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Kort om Emplicure

 Emplicures patenterade biokeramiska teknologiplattformar är en 
startpunkt för utveckling av produkter till stora marknader och 
otillfredsställda medicinska behov. 
 
 Bolaget har en bred portfölj av kommersiellt och medicinskt 
viktiga produkter.

 Två affärsområden: läkemedel och konsumentprodukter. 

Både Emplicure och dotterbolaget Amplicon utvecklar produkter 
på gemensamma patenterade teknologiplattformar med olika 
innovativa produkter som kan administreras på flera olika sätt: 
oralt, inhalerat och transdermalt.

 Bolaget grundades 2014 och har idag 53 patent inom 7 familjer.
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Våra produkter utvecklas för att 
lösa specifika behov för säker och 
effektiv behandling av smärta.  
Det finns en stor potential och 
kraft i att kombinera tillämpad 
material vetenskap med farmaci och 
 kunskaper om patienters behov av 
bättre läkemedels behandling. Detta 
tillvägagångssätt tillämpar  Amplicon 
vid utveckling av produkter till 
 konsumentmarknaden.

THOMAS LUNDQVIST,  
medgrundare Emplicure

Patenterade teknologiplattformar som  
skapar närmast oändliga möjligheter

Thomas Lundqvist, Håkan Engqvist och Susanne Breden
berg grundade Emplicure 2014. Genom att kombinera 
materialvetenskap med läkemedelsutveckling utvecklar 
bolaget nya läkemedel med hjälp av väldokumenterade 
biokeramiska material. Läkemedel och andra substanser 
byggs in i biokeramernas håligheter, porsystem, och på 
så vis skapas nya produkter med kontrollerad frisättning 
av aktiva substanser. Genom att utveckla denna teknologi 
har nya patent och produkter skapats. 

Portföljen består nu av opioidläkemedel för  behandling 
och optimal smärtlindring. Dessutom designas 
 produkterna så att manipulation av läkemedelsformerna 
för att utvinna opioiderna i missbrukssyfte försvåras. 
Eftersom produkterna baseras på existerande aktiva 
substanser med bevisad effekt och säkerhet innebär detta 
en relativt kort tid från idé till marknad (cirka tre till fem år), 
samtidigt blir utvecklings kostnaderna och riskerna relativt 
låga  jämfört med en läkemedelsprocess baserade på nya 
aktiva substanser. 

BAKGRUND
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Torsdagen den 24 juni 2021 var den första handelsdagen 
för Emplicureaktien på Nasdaq First North. En historisk 
dag för Emplicure och en milstolpe för alla som har jobbat 
hårt för att åstadkomma detta.

Noteringen var bara början och 2021 var ett händelserikt 
år på många andra sätt. Efter börsintroduktion har fokus 
legat på att växla upp organisationen och driva utveckling
en av bolagets två huvudprojekt, Empli03 och Amp01. 

Empli03 är vår läkemedelskandidat mot kronisk smärta 
och Amp01 är en tobaksfri nikotinprodukt i form av torra, 
vita snuspåsar för konsumenter. Båda projekten utvecklas 
på EmpliorTM, en av våra egna biokeramiska plattformar 
med patenterade teknologier.

Vår produktutveckling fokuserar på läkemedel och 
 konsu mentprodukter och vi riktar båda mot stora mark
nader med stor potential och/eller medicinska behov. 

VD-ORD

Ett starkt team lägger grunden för tillväxt

 Läkemedlen utvecklas inom Emplicure AB och konsument
produkterna utvecklas inom det helägda  dotterbolaget 
Amplicon AB.

Den absoluta styrkan i våra produkter ligger i att vi kan 
skräddarsy produkter med specifika frisättningsprofiler 
för olika indikationer och behov. Detta baseras på våra 
patenterade biokeramiska teknologiplattformar som vi 
använder inom både Emplicure och Amplicon. Tack vare 
att vi kan ta fram unika och patentskyddade produkter, 
minskar riskexponeringen för en potentiell licens eller 
samarbetspartner, vilket i sin tur har en positiv påverkan 
vår intjäningsmöjlighet i ett samarbete.

EMPLI03 GÅR IN I KLINISK STUDIE

Empli03 är en buckal tablett och utvecklas med substan
sen buprenorfin, en mildare opioid. Vår formulering har en 
kliniskt mycket intressant frisättningsprofil som vi bedömer 
kan fylla ett stort medicinskt behov.

Empli03 kan bidra till en  säkrare 
läkemedelsbehandling tack vare 
en unik produkt och  egenskaper 
som motverkar att den kan 
missbrukas.
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Målet är att utveckla våra produkter framåt och 
uppåt i värdekedjan till den punkt där vi bedömer 
att vi kan skapa mest värde för såväl Emplicure 
som för våra partners och till syvende och sist 
de som ska använda våra produkter.

Tabletten ger dels en frisättning för snabbt insättande 
smärtlindring, följt av en långsammare frisättning över tid 
för bibehållen smärtlindring. Vi skapar förutsättningar för 
en patientstyrd läkemedelsbehandling av kronisk smärta.

Utöver detta har den dessutom så kallade ADF egen
skaper. Det betyder att vår formulering försvårar miss
bruk av  opioiden genom att den motstår mekanisk och 
kemisk mani pulation i syfte att utvinna opioiden. Avtal 
har tecknats med Quotient Sciences i UK, som kommer 
att  ansvara för GMPtillverkningen till den första kliniska 
 studien och genomföra den farmakokinetiska studien.

AMP01 TAS VIDARE MOT EN FÄRDIG PRODUKT 

Inom utvecklingen av vår tobaksfria nikotinprodukt, 
Amp01, tar vi stora steg mot färdig produkt. Vi arbetar med 
en tydlig produktprofil och bedömer att vi nu ligger nära 
den finala frisättningsprofilen avseende nikotin och smak 
för våra första produkter. Parallellt driver vi diskussioner 
med flera potentiella licens- och samarbetspartners.
 

PATENT FÖR INHALATION GODKÄNDES I USA

Patentmyndigheten i USA godkände under hösten ett 
patent för ”inhalation av läkemedel”. Patentet stärker våra 
förutsättningar att utveckla och kommersialisera nya unika 
och patentskyddade inhalationsprodukter, där USA är en 
stor och viktig marknad. Inhalation är en av de tre platt
formarna för våra utvecklingsprojekt idag.

VI BYGGER ETT STARKT TEAM OCH LÄGGER GRUNDEN  
FÖR TILLVÄXT

Emplicure har under 2021 rekryterat totalt sex nya med
arbetare. Arbetet fokuseras på utveckling och dokumenta
tion av Empli03 till den kliniska studien och för utveckling
av Amp01 till en färdig produkt .

Nu blickar vi framåt och ser fram emot ett  
nytt spännande år! 

TORBJÖRN WALKER LARSSON 
CEO Emplicure

Vi har knutit till oss global expertis 
för utveckling av en ny generation 
nikotin produkter.
TOMAS HAMMARGREN, Ordförande Amplicon
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” A new generation of products  
for a better  tomorrow”

Verksamhetsbeskrivning
Emplicure är ett innovativt bolag som kombinerar avan
cerad materialvetenskap med farmaci. Vi utvecklar nya 
produkter och användningsområden genom att kombinera 
aktiva och godkända substanser med våra patenterade 
biokeramiska plattformar. Emplicure och Amplicon delar 
administrationsplattformar för olika administrationsvägar. 
Emplicure utvecklar farmaceutiska produkter, initialt mot 
kronisk smärta. Amplicon utvecklar konsumentproduk
ter, med tobaksfria nikotinpåsar som första produktlinje. 
Gemensamt är att alla produkter är baserade på egen
utvecklade och patenterade biokeramiska plattformar och 
adresserar viktiga och växande marknader.

Affärsutveckling 
Bolaget arbetar löpande med affärsutveckling. Att identi
fiera och validera ett behov är startpunkten i alla potentiella 
Emplicureprojekt. Därefter utvärderas den ekonomiska 
bärkraften i det planerade projektet enligt en fastställd 
process, vilken sen löper genom hela projektet. 

Andra viktiga aktiviteter är att delta på olika typer av fack
konferenser och partneringmöten, för att presentera både 
Emplicure och våra projekt för potentiella samarbetspart
ners och licenstagare. Dessa möten är också bra för att 
etablera kontakt med nya företag, kunna fånga upp och 
diskutera trender i marknaden och inom våra produktseg
ment specifikt. Vi medverkar också på olika Investerar- 
och Kapitalmarknadsdagar för marknadsföra Emplicure.

VERKSAMHETEN

Affärsidé 
Att kombinera olika substanser med biokeramer ger 
närmast oändliga möjligheter att skapa produkter med 
skräddarsydda egenskaper. Affärsidén är att ta fram nya 
innovativa produkter, både läkemedel och konsument
produkter, med kortare utvecklingstid, reducerade kostna
der och lägre utvecklingsrisk. Risken reduceras ytterligare 
då flera utvecklingsprojekt kan drivas samtidigt och att de 
konsumentprodukter som utvecklas har lägre regulatoriska 
krav och därför kommer snabbare till marknad

Strategiska mål
En bred portfölj av medicinskt och kommersiellt viktiga 
produkter utvecklas från de patenterade teknologiplatt
formarna. Nya produktmöjligheter och indikationer för 
samutveckling, utlicensiering eller strategiska samarbeten 
i olika stadier av produktutvecklingen utvärderas kontinu
erligt. Amplicons första strategiska mål är att tillsammans 
med etablerade bolag på nikotinmarknaden utveckla nya 
och tobaksfria nikotinprodukter. 

Foto: Mikael Wallerstedt

Vision
”A new generation of products for a better  tomorrow” 
är att utveckla nya  produkter med bättre  exakthet 
när det  kommer till effekt,  varaktighet och  precision  
i dosleverans.
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TEKNOLOGI

Kontrollerad frisättning av opioider 
 säkrare för patienter och samhälle

Genom att kombinera innovativa biokeramiska material 
med djupgående läkemedelskunnande har Emplicure 
utvecklat ett säkrare och mer exakt sätt att leverera läke
medel, till exempel applicerbart för behandling av kronisk 
smärta. Det finns ett stort otillfredsställt medicinskt behov 
inom opioidbaserad smärtlindring. 

En kontrollerad frisättning via Emplicures produktformu
leringar ger inte bara förbättrade behandlingsmöjligheter 
och potentiellt mindre biverkningar, det minskar också 
risken för att läkemedlet missbrukas. FDA, Food and Drug 
Administration i USA, uppmuntrar och efterfrågar utveck
lingen av läkemedel med smärtreducerande egenskaper 
och där missbruk motverkas.

Våra teknologier kan tillämpas på flera 
terapeutiska områden som kräver 
exakt läkemedelsfrisättning. Efter-
som befintliga läkemedelssubstanser 
används kortar vi utvecklingstiderna, 
riskerna blir mindre än när helt nya 
molekyler dokumenteras och det 
 innebär en kortare väg till marknad. 

TORBJÖRN W LARSSON,  
vd Emplicure
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BIOKERAMISKA PLATTFORMAR

En stark och patenterad grund för 
utveckling av innovativa produkter

De patenterade biokeramiska plattformarna är baserade på biokeramer med 
varierbara nanostrukturer. Teknologin möjliggör distribution av aktiva substanser 
i biokeramiska material. Aktiva substanser frigörs och rätt effekt uppnås genom 
kontrollerad diffusion. Frisättningen och doseringen av de aktiva substanserna kan 
justeras genom att justera storleken på porerna, valet av faktiskt biomaterial och 
de hjälpämnen som används. Biokeramiska material är också biokompatibla, vilket 
gör dem säkra att använda och ger regulatoriska fördelar.

Emplior
ORAL ADMINISTRATION

Emplior är plattformen för utveckling av tabletter, kapslar eller andra lä
kemedelsformer för oral dosering efter nedsväljning eller för upptag över 
munslemhinnan. Platt formen används nu för att utveckla produkter mot 
kronisk smärta. Hög mekanisk styrka försvårar krossning, samt försvårar 
manipulation av läkemedelsformen via extraktion med olika lösningsme
del och därmed motverkas missbruk av den aktiva substans som finns i 
läkemedelsformerna.

Empliorplattformen har använts för tillverkning av tabletter, granulat och 
pellets med bland annat buprenorfin och oxikodon som aktiva substan
ser. Båda substanserna används för behandling av kronisk smärta, men 
med olika frisättningsprofiler. 

Empliderm 
TRANSDERMAL ADMINISTRATION VIA PLÅSTER 

Emplicure har även utvecklat teknologiplattformen Empliderm där plåster 
används för dosering av läkemedel över huden. De biokeramiska materi
al som används i plåstren kan designas så att frisättningen av den aktiva 
substansen medger att plåster kan appliceras upp till en gång per vecka. 
Emplicures opioidplåster för behandling av kronisk smärta ska ge effektiv 
smärtlindring och samtidigt motverka missbruk. De är utvecklade för att 
ha egenskaper för en säker och stabil frisättning av till exempel opioider. 

En förbättrad säkerhetsprofil, minskad missbruksrisk av aktiv substans 
innebär ökad trygghet att vid behov förskriva opioider till patienter med 
kronisk smärta och särskilt till patienter med kronisk smärta som behand
las i hemmiljö. Eftersom produkterna bygger på kända opioider och 
biokeramiska material som inte ger upphov till lokal irritation vid hud
kontakt är den regulatoriska vägen till godkännande sannolikt kortare för 
Emplicures produkter jämfört med konkurrerade produkter. 
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BIOKERAMISKA PLATTFORMAR

Emplihale 
ADMINISTRATION GENOM INHALATION 

Emplicure har också utvecklat en ny plattform för dosering av läkemedel 
för inhalation av aktiva substanser. De aktiva substanserna byggs in i 
biokeramiska dosenheter. Efter uppvärmning av dosenheterna i en liten 
elektronisk värmekälla, till exempel en enhet utvecklad för ecigaretter. 
Vid uppvärmning av den keramiska dosenheten bildas en aerosol av 
den aktiva substansen som kan inhaleras för snabbt upptag via lungorna 
eller för att ge lokal effekt i luftvägarna. Många sjukdomar kräver snabbt 
insättande effekt för att uppnå snabb och varaktig symptomlindring. 
Smärta är ett tillstånd som ofta kräver både snabb och varaktig effekt för 
att undvika att symptomen förvärras över tid. 

Frisättningen av aktiv substans sker via uppvärmning av en keramisk 
dosenehet. Den keramiska dosenheten innehåller en fördefinierad dos 
vilket är en fördel jämfört med befintliga vätskebaserade system. De fas
ta biokeramiska dosenheterna försvårar manipulation och extraktion för 
att utvinna den aktiva substansen om den är attraktiv för missbruk.

De biokeramiska dosenheterna designas för en säker och kontrollerad 
aerosolbildning som är anpassad för varje enskild aktiv substans  
och dosering. 
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Målsättningen med Emplicures produkter är att utveckla 
nya läkemedel för en säker och effektiv behandling av 
kronisk smärta, samtidigt som missbruk av de aktiva sub
stanserna försvåras. Emplicures teknologier kan också 
användas för att utveckla generiska versioner av godkän
da produkter med egenskaper som motverkar missbruk, 
vilket utreds som framtida affärsmöjligheter.

Tre av Emplicures produkter riktar sig mot kronisk smärta. 
Nya läkemedel kan förbättra patienternas livskvalitet 
 genom individuell patientstyrd läkemedelsbehandling.  
De patenterade biokeramiska teknologierna gör 
det  möjligt att inkorporera den aktiva substansen i 
 biokeramiska material. Doseringen kan styras för speci
fika läkemedelssubstanser och terapeutiska behov. En 
viktig fördel med Emplicures biokeramiska material att 
de är biokompatibla och redan har etablerad användning 
som till exempel implantat i människor. En annan viktig 
fördel är att de biokeramiska materialen tillverkas med 
farmaceutisk kvalitet och att de används i annan form i 
registrerade läkemedels produkter. Detta innebär att inga 
omfattande säkerhetsstudier krävs för dessa hjälpämnen. 
Vidare bygger produkterna på konventionella processer 
för läkemedelstillverkning, vilket innebär att tillverkningen 
kan skalas upp till kommersiell produktion utan att nya 
kostnadsdrivande processer behöver utvecklas.

BIOKERAMISKA PLATTFORMAR

Tre olika teknologiplattformar skapar 
 förutsättningar för utveckling av en bred 
och växande produktportfölj

MOTVERKAR MISSBRUK
Missbruk av opioider är ett växande globalt problem. 
Missbruk kan ske genom till exempel tuggning, injektion 
eller inhalation av opioider från läkemedel. Överförskriv
ning och felaktig användning av opioider i USA har lett till 
omfattande missbruk av opioider som förskrivits som läke
medel, med ett stort antal dödsfall till följd av över dosering. 
Missbruk av läkemedel som innehåller opioider har varit 
en starkt bidragande orsak till det som i dag kallas en 
opioidkris. 2021 kom statistik som visade att cirka 100 000 
personer i USA hade dött av opioidöverdoser under det 
senaste året. (Källa: cdc.gov).

Den biokemiska strukturen designas 
för att ge de rätta förutsättningarna 
för en säker och kontrollerad frisätt-
ning av opioider, vilket ger produkterna 
hög säkerhet och effektivitet.

HÅKAN ENGQVIST, grundare
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De biokeramiska plattformarna är en stark och patenterad 
grund för utveckling av inhalationsprodukter och orala 
transmukosala produkter, vilket också ger stor potential 
för utveckling av konsumentprodukter. Emplicure har 
fört över rättigheterna till nikotinprodukter till det heläg
da dotter bolaget Amplicon med uppdraget att optimera 
affärs området konsument produkter.

Utveckling av nya produkter baserade på tobaksfritt niko
tin är prioriterat som ett första affärsområde för Amplicon. 

Tiden till kommersialisering av nya produkter i Amplicon 
har förutsättningar att vara kortare än för Emplicures läke
medelsprodukter då de regulatoriska kraven för konsu
mentprodukter inte är lika omfattande som för läkemedel. 
Marknaden för inhalerade nikotinprodukter bearbetas 
genom kontakter med bolag som utvecklar och säljer 
nikotinprodukter.

Empli03
ORAL TABLETT FÖR BEHANDLING AV KRONISK SMÄRTA

Empli03 utvecklas som en oral buckal tablett med bup
renorfin, för behandling av kronisk smärta. Den ger en 
snabb initial frisättning av buprenorfin följt av en förlängd 
och stabil dos. Patienten kan styra sin smärtbehandling 
genom att placera Empli03 under överläppen. Den kan 
användas i upp till flera timmar eller så länge smärtlindring 
behövs. Empli03 kan också minska risken för missbruk 
genom att formuleringen kan motstå mekanisk manipula
tion och extraktion i syfte att missbruka buprenorfinet. 
Kronisk smärta är ett växande hölsoproblem globalt, en
bart i USA beräknas så många som 20% av befolkningen 
lida av kronisk smärta. En stor grupp behöver behandling 
med opioider för att få effektiv smärtlindring.

Amp01 
ORAL ADMINISTRATION AV NIKOTIN (NIKOTIN UTAN TOBAK) 

Amplicons biokeramiska teknologi används för en ny 
generation av orala nikotinprodukter. En ökad hälso
medvetenhet har skapat ett stort intresse för nya orala 
nikotinprodukter som varken värms upp eller inhaleras.  
På marknaden finns redan ett stort utbud av  produkter 
med olika nikotinstyrkor och smakämnen. De orala 
nikotin produkterna delas in i ”torra” eller ”våta” produk
ter, där de ”torra” produkterna är mindre och vanligtvis 
levererar nikotin snabbare än de ”våta” produkterna. Båda 
produktvarianterna är betydligt mer estetiskt tilltalande 
(vita påsar) än traditionella snusprodukter. 

Den globala marknaden för nikotinpåsar var cirka 2,4 Mdr 
USD för 2020 med en prognos som pekar på en förväntad 
genomsnittlig årlig tillväxttakt om över 50 procent under 
de kommande fem åren. USA är och förväntas förbli den 
största marknaden för dessa produkter. Fördelarna är en 
kundanpassad profil för frisättning av nikotin, en bättre 
smak då biokeramen möjliggör en längre smakupplevelse. 
Dessutom ger vår egen IP en stark position på  marknaden 
för att utveckla ytterligare produkter.

Produktutvecklingen bygger på samma 
plattform som i Emplicure, som ger 
möjligheter till utveckling av ett flertal 
nya konsumentprodukter. Vi har knutit 
till oss global expertis för utveckling 
av en ny generation nikotinprodukter.
TOMAS HAMMARGREN, Ordförande Amplicon

PIPELINE
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MARKNADEN FÖR E-CIGARETTER DELAS OFTA IN I FYRA KATEGORIER

 Cigarettliknande produkter där syftet 
är att imitera känslan av en cigarett. 
Dessa produkter är vanligtvis engångs
produkter. 

 Vaporizern (handhållen värmekälla 
för förångning) är, kapacitetsmässigt 
ofta lite bättre än den cigarettliknande 
produkten och med ytterligare funktio
nalitet. Den har oftast ett laddningsbart 
batteri samt en tank som fylls med 
valbar så kallad eliquid med nikotin 
och smakämnen. 

 Vape mods är en större enhet där 
laddning och påfyllning av vätska sker 

likt i vaporizern. På grund av storlek och 
relativa större kraft producerar vape 
mods en större mängd aerosol jämfört 
med de andra ecigarettprodukterna. 

 Pod vapes är den senaste generatio
nen vape produkter. De är relativt små 
och används med förfyllda pods som 
på ett enkelt sätt fästs på vaporizern. 

Pod vapes stod för den högsta andelen 
av sålda ecigaretter 2019 på grund 
av design och funktionalitet som 
lett till den stora populariteten bland 
ecigarett konsumenter. Marknaden för 
pod vapes beräknas växa snabbt fram

över. Det finns en ökande hälsomed
vetenhet och om riskerna med rökning 
av cigaretter och ecigaretter eliminerar 
nästan helt risker associerade med de 
4 000+ kemikalier som vanlig tobaksrök 
innehåller. Tobaksbolag fokuserar allt 
mer på teknisk utveckling för att få ett 
övertag gentemot sina konkurrenter, 
vilket har lett till stora investeringar på 
området. Tobaksföretag ingår ofta avtal 
med teknikleverantörer för att utveckla 
nya produkter, vilket ger Amplicon 
intressanta affärs möjligheter. 

Amp10 
AEROSOLISERING AV NIKOTIN 

De biokeramiska dosenheterna utvecklade för inhalations
produkter kan även användas för utveckling av nya konsu
mentprodukter med nikotin. Teknologin Solid Vape erbjuder 
ett nytt sätt att leverera nikotin och smakämnen som är 
anpassad till den nya snabbt växande Podmarknaden. 
Solid Vapeteknologin, aerosolisering av nikotin från en 
fast biokeramisk dosenhet, ökar även  möjligheter na för 
en vapeprodukt med medicinskt godkännande. Markna

den för ecigaretter har potential att expandera till delar 
av världen där dessa typer av produkter fortfarande inte 
är tillgängliga. De etablerade marknaderna drivs av en 
ökande medvetenhet om att bruk av ecigaretter leder 
till mindre skadeverkningar än traditionella cigaretter. De 
etablerade tobaksbolagen gör stora investeringar i utveck
ling av alternativ till konventionella cigaretter, vilket driver 
produktutvecklingen med hög takt. 

Marknaderna för orala nikotinprodukter 
värderades till 2,4 Mdr USD 2020 och  
förväntas växa med över 50 procent  
per år fram till 2027. 

TOMAS HAMMARGREN, Ordförande Amplicon

PIPELINE
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Empli03 mot kronisk smärta redo för  
GMP-tillverkning till klinisk studie
Empli03 är ett smärtläkemedel i form av en oral, buckal tablett, med egenskaper 
som motverkar missbruk av produkten. Produkten har utvecklats i plattformen 
Emplior. Empli03 har en intressant frisättningsprofil och bedöms kunna fylla ett 
stort medicinskt behov. Tabletten ger dels en omedelbar frisättning av aktiv sub
stans för att göra patienten smärtfri och därefter en betydligt lägre, men konstant 
och stabil frisättning över tid, för individuell smärtlindring. Avtal har tecknats med 
Quotient Sciences i UK, som kommer att ansvara för tillverkning och även genom
föra den första farmakokinetiska studien.

Viktiga milstolpar under 2021

Amp01 tas vidare mot en färdig produkt 
Amp01 är en oral tobaksfri nikotinprodukt i form av torra, vita snuspåsar för konsu
ment. För Amp01 pågår diskussioner i olika faser med potentiella licenstagare och 
samarbetspartners och licenstagare. Parallellt driver Amplicon utvecklingen av 
Amp01 vidare mot färdig produkt enligt en framtagen produktprofil. Utvecklingen 
och profileringen bedrivs med både egen personal och externa experter. Arbetet 
med att ta fram en produkt färdig att lansera skapar ett högre kommersiellt värde 
och ger en tydligare profil av vad en partner kan förvänta sig.

Patent för inhalation godkändes i USA
Patentmyndigheten i USA godkände under hösten ett patent för ”inhalation av 
läkemedel”. Patentet stärker våra förutsättningar att utveckla och kommersialisera 
nya unika och patentskyddade inhalationsprodukter, där USA är en stor och viktig 
marknad. Inhalation är en av de tre platt formarna för våra utvecklingsprojekt idag.
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Immaterialla rättigheter är avgårande för Emplicures verk
samhet. En del av företagets strategi är att överföra eller 
utlicensiera produkter till läkemedelsföretag som fortsätter 
klinisk utveckling och marknadsföring.

Ett starkt immaterialrättsligt skydd är viktigt för att optime
ra värdet av våra produkter. Emplicure söker och strävar 
att upprätthålla patentskydd på de största och kommersi
ellt viktigaste marknaderna.

Emplicure äger för närvarande sju patentfamiljer som 
skyddar teknologiplattformarna, och har en aktiv pa
tentstrategi för att skydda också enskilda produkter.

PATENT

Långsiktig  
patentstrategi

patent- 
familjer

patent
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Ledning

TORBJÖRN W. LARSSON, VD
VD sedan 2021. Torbjörn har en Kandi
datexamen i företagsekonomi från IHM 
Business School. Han har erfaren
het av ledarskap och internationell 
affärsutveckling från både större och 
mindre företag inom Life Science och 
MedTech, bland annat Novo Nordisk 
Engineering och Doxa. Erfarenhet från 
First North och IPO.

Innehav i bolaget: 40 000 aktier och 
40 000 teckningsoptioner, serie TO1.

ERIK MAGNUSSON, CFO
Erik har över 25 års samlad erfaren
het av finansiell planering och drift, 
investerarrelationer och ekonomisk 
rådgivning, där han har haft ekonomi
ledningspositioner inom bland annat 
Systembolaget, Aleris och Coop. Han 
har även en bakgrund som finansana
lytiker inom bland annat den nordiska 
medicinteknik och sjukhussektorn på 
ABG Sundal Collier.

Innehav i bolaget: 21 233 aktier.

JESPER LÖÖF, CTO
CTO sedan 2021. Jesper har en civilin
genjörsexamen i kemi och en PhD från 
Uppsala universitet. Han har erfarenhet 
av produktutveckling, uppskalning och 
kommersialisering av biokeramiska 
produkter för internationella marknader. 
Erfarenhet från First North och IPO.

Innehav i bolaget: 6 000 aktier och 
6 000 teckningsoptioner, serie TO1.

Styrelse

THOMAS LUNDQVIST, STYRELSEORDFÖRANDE
Styrelseledamot och styrelseord förande sedan 2015. 
Thomas har en Apotekarexamen från Uppsala universitet 
och har stor erfarenhet från alla faser av läkemedelsutveck
ling. Han är medgrundare till flera bolag inom Life Science 
och Pharma, t.ex. Orexo AB och Emplicure, och har tagit 5 
läkemedelsprodukter till större marknader.

Innehav i bolaget: 4 271 662 aktier och 415 662 teck
ningsoptioner, serie TO1

Oberoende: Thomas är bolagets  största ägare och är 
 beroende i  för hållande till bolagets ledning.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Neoki AB.

HÅKAN ENGQVIST, STYRELSELEDAMOT
Styrelseledamot sedan 2015. Håkan är disputerad och pro
fessor i tillämpad materialvetenskap vid Uppsala univer sitet. 
Han har omfattande kunskap om biokeramik och medicin
teknikbranschen. Han är grundare av flera företag, t.ex. 
Ossdsign AB och Emplicure.

Innehav i bolaget: 2 045 855 aktier och 38 855 tecknings
optioner, serie TO1

Oberoende: Håkan är beroende i förhållande till bolagets 
ledning och i förhållande till bolagets största  aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelse ordförande i Psilox AB, 
 Viaton AB och Lea Cares AB, samt ledamot i Inside Innova
tion AB, OssDesign AB,  Amplicon AB och Aduro Material AB.
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GUNILLA EKSTRÖM, STYRELSELEDAMOT
Styrelseledamot sedan 2015. Gunilla har en M.D., dispute
rad i medicinsk kemi och docent i biokemisk toxikologi vid 
Karolinska Institutet. Hennes breda erfarenhet täcker alla 
faser av läkemedelsutveckling i små, medelstora och stora 
företag. Hon är medgrundare av Gesynta Pharma och har 
flera styrelseuppdrag.

Innehav i bolaget: 60 710 aktier och 27 710 tecknings
optioner, serie TO1

Oberoende: Gunilla är oberoende i förhållande till bolagets 
ledning och oberoende i förhållande till bolagets största 
aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Corline Biomedical AB, 
Haracon AB, Disruptive Pharma AB och Strike Pharma AB.

INGEMAR KIHLSTRÖM, STYRELSELEDAMOT
Styrelseledamot sedan 2015. Ingemar är doktor i fysiologi 
och docent i toxikologi från Uppsala universitet. Han har 
en bred erfarenhet av affärsutveckling och läkemedels
utveckling från bl.a. Astra Zeneca och Pharmacia och 
finansbranschen. Han är medgrundare av flera Life Science 
företag och sitter i många styrelser, främst inom Pharma, 
MedTech och Biotech.

Innehav i bolaget: 78 000 aktier

Oberoende: Ingemar är oberoende i förhållande till 
 bolagets ledning och är oberoende i förhållande till bolagets 
största aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Miris 
Holding AB, Miris AB, SpectraCure AB, Ilya Pharma AB och 
SPCIN AB, samt ledamot i Respiratorius AB, Prolight Diag
nostics AB, Ingemar Kihlström AB, Healthinvest Partners 
AB och Attana AB.

JOHAN WIESLANDER, STYRELSELEDAMOT
Styrelsemedlem sedan 2015. Johan har en civilingenjörs
examen i elektroteknik från Chalmers och en civilekonom
examen från Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet 
från managementkonsultverksamhet, riskkapital, entrepre
nörs- och vd-roller. Han är grundare av flera företag och har 
många styrelseuppdrag.

Innehav i bolaget: 475 662 aktier och 475 662 tecknings
optioner, serie TO1

Oberoende: Johan är oberoende i förhållande till bolagets 
ledning och är oberoende i förhållande till bolagets största 
aktieägare.

forts. Styrelse

Övriga styrelseuppdrag: Styrelse ordförande i Inhouse 
AB, Procure It Right AB, Deseven International AB, Inhold 
AB, Procure It Right Holding AB, Cidestra AB, Influence 
Tech AB, Newground Service AB och Influence People 
Sweden AB samt ledamot i Aurentor AB, Source It Right AB, 
J&J Wieslander AB, Influence Labs AB, Deseven Capital 
AB, Influence AB, Influence Consulting Group AB, Peas 
Industries AB, Newground Alliance AB, Johan Wieslander 
AB, Bostadsrättsföreningen Falken 11 och Bostadsrätts
föreningen Målaren.
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Våra patenterade 
teknologier skapar 
närmast oändliga 
möjligheter.



Förvaltningsberättelse
Emplicure AB (publ)
Org.nr. 5569677189

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning för 2021.

VERKSAMHETEN

Emplicure är ett innovativt bolag som kombinerar farmaci 
med materialvetenskap. Vi utvecklar produkter och nya 
användningsområden genom att kombinera aktiva och 
godkända substanser med våra patenterade biokeramiska 
plattformar. Att substanserna redan är godkända gör att 
utvecklingstiden blir kortare, projekten blir effektivare och 
med minskad risk. Tiden till marknadsgodkännande blir 
betydligt kortare. Vår vision, ”A new generation of pro
ducts for a better tomorrow”, är att skapa en bättre framtid 
för människor genom att introducera nya produkter med 
bättre exakthet när det kommer till effekt, varaktighet och 
precision i dosleverans.

Vi har tre olika biokeramiska plattformar att administrera 
läkemedel på; Emplior för utveckling av tabletter, kapslar 
och läkemedel för oralt upptag, Empliderm för utveck
ling av transdermal dosering av läkemedel t.ex. plåster, 
Emplihale för utveckling av inhalation av aktiva substan
ser. Att kombinera olika substanser med biokeramer ger 
närmast oändliga möjligheter att skapa produkter med 
skräddarsydda egenskaper. Vår första produktkandidat 
Empli03 är mot kronisk smärta och den går in i klinisk 
dokumentationsfas. Det blir första gången vi utvärderar 
teknologiplattformen i klinisk fas.

Empli03 är ett smärtläkemedel i form av en oral, buckal 
tablett, med egenskaper som motverkar missbruk av pro
dukten. Produkten utvecklas i plattformen Emplior. 

Vårt dotterbolag Amplicon utvecklar nya innovativa pro
dukter för konsumentmarknaden. Produkterna kommer 
huvudsakligen att vara baserade på de biokeramiska 
plattformar som Emplicure använder. Lärdomar från arbe
tet med de pågående projekten öppnar möjligheter till nya 
generationer av konsumentprodukter med tydliga fördelar 
för konsumenten. Amplicon prioriterar under 2022 arbetet 
med produkter riktade mot den stora och snabbt växande 
marknaden för tobaksfritt nikotin.

För Amp01, vårt konsumentprojekt med tobaksfritt nikotin 
för oralt bruk, pågår diskussioner i olika faser med poten
tiella licenstagare och samarbetspartners. Parallellt med 
dessa driver Amplicon utvecklingen av Amp01 vidare mot 
färdig produkt enligt en framtagen produktprofil. Utveck

lingen och profileringen bedrivs med både egen personal 
och externa experter. Arbetet med att ta fram en produkt 
färdig att lansera skapar ett högre kommersiellt värde och 
ger en tydligare profil av vad en partner kan förvänta sig. 
Det är grundläggande att vi hela tiden rör oss framåt och 
uppåt i värdekedjan. 

Amp01 är en oral tobaksfri nikotinprodukt i form av torra, 
vita snuspåsar för konsument.

Kommentarer till resultaträkningen
Rörelseresultatet för perioden januari till december 
uppgick till 16 673 KSEK (4 609 KSEK). Forsknings
verksamheten har fortsatt att utvecklas i enlighet med 
plan och därmed har bolagets kostnader fortsatt att öka. 
Även antalet anställda har ökat från 2 föregående år till 5 i 
slutet av 2021 för att utveckla nuvarande och kommande 
forskningsprojekt.

Likviditet och Finansiering
Koncernens kassa och likvida medel uppgick per den 31 
december till 22 059 KSEK (3 270 KSEK). Bolaget har vid 
tiden för denna årsredovisnings publicering inte tillräcklig 
finansiering för att bedriva verksamheten under hela 2022 
enligt den nuvarande verksamhetsplanen. 

Under perioden 29/4–13/5 2022 kommer teckning ske 
av upp till 9 600 000 aktier från teckningsoptionerna i 
unitemission. Teckningspriset per aktie motsvarar 70% av 
genomsnittskursen under perioden 12/4–27/4, dock lägst 
0,05 SEK och högst 6,23 SEK per aktie, motsvarande 0,5
59,8 MSEK före emissionskostnader vid fullt nyttjande. 

Styrelsens bedömning är att teckningen genom utnytt
jandet av dessa optioner kommer att ge bolaget tillräcklig 
finansiering för att bedriva 2022 års verksamhet enligt 
plan. I det fall optionerna inte tecknas i tillräcklig om
fattning, exempelvis pga den allmänna osäkerheten på 
aktiemarknaden till följd av Ukrainakrisen eller ett kraftigt 
kursfall i Emplicures aktie, så kommer bolaget att behöva 
tillföras finansiering på annat sätt. Finansieringsbehovet 
kan på olika sätt reduceras genom anpassning av verk
samheten och att investeringar senareläggs. Finansiering 
kan ske genom lån, emissioner eller genom att koncernen 
ingår partnerskap eller utlicensieringsavtal. Styrelsens 
bedömning är att dessa möjligheter sammantaget gör att 
finansieringen för 2022 är säkerställd. Om finansiering 
trots detta inte kan genomföras så finns en risk för värde
förstöring och ytterst för bolagets fortbestånd.
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Personal
Vid ingången av 2021 var två personer anställda. I början 
av året grundlades den nya ledningen genom anställning
en av ny VD och CFO som förberedelse för den stun
dande börsintroduktionen, samt ny CTO som ansvarig 
för den tekniska produktutvecklingen. Under hösten har 
en Clinical Trial Manager och en ny CFO utsetts, och vid 
utgången av 2021 var totalt 5 personer anställda. 

Risker och osäkerhetsfaktorer i sammandrag
Emplicures väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer om
fattar såväl risker i den löpande verksamheten som risker 
relaterade till resultat från kliniska studier, marknads och 
teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finan
siering.

Emplicures värde är till stor del beroende av framgången 
för Bolagets utvecklingsprojekt, förmåga och möjligheter 
att ingå partnerskap med andra läkemedelsbolag och att 
Bolagets produkter erhåller marknadsföringstillstånd och 
marknadsacceptans. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas 
och det finns risk att Bolaget inte når tillräcklig lönsamhet.

Bolaget har inte genererat tillräckliga intäkter för att uppnå 
positivt kassaflöde vilket innebär att Bolaget behöver 
tillgång till kapital innan dess kassaflöde blir positivt. 
Tillgången till kapital kan vara begränsad vid tillfällen då 
Bolaget behöver det.

Styrelsen bedömer att bolagets befintliga likvida medel 
tillsammans med förväntade medel från tecknings
optionen kan finansiera verksamheten under en 
12 månadersperiod. Se även sid 20 under rubriken 
 Likvi ditet och finansiering.

Covid-19
År 2021 var ytterligare ett speciellt år med den pågåen
de pandemin som förtecken. Vissa processer har varit 
mer komplexa och tidsödande än normalt, men vi gör 
dock den generella bedömningen att verksamheten inte 
påverkades negativt i någon större omfattning, och att 
inga väsentliga skador uppstått. Inte heller så här långt 
under 2022 har någon större materiell påverkan noterats, 
och den nuvarande bedömningen är att vår planerade 
verksamhet ska kunna bedrivas utan signifikant påverkan 
av pandemin.

Valberedningen 2021/22
Valberedningen har bestått av 
• Henrik Didner som representant för Monesi förvaltning AB
• Peyman Pournouri 
• Sten Wranne, som representant för Deseven Capital AB 
• Thomas Lundqvist (styrelseordförande i Emplicure AB) 

som representant för bolagets grundare

Årsstämma 2022
Årsstämman kommer att hållas den 6 april 2022 kl 14.00  
i United Spaces lokaler, Vaksalagatan 2 i Uppsala.

Företagets säte är Uppsala. 

Flerårsjämförelse*, koncernen 2021 2020

Nettoomsättning 80 290 

Balansomslutning 24 710 3 668

Soliditet (%) 87,0 66,0

Rörelseresultat (EBIT) 16 673 4 609 

Resultat efter skatt  18 415 4 609

Nettokassaflöde 18 789 2 516 

Likvida medel 22 059 3 270

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Flerårsjämförelse*, moderbolag 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 486 290 104 324 69

Balansomslutning 24 382 3 668 1 222 20 813 22 284 

Soliditet (%) 84,5 66,0 41,8 93,0 97,0

Rörelseresultat (EBIT) 15 272 4 609 5 162 2 366 1 444

Resultat efter skatt 19 314 4 609 5 154 2 357 1 438 

Likvida medel 22 044 3 245 753 6 281 12 612

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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Aktieägare (31 december 2021) Antal aktier Andel, %

Thomas Lundqvist 4 201 662 20,4%

Susanne Bredenberg 2 102 000 10,2%

Aduro Material AB* 2 045 855 10,0%

Peyman Pournouri 1 255 000 6,1%

Monesi Förvaltning AB 1 044 108 5,1%

Hadi Ghafori 811 348 3,9%

Olle Olsson Holding AB 783 000 3,8%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 497 852 2,4%

Avanza Pensionsförsäkring AB 417 934 2,0%

Deseven Capital AB 415 662 2,0%

10 största aktieägarna, totalt 13 574 421 66,0%

Övriga aktieägare 6 983 579 34,0%

Totalt 20 558 000 100,0%

* Aduro Material AB kontrolleras av Håkan Engqvist

INVESTERINGAR

Under 2021 investerade koncernen totalt 109 KSEK, 
huvudsakligen i laboratorieutrustning.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth 
Market Sweden sedan den 24 juni 2021. Aktiens 
handels beteckning är EMPLI och aktiens ISINkod är 
SE0015812391. En (1) aktie medför en (1) röst. 

Antalet aktier uppgick vid årets slut till 20 558 000 
(10 958 000 fg år). I juni 2021 genomfördes en nyemission 
om 9 600 000 aktier i samband med börsnoteringen. Det 
genomsnittliga antalet aktier för helåret 2021 uppgick till 
15 918 000 st.

Det totala antalet aktieägare uppgick vid periodens slut 
till ca 650. De tre grundarna Thomas Lundqvist, Susanne 
Bredenberg och Håkan Engqvist (genom bolag) kontrolle
rar tillsammans 40,6% av aktierna. De tio största ägarna 
äger tillsammans 66,0% av aktierna. 
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Bolaget har två utestående teckningsoptionsprogram samt två personaloptionsprogram enligt följande: 

OPTIONSPROGRAM (TO = TECKNINGSOPTIONER)

Program

Antal 
 förvärvade TO 
vid periodens 
ingång

Antal 
 förvärvade TO 
under  
perioden

Antal  
utnyttjade TO 
under  
perioden

Antal TO vid 
periodens slut Villkor Lösenkurs (SEK

2021/2024 0 363 249 0 363 249 En TO ger  
rätt att teckna 
en aktie

9,58

Lösenperiod 6 april 
2024 t.o.m. 6 juli 2024

TO1 (utgivna som en 
del av de units som 
emitterades inför 
bolagets listning på 
Nasdaq First North)

0 9 600 000 0 9 600 000 En TO ger 
rätt att teckna 
en aktie

70 procent av den 
volymvägda genom
snittskursen i bolagets 
aktie på Nasdaq First 
North under perioden 
fr.o.m. den 12 april 2022 
till och med den 27 april 
2022, dock lägst 0,05 
SEK och högst 6,23 
SEK per aktie

Lösenperiod 29 april 2022 t.o.m. 13 maj 2022

PERSONALOPTIONSPROGRAM (PO = PERSONALOPTIONER; TO = TECKNINGSOPTIONER)

Program

Antal  
tilldelade PO 
vid periodens 
ingång

Antal  
tilldelade PO 
under  
perioden

Antal  
utnyttjade PO 
under  
perioden

Antal PO vid 
periodens slut Villkor

Lösenkurs 
(SEK)

2021/2024  
(ej kvalificerade)

0 108 975 0 108 975 Varje PO ger deltaga
ren rätt att antingen (i) 
förvärva en ny aktie 
i bolaget till en teck
ningskurs om 9,58 SEK, 
eller (ii) erhålla kontant 
ersättning motsvarande 
skillnaden mellan mark
nadsvärdet på bolagets 
aktie vid utövandetid
punkten och tecknings
kursen om 9,58 SEK

Se villkor

PO får utnyttjas tidigast tre år och senast tre år och tre månader efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet

Det har givits ut TO av serie 2021/2025* för att säkra bolagets leverans av aktier. Dessa är inte redovisade i tabellen ovan avseende TO.

2021/2025  
(kvalificerade)

0 503 790 0 503 790 Varje personaloption ger 
rätt att förvärva en ny 
aktie i bolaget

9,58

Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet

Det har givits ut TO av serie 2021/2025* för att säkra bolagets leverans av aktier. Dessa är inte redovisade i tabellen ovan avseende TO.

De resterande 101 624 kvalificerade PO för nyanställda förföll per 2021-12-31 och därmed uppgick det totala programmet till 503 790 PO.

* TO av serie 2021/2025 omfattar totalt 714 389 TO.

Personaloptionsprogrammet riktar sig till ledning, anställda, styrelse och andra nyckelpersoner i Koncernen. Noteras att 
det i Bolagets bokslutskommuniké 2021 felaktigt angivits att 423 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Under det första kvartalet förstärktes Bolaget med 
Torbjörn Walker Larsson, VD, Jesper Lööf, CTO, och 
AnnaLena Nicolson, CFO.

I juni genomfördes en ny/spridningsemission som över
tecknades och inbringade 39,8 MSEK före emissions
kostnader.

I juni noterades Emplicure på Nasdaq First North Growth 
Market.

I september anställdes Anna Franzén som Sr Manager 
Clinical Projects.

I november rapporterades att Erik Magnusson blir ny 
CFO. Erik efterträder AnnaLena Nicolson vars uppdrag 
gick ut 31 december.

I december meddelades att bolaget erhållit godkänt patent 
för plattformen inhalation av läkemedel från patentmyndig
heten i USA.

I december meddelades även att bolaget utvecklat en 
formulering av Empli03 som ska användas för GMPtill
verkning till den första kliniska studien. Avtal har tecknats 
med Quotient Sciences i UK, som kommer att ansvara för 
tillverkning och även genomföra den första farmakokinetiska 
studien.

Förändringar i eget kapital, koncern Aktiekapital 
Övrigt till- 

skjutet kapital
Annat  

eget kapital 
Summa  

eget kapital

Belopp vid årets ingång 110 6 509 4 198 2 421 

Fondemission 438 438 0

Nyemission 480 39 360 39 840 

Kostnader hänförliga till emission 2 588 2 588

Inbetalda teckningsoptioner 162 162 

Personaloptioner 79 79 

Årets förlust 18 415 18 415 

Belopp vid årets utgång 1 028 43 523 23 051 21 500 

Förändringar i eget kapital,  
moderbolag Aktiekapital

Fri över-
kursfond

Övrigt fritt  
eget kapital Årets resultat

Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 110 6 509 411 4 609 2 311

Fondemission 438 438 438 

Nyemission 480 39 360 39 360 

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: -4 609 4 609 0

Kostnader hänförliga till emission 2 588 2 588

Teckningsoptioner 162 162 

Personaloptioner 79 79 

Årets förlust 19 314 19 314

Belopp vid årets utgång 1 028 43 282 4 394 19 314 19 574

Resultatdisposition SEK

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad förlust 4 394 419

fri överkursfond 43 281 612

årets förlust 19 313 537

19 573 656

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 19 573 656

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  
resultat och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning – Koncernen
Not 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 80 290

Övriga rörelseintäkter 6 330

Summa intäkter 86 620

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 2 406 0

Övriga externa kostnader 3, 4 10 685 3 246

Personalkostnader 5, 6 5 632   1 984

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
 anläggningstillgångar 12 0

Övriga rörelsekostnader 23 0

Summa rörelsekostnader 16 759 5 230

RÖRELSERESULTAT -16 673 -4 610

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 763 0

Netto finansiella kostnader 1 742 1

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -18 415 -4 609

RESULTAT FÖRE SKATT -18 415 -4 609

Skatt på årets resultat 7 0 0

ÅRETS RESULTAT -18 415 -4 609

Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare 18 415 4 609

Vägt genomsnittantal utomstående stamaktier 15 918 000 10 717 583

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,16 -0,43
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Resultaträkning – Moderbolaget
Not 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2021-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 485 290

Övriga rörelseintäkter 6 330

Summa intäkter 491 620

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 2 406 0

Övriga externa kostnader 3, 4 9 885 3 246

Personalkostnader 5, 6 5 437 1 983 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
 anläggningstillgångar

12 0

Övriga rörelsekostnader 23 0

Summa rörelsekostnader 15 763 5 229 

RÖRELSERESULTAT -15 272 -4 609

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 910 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 763 0

Netto finansiella poster 2 652 1

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -17 923 -4 609

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag 1 390 0

Summa bokslutsdispositioner 1 390 0

RESULTAT FÖRE SKATT -19 314 -4 609

Skatt på årets resultat 7 0 0

ÅRETS RESULTAT -19 314 -4 609
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Balansräkning – Koncernen
Emplicure AB (publ)
Org.nr. 5569677189

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 97 0

Summa materiella anläggningstillgångar 97 0

Summa anläggningstillgångar 97 0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 141

Övriga fordringar 2 275 181

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 279 76

Summa kortfristiga fordringar 2 554 398

Kassa och bank

Kassa och bank 22 059 3 270

Summa kassa och bank 22 059 3 270

Summa omsättningstillgångar 24 613 3 668

SUMMA TILLGÅNGAR 24 710 3 668

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital 1 028 110

Övrigt tillskjutet kapital 43 523 6 509

Annat eget kapital inklusive årets resultat 23 051 4 198

Summa eget kapital, koncern 21 500 2 421

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 305 411

Aktuell skatteskuld 58 1

Övriga skulder 223 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 624 812

Summa kortfristiga skulder 3 210 1 247

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 710 3 668
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Balansräkning – Moderbolaget
Emplicure AB (publ)
Org.nr. 5569677189

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 97 0

Summa materiella anläggningstillgångar 97 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 25 25

Summa finansiella anläggningstillgångar 25 25

Summa anläggningstillgångar 122 25

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 141

Övriga fordringar 1 966 181

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 251 76

Summa kortfristiga fordringar 2 217 398

Kassa och bank

Kassa och bank 22 043 3 245

Summa kassa och bank 22 043 3 245

Summa omsättningstillgångar 24 260 3 643

SUMMA TILLGÅNGAR 24 382 3 668
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Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, moderföretag

Bundet eget kapital

Aktiekapital 11, 12 1 028 110

Summa bundet eget kapital 1 028 110

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 43 282 6 509

Balanserat resultat 4 394 411

Årets resultat 19 314 4 609

Summa fritt eget kapital 19 574 2 311

Summa eget kapital, moderföretag 20 602 2 421

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 1 253 411

Skulder till koncernföretag 883 0

Aktuell skatteskuld 58 1

Övriga skulder 223 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 363 812

Summa kortfristiga skulder 3 780 1 247

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 382 3 668

Balansräkning – Moderbolaget, fortsättning
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Kassaflödesanalys – Koncernen
Emplicure AB (publ)
Org.nr. 5569677189

Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 16 673 4 609

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 91 0

Erhållen ränta m.m. 20 1

Erlagd ränta 1 763 0

Betald inkomstskatt 41 21

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital -18 283 -4 629

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning() av kundfordringar 141 108

Minskning(+)/ökning() av fordringar 2 297 179

Minskning()/ökning(+) av leverantörsskulder 894 290

Minskning()/ökning(+) av kortfristiga skulder 1 028 266

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 517 -4 003

Investeringsverksamheten

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 8 109 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -109 0

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission 39 840 6 519

Kostnader hänförliga till emission 2 588 0

Inbetalda teckningsoptioner 162 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37 414 6 519

Förändring av likvida medel 18 788 2 516

Likvida medel vid årets början 3 269 753

Likvida medel vid årets slut 15 22 059 3 270
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Kassaflödesanalys – Moderbolaget
Emplicure AB (publ)
Org.nr. 5569677189

Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 15 271 4 609

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 91 0

Erhållen ränta m.m. 20 1

Erlagd ränta 1 763 0

Betald inkomstskatt 41 21 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

-16 882 -4 629

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning() av kundfordringar 141 108

Minskning(+)/ökning() av fordringar 1 959 179

Minskning()/ökning(+) av leverantörsskulder 842 290

Minskning()/ökning(+) av kortfristiga skulder 1 650 266

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 208 -4 003

Investeringsverksamheten

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 8 109 0

Förvärv av koncernföretag 9 0 25

Årets lämnade lån till koncernföretag 910 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 019 -25

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission 39 840 6 519

Koncernbidrag 1 390 0

Kostnader hänförliga till emission 2 587 0

Inbetalda teckningsoptioner 162 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 024 6 519

Förändring av likvida medel 18 797 2 491

Likvida medel vid årets början 3 244 753

Likvida medel vid årets slut 15 22 043 3 245
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Noter

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER, KONCERNEN

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är för övrigt oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvi
da medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för 
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgång
ens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens poster 
Kostnad för sålda varor, Försäljningskostnader och Administra
tionskostnader. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Aktivering av internt upparbetade immateriella 
 anläggningstillgångar
Kostnadsföringsmodellen
Alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad 
immateriell anläggningstillgång kostnadsförs när de uppkommer.

Leasing
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hän
förliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegiva
ren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive 
en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 
avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken
skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell 
skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser 
och skatteregler som gäller på balansdagen. 

Underskottsavdraget uppgår per balansdagen till 47 802 196 
kr. Av försiktighetsskäl har någon uppskjuten skattefordran inte 
redovisats.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgif
ter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld 
då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 
ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernen förekommer enbart avgiftsbestämda pensionspla
ner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter 
till ett annat företag och har inte någon legal eller informell för
pliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget 
inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas 
för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade 
tjänster utförts.

Aktierelaterade ersättningar 
Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan där koncernen 
erhåller tjänster från anställda och som vederlag utger Emplicure 
AB (publ) egetkapitalinstrument i form av aktieoptioner till de 
anställda. Det totala belopp som ska kostnadsföras redovisas 
i resultaträkningen som en personalkostnad och i eget kapital 
i posten Övrigt tillskjutet kapital, fördelat över intjänadet. När 
en bedömning ändras för hur många egetkapitalinstrument 
som kommer att tjänas in, redovisas denna avvikelse i resul
taträkningen i den period den ändrade bedömningen görs. De 
sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner 
redovisas som en personalkostnad och en skuld. Efterföljande 
omvärderingar redovisas i resultaträkningen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om 
till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräk
ning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räken
skapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som 
en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Emplicure AB 
(publ) och dess dotterföretag. Dotterföretag är företag i vilka 
moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 

EMPLICURE AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 202132



fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssy
nen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt 
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som 
en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär 
vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt 
intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade 
egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelse
förvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvs
tidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvs
tidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och 
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag  
och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 

transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealise
rade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon 
indikation på något nedskrivningsbehov.

Redovisnings- och värderingsprinciper, moderföretaget 
Samma redovisnings och värderingsprinciper tillämpas i moder
företaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan. 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 
Koncernbidrag som moderbolaget erhåller från dotterbolag eller 
lämnar till dotterbolag redovisas som
bokslutsdisposition.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskost
nader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när 
de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Eget kapital 
Eget kapital delas upp i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.

NOT 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

                       Moderbolaget
2021 2020

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 84% 0%

Andel av inköpen som avser koncernföretag 0% 0%

Upplysningar till enskilda poster

NOT 3 LEASINGAVTAL – OPERATIONELL LEASING LEASETAGARE

                         Koncernen                        Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 391 288 293 288 

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara 
 leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 503 291 466 291 

Mellan 2 till 5 år 393 24 393 24 

Summa 896 315 859 315 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler.  
Hyresavtalen skrivs normalt på 3 år med möjlighet till förlängning. Avtal av mindre värde inkluderar kontorsutrustning.

EMPLICURE AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 202133



NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER

                         Koncernen                        Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdrag 224 0 194 0

MT revision AB 

Revisionsuppdrag 0 64 0 64 

Summa 224 64 194 64 

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
 kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

NOT 5 MEDELANTAL ANSTÄLLDA

                         Koncernen                        Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda

Medelantal anställda har varit 3,33 2,25 3,33 2,25

NOT 6 PERSONAL

                         Koncernen                        Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda

Medelantal anställda har varit 3,33 2,25 3,33 2,25

varav kvinnor 1,26 2,25 1,26 2,25

varav män 2,07 0,00 2,07 0,00

Totala Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

 Löner och ersättningar 1 725 815 1 576 815 

 Pensionskostnader 282 127 282 127

Summa 2 007 942 1 858 942 

Övriga anställda:

 Löner och ersättningar 2 066 726 2 066 726

 Pensionskostnader 229 49 229 49 

Summa 2 295 775 2 295 775

Sociala kostnader 1 137 232 1 100 232 

Summa styrelse och övriga 5 439 1 949 5 253 1 949 

Löner och ersättningar 3 791 1 541 3 641 1 541

Pensionskostnader 511 176 512 176

Sociala kostnader 1 137 232 1 100 232

Summa 5 439 1 949 5 253 1 949
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                         Koncernen                        Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 5 5 5 5

varav kvinnor 1 1 1 1

varav män 4 4 4 4

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1 1 1

varav kvinnor 0 1 0 1

varav män 1 0 1 0

Lön och andra ersättningar fördelat mellan styrelsen och verkställande direktör, koncernen

2021
Lön/ styrelse-

arvode
Pensions-

kostnad 
Aktierelaterad 

ersättning Totalt 2021

Styrelsens ordförande moderbolag, Thomas Lundqvist 150   150

Styrelsens ordförande dotterbolag, Tomas Hammargren 75 5 80

Styrelseledamot, Gunilla Ekström 75 75

Styrelseledamot, Ingemar Kihlström 75 75

Styrelseledamot, Johan Wieslander 75 75

Styrelseledamot, Håkan Engqvist 112,5 11 124

Styrelseledamot, Susanne Bredenberg 37,5 37,5

Verkställande direktör, Torbjörn Walker Larsson 1/431/1221 1 073 282 36 1 391

Summa 1 673 282 52 2 007

Aktierelaterade ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktör uppgick till 52 (0) Tkr varav 36 (0) Tkr  
till verkställande direktören och 16 (0) Tkr till två andra styrelseledamöter. 

NOT 7 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen 2021 2020

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 18 415 4 609 

Skattekostnad 20,60% (21,40%) 3 794 986 

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader 193 1

Ej tillgångsredovisade underskottsavdrag 3 601 985 

Summa 0 0

fortsättning Not 6 Personal
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Moderbolaget 2021 2020

Aktuell skatt 0 0

0 0

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 19 314 4 609

Skattekostnad 20,60% (21,40%) 3 979 986

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader 192 1

Ej tillgångsredovisade underskottsavdrag 3 786 985 

Summa 0 0

NOT 8 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

                    Koncernen                  Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Inköp 109 0 109 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 109 0 109 0

Årets avskrivningar 12 0 12 0

Utgående redovisat värde 97 0 97 0

NOT 9 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

2021-12-31 2020-12-31

Företag
Antal/Kap. 

andel %
Redovisat 

värde
Redovisat 

värde

Organisationsnummer Säte

Amplicon AB 25 25 25 

5592826431 Uppsala 100,00%

25 25 

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat

Amplicon AB 25 12

Amplicon AB

Ingående anskaffningsvärde 25 0

Inköp 0 25 

Erhållna aktieägartillskott 910 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 935 25

Årets nedskrivningar 910 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 910 0

Utgående redovisat värde 25 25 

fortsättning Not 7 Skatt på årets resultat
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NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

                    Koncernen                  Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 104 73 76 73 

Övriga poster 175 3 175 3

279 76 251 76

NOT 11 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL

Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 10 958 10,00

Split 10 000 000 0,05

Fondemission 947 042 0,05

Nyemission 9 600 000 0,05

Antal/värde vid årets utgång 20 558 000 0,05

Ovanstående aktieantal fördelar sig enligt följande 2021-12-31 2020-12-31

Aaktier 20 558 000 10 958

20 558 000 10 958

NOT 12 RESULTAT PER AKTIE

2021-12-31 2020-12-31

Resultat hänförligt till moderbolaget aktieägare 18 415 4 609

Vägt genomsnittantal utomstående stamaktier 15 918 000 10 717 583

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -1,16 -0,43

NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

                    Koncernen                  Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner inkl. sociala avgifter 1 275 131 1 089 131

Övriga poster 349 681 274 681 

1 624 812 1 363 812
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Noter till kassaflödesanalysen

NOT 14 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

                    Koncernen                  Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 12 0 12 0

Övriga poster 79 0 79 0

92 0 92 0

NOT 15 LIKVIDA MEDEL

                    Koncernen                  Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Kassa och bank 22 059 3 270 22 043 3 245

22 059 3 270 22 043 3 245

Likvida medel utgörs av kassa och bankmedel. Koncernen innehar inga andra kortfristiga placeringar.

NOT 16 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST (SEK)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad förlust 4 394 419

fri överkursfond 43 281 612

årets förlust 19 313 537

19 573 656

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 19 573 656

19 573 656

NOT 17 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga händelser med en väsentlig påverkan på moderbolagets eller koncernens  
finansiella ställning eller resultat har inträffat efter bokslutsdatum. Det är ännu  
alltför tidigt att dra slutsatser kring hur Emplicure kommer att påverkas av kriget i  
Ukraina, men så länge har koncernen inte noterat någon väsentlig påverkan.  
Såvida konflikten inte eskalerar utanför nuvarande drabbade områden är vår  
bedömning att verksamheten under 2022 inte kommer att påverkas materiellt.

NOT 18 DEFINITION AV NYCKELTAL
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Rörelseresultat 
Resultat för finansiella poster.  
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THOMAS LUNDQVIST
Styrelseledamot
Ordförande

GUNILLA EKSTRÖM
Styrelseledamot

TORBJÖRN WALKER LARSSON
Verkställande direktör

Uppsala 15 mars 2022

HÅKAN ENGQVIST
Styrelseledamot

INGEMAR KIHLSTRÖM
Styrelseledamot

JOHAN WIESLANDER
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

LEONARD DAUN
Auktoriserad revisor
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UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovis
ningen och koncernredovisningen för 
Emplicure AB (publ) för år 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 20–39 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisning
en och koncernredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rätt
visande bild av moderbolagets och kon
cernens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att  bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och 
balans räkningen för moderbolaget och 
koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt Internatio
nal Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i av
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och kon
cernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

ÖVRIG UPPLYSNING
Revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för räkenskapsåret 
2020 har utförts av en annan revisor som 
lämnat en revisionsberättelse daterad 16 
mars 2021 med omodifierade uttalanden 
i Rapport om årsredovisningen och kon
cernredovisningen.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVIS-
NINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–19. Det är styrelsen och verk
ställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisning
en och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredo
visningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträck
ning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direk
tören som har ansvaret för att årsredo
visningen och koncernredovisningen upp
rättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncer
nens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om för
hållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realis
tiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förvän
tas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovis
ningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar 
för revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen finns på 
 Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisorns
ansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I EMPLICURE AB (PUBL), ORG.NR 556967-7189

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för 
Emplicure AB (publ) för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman 
 disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrel
sens ledamöter och verkställande direk
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revi
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan
de till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat 

en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bo
lagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets orga
nisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation, 
och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medels
förvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställan
de direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens  riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av för
valtningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe
vis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseleda
mot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

•  på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisnings
lagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av försla
get till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säker
het, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i 
 Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär
der eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar 
för revisionen av förvaltningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisorns
ansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Uppsala den 15 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
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