingsansvaret och kommersialiseringen för Vagitocin på de största 

marknaderna.  Under året har vi därför intensifierat våra partneringaktiviteter och 

identifierat ett stort antal bolag runt om i världen som uttryckt ett stort intresse för 

produkten.      

Under året har vi påbörjat ett arbete för att utvärdera andra indikationer för oxytocin än 

vaginal atrofi. Detta arbete har hittills resulterat i inlämnandet av en ny patentansökan. 

Till sist vill jag tacka alla medarbetare, styrelsen, konsulter, aktieägare och övriga som 

bidragit till Peptonic Medicals positiva utveckling under året.  

 

Stockholm den 27 februari 2014 

Johan Inborr 

CEO, PEPTONIC medical AB (publ) 
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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 har utvecklat ett 

östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel för lokal behandling av vaginal atrofi, som nu är i 

klinisk utvecklingsfas. Vagitocin® 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. 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 för samma indikation. 
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FINANSIELL INFORMATION 

 

Intäkter – Bolaget har i dagsläget ingen nettoomsättning. 

 

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -3 648 (-1 357) KSEK. Kostnaderna för 

helåret uppgick till -10 125 (-5 671) KSEK.  

 

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -3 628 (-1 305) 

KSEK. Resultat efter finansnetto för helåret uppgick till -10 097 (-5 619) KSEK.  

 

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2014, till  

10 528 (7 410) KSEK. Under året har bolaget fått in 28 750 KSEK via olika nyemissioner. 

 

Eget kapital – PEPTONIC medical ABs eget kapital per den 31 december 2014 uppgick till    

40 910 (30 908) KSEK, vilket ger en soliditet om 89 (93) procent. 

 

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

periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (1).  

 

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2014 var 7 971 054 (274 082) stycken. 
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RESULTATRÄKNING 

   
     3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
   okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
KSEK  Not 2014 2013 2014 2013 

       
Rörelsens intäkter       
Övriga rörelseintäkter     1 - 10 - 

Summa    1 - 10 - 
       
       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader  1 -2 453 -916 -7 410 -3 657 
Personalkostnader   -1 194 -433 -2 713 -2 007 
Avskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  

 
-2 -8 -2 -8  

Summa rörelsens kostnader   -3 649 -1 357 -10 125 -5 671 
       

Rörelseresultat    -3 648 -1 357 -10 115 -5 671 
        

Finansiella poster  
 

20 53 18 53 
        

Resultat före skatt   -3 628 -1 304 -10 097 -5 619 
        
Skatt på periodens resultat   - - - - 
        

Periodens resultat   -3 628 -1 304 -10 097 -5 619 
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 BALANSRÄKNING     
   31-dec 31-dec 
 KSEK  Not 2014 2013 

 
Tillgångar    

 Anläggningstillgångar    
 Immateriella anläggningstillgångar 2 34 606 25 368 
 Materiella anläggningstillgångar  35 - 
 Finansiella anläggningstillgångar  - - 

 Summa anläggningstillgångar    34 641 25 368 
 

Omsättningstillgångar      
 

Råvaror och förnödenheter  - - 
 Övriga fordringar  456 337 
 Skattefordringar  - 79 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    207 108 
 Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank   
10 420 

108 7 410 

 
Summa omsättningstillgångar    11 191 7 934 

 
Summa tillgångar  45 832 33 302 

 
Eget kapital och skulder    

 
Eget kapital      

 
Bundet eget kapital    

 Aktiekapital  797 274 
 Pågående nyemissioner  - 6 645 
 Fritt eget kapital    
 Överkursfond   72 578 46 356 
 Balanserad förlust  -22 368 -16 748 
 Periodens resultat  -10 097 -5 619 

 Summa eget kapital   3 40 910 30 908 
     
 

Kortfristiga skulder      
 Leverantörsskulder  1 330 1 453 
 

Övriga kortfristiga skulder  183 175 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 409 766 

 Summa kortfristiga skulder    4 922 2 394 

 Summa eget kapital och skulder  45 832 33 302 
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Kassaflödesanalys 
     12 mån 12 mån 
   jan-dec jan-dec 

KSEK Not  2014 2013 
     

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat efter finansiella poster   -10 097 -5 619 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   2 8  

Betald skatt   - - 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  -10 095 -5 611 
     

Ökning (-) minskning (+) varulager   - - 

Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar   -127 -321 

Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder   2 517 -1 575 

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten  -7 705 -7 507 
      
Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -9 239 -6 699 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -37 - 
Investeringar i finansiella tillgångar    - 
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar   - 3 200 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -9 276 -3 499 
      
Finansieringsverksamhet     
Nyemission   22 628 7 370 
Emissionskostnader   -2 529 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   20 099 7 370 
     
Årets kassaflöde   3 118 -3 636 
Summa likvida medel vid årets början   7 410 11 046 

Summa likvida medel vid årets slut   10 528 7 410 
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Förändring av eget kapital 

       

KSEK   
Aktie-

kapital 
Pågående 

nyemission 
Överkurs-

fond fri 
Balanserat 

resultat 
Summa   

eget kapital 

Ingående balans 1 januari 2013 242 12 885 32 278 -16 748 28 657 
Årets resultat    -5 619 -5 619 
Pågående nyemissioner  7 370   7 370 
Nyemission 27 -13 610 13 583  - 
Emissionskostnader  -  - - 
Konvertering 5  495  500 

Utgående balans 31 december 2013 274 6 645 46 356 -22 367 30 908 
      
      
Ingående balans 1 januari 2014 274 6 645 46 356 -22 367 30 908 
Årets resultat    -10 097 -10 097 
Fondemission 
Nyemissioner 

297 
226 

 
-6 645 

-297 
29 048 

 
 

- 
22 628 

Emissionskostnader   -2 529  -2 529 

Utgående balans 31 december 2014 797 0 72 578 -32 465 40 910 
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NOTER 

Redovisningsprinciper 
Denna bokslutskommuniké 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 året har företag företrädda av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Totala 

arvoden under året uppgår till 1 957 (866) KSEK exklusive moms och avser forsknings- och 

utvecklings tjänster. Ökningen av arvodet i år i jämförelse med samma period föregående år 

är hänförligt till ökade forsknings- och utvecklings tjänster i samband med fas 2b- studien. 

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  

KSEK (fakturerat) jan-dec  jan-dec  

Konsultarvode styrelsemedlemmar 1 957  866  

Total   1 957  866  
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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-dec 31-dec 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet 2014 2013 

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid periodens början 20 132 16 925  

Periodens aktiveringar 8 142 3 207  

  28 274 20 132  
Inga avskrivningar har skett på utgifterna för 
utvecklingsarbetet då inga intäkter har 
tillkommit bolaget 

   

 -  
     

Redovisat värde vid periodens slut 28 274 20 132  

     

Patent och licenser    

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid periodens början 5 236 1 744  

Periodens aktiveringar  292  

Omklassificering vid byte av aktier mot 
patenträtter/upphovsrätter 

   

1 096 3 200  

  6 332 5 236  
Inga avskrivningar har skett på patenter och 
licenser då inga intäkter har tillkommit 
bolaget 

   

 -  

     

Redovisat värde vid periodens slut 6 332 5 236  

   

Totala immateriella anläggningstillgångar 34 606 25 368 
 

 

 

 

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

  2014 2013 
     

Rörelseresultat, KSEK   -10 115 -5 671 

Avkastning på eget kapital, %   -28,1 -18,9 

Soliditet, %   89 93 

Resultat per aktie, SEK   -1,3 -20, 5 

Kassa och bank per aktie, SEK   1,3 27,0 

Eget kapital per aktie, SEK   5,1 112,8 

Börskurs per balansdagen, SEK   8,90 NA 

Kurs/eget kapital per aktie, SEK   1,73 NA 

Antal aktier per balansdagen   7 971 054 274 082 

      

 

       

Förslag till vinstdelning 

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker. 

 

Årsredovisning 

Fullständig årsredovisning för 2014 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor för 

beställning och på hemsidan från och 2015-03-18. 

 

Ordinarie bolagsstämma 

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2015-04-09. 
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Denna bokslutskommuniké 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 

Årsredovisning 2014    2015-03-18 

Delårsrapport 1    2015-05-08 

Delårsrapport 2    2015-08-17 

Delårsrapport 3    2015-11-11 

Bokslutskommuniké    2016-02-26 

 

 

Stockholm den 27 februari, 2014 

 

Ron Long, styrelseordförande   Kerstin Uvnäs Moberg, styrelseledamot 

 

Christer Sjögren, styrelseledamot   Ingvar Wiberger, 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. 


