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• Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,4 (-5,2) MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till -9,0 (-5,1) MSEK 

• Nettokassaflödet uppgick till +0,2 (-4,6) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,34 (-0,25) SEK 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,1) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,9 (-16,7) MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till -29,5 (-18,4) MSEK 

• Nettokassaflödet uppgick till -8,9 (+18,8) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,22 (-1,16) SEK 

 

 

Koncernen Okt-Dec Jan-Dec 

Belopp i MSEK 2022 2021 2022 2021 

Nettoomsättning - - - 0,1 

Rörelseresultat -9,4 -5,2 -29,9 -16,7 

Resultat efter skatt -9,0 -5,1 -29,5 -18,4 

Nettokassaflöde 0,2 -4,6 -8,9 18,8 

Soliditet (%) 75% 87% 75% 87% 

Balansomslutning 18,1 24,7 18,1 24,7 

Likvida medel vid periodens slut 13,1 22,1 13,1 22,1 

Res./aktie före och efter utsp. (SEK) -0,34 -0,25 -1,22 -1,16 

 

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kon-
taktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl 8:05 CET
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Under de senaste månaderna har vi gjort framsteg 

i flera projekt som är avgörande för Emplicures ut-

veckling. 

Under perioden fortsatte vi att arbeta med freee™, 

en ny generation produkter för den snabbt väx-

ande och världsomspännande marknaden för ni-

kotinpåsar. Vi koncentrerar våra ansträngningar 

på formulering och planering för att skala produkt-

ionen. Vi tror att freee™ kan vara en attraktiv kon-

sumentprodukt och ett slagkraftigt alternativ till 

rökning, eftersom den är liten men ändå full av 

smak. 

Efter utgången av fjärde kvartalet meddelade vi att 

vi går vidare med utveckling av formuleringen för 

att anpassa den initiala frisättningsprofilen för 

buprenorfin i Empli03. Vi tog detta beslut efter att 

de slutliga resultaten från den explorativa farma-

kokinetiska studie vi genomförde förra kvartalet vi-

sade på en stabil profil för förlängd frisättning. Re-

sultaten bekräftar att vår keramiska plattform är ett 

kraftfullt verktyg för kontrollerad frisättning av 

buprenorfin, vilket gör att vi vill fortsätta formule-

ringsutvecklingen. Vi kommer att arbeta hårt för att 

stärka denna formulering för behandling av måttlig 

till svår kronisk smärta och är övertygade att vi kan 

skapa en differentierad och betydelsefull produkt 

med vår plattform. 

Emplicure vill bidra till en säkrare smärtbehandling 

och strävar efter att hämma opioidmissbruk. Där-

för var vi i förra månaden glada över att dela ny-

heten att Emplicure samarbetar med OnDosis för 

att utvärdera potentiella lösningar för oral dosering 

av aktiva ingredienser. Samarbetet bygger på 

våra respektive kärnkompetenser inom formule-

ring och dosering och kommer möjliggöra utveckl-

ing av innovativa behandlingar. Genom vår ge-

mensamma ansträngning har vi påbörjat resan 

mot säkrare medicinering. 

Under det senaste kvartalet ingick Emplicure ett 

avtal med ett konsortium bestående av nya och 

befintliga aktieägare för att ta upp ett lån om 

9,0 MSEK. 

Sammanfattningsvis är vi mycket glada över våra 

projekt och framstegen för vårt bolag, som använ-

der biokeramisk teknologi för att hjälpa patienter 

och konsumenter att leva bättre. Vi tänker fortsätta 

sträva efter att göra strategiska framsteg under de 

kommande kvartalen. Tack för ditt stöd. 

Håkan Engqvist 
Verkställande direktör 
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Amplicon AB utvecklar nya och innovativa konsumentprodukter inriktade mot den stora och snabbt 
växande marknaden för nikotinpåsar som alternativ till rökning under EU-varumärket freee™. 

Diskussioner i olika faser pågår med potentiella licenstagare och partners. Dessutom utvecklar Amplicon 
freee™ mot en färdig produkt som ska testas på utvalda marknader. 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 tydlig profil av vad en partner kan förvänta sig. 

Vi använder vår biokeramiska teknologiplattform för att utveckla en oral buckal tablett som levererar 
buprenorfin och som har egenskaper som motverkar att läkemedlet kan missbrukas genom manipulation 
av tabletterna. 

Resultaten från vår explorativa farmakokinetiska studie bekräftar att plattformen är ett kraftfullt verktyg för 
kontrollerad frisättning av buprenorfin. 

Tillsammans med OnDosis utvärderar vi utvecklingsmål för oral leverans av aktiva ingredienser, baserat 
på våra respektive kärnkompetenser inom formulering och dosering. Till att börja med inriktar vi oss på att 
möjliggöra utveckling av innovativa behandlingar av kronisk smärta. 

• I oktober utsåg bolaget Erik Penser Bank till Certified Adviser. 

• I oktober meddelades också att doseringen i den första fas I farmakokinetikstudien med EMPLI03 ge-

nomförts. 

• I november upptogs ett lån om 9,0 Mkr i syfte att kortsiktigt stärka bolagets rörelsekapital samt att möta 

kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden. 

• I november genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om en försäljning av 5% av aktierna 

i dotterbolaget Amplicon till dess vd, Tomas Hammargren. 

• I november utsågs Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie. 

• I december meddelades resultat från den explorativa kliniska farmakokinetiska studien på läkemedels-

kandidaten Empli03. 

• I januari meddelade bolaget att man tillsammans med OnDosis AB avser att utvärdera gemensamma 

utvecklingsmål för oral dosering av aktiva ingredienser baserade på bolagens respektive kärnkompe-

tenser inom formulering och dosering. 

• I februari meddelades att bolaget kommer att vidareutveckla formuleringen av Empli03 för att öka den 

initiala frisättningsprofilen. 
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Till och med kvartal 2 2022 har koncernen inte aktiverat utvecklings- eller projektkostnader. Från och med 

kvartal 3 2022 aktiverar koncernen kostnader för utvecklingen av Amp01, vår produkt med nikotin för oralt 

bruk, eftersom ledningens bedömning är att utvecklingsarbetet kommit så långt att utgifterna är aktiver-

bara. De kostnader som aktiveras består dels av patent, dels av personalkostnader och andra kostnader 

för exempelvis konsulter och externa partners, vilka är direkt förknippade med utvecklingen av produkten. 

 

Rörelsens intäkter under det fjärde kvartalet uppgick till -137 kSEK (5 kSEK), varav en återläggning av 

aktiverat arbete för egen räkning -144 kSEK (0 kSEK). Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet uppgick 

till -9 389 kSEK (-5 170 kSEK), medan motsvarande resultat för helåret uppgick till -29 868 kSEK 

(-16 673 kSEK). Det är huvudsakligen Empli03-studien och produktutvecklingen av Amp01 som, enligt 

plan, förklarar de ökade kostnaderna under såväl kvartalet som helåret, där inte minst externa CRO-kost-

nader, andra externa konsulter, framtagande av prövningsprodukt samt personal utgör de största enskilda 

kostnadsposterna.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till -9 184 kSEK (-4 647 kSEK), inklusive 

en förändring i rörelsekapitalet om -184 kSEK (+365 kSEK). Motsvarande siffror för helåret var 

kSEK -28 361 kSEK (-18 356 kSEK). 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till +406 kSEK (0 kSEK), medan mot-

svarande siffror för helåret uppgick till -1 157 kSEK (-109 kSEK). Förändringen under helåret förklaras 

dels av de införda aktiveringarna av kostnader relaterade till Amp01, varav patent -538 kSEK och balan-

serade utvecklingskostnader -1 122 kSEK, dels av försäljning av andelar i koncernbolag om +800 kSEK. 

 

 

  Okt-Dec Jan-Dec 

Investeringar 2022 2021 2022 2021 

Materiella tillgångar - - -297 -109 

Balanserade utgifter för patent, licenser m.m. -167 - -538 - 

Balanserade utgifter utvecklingsarbeten -227 - -1 122 - 

Försäljning av andelar i koncernföretag 800 - 800 - 

TOTALT 406 - -1 157 -109 

 

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till +8 960 kSEK (0 kSEK), vilket i sin 

helhet förklaras av det upptagna konvertibla lånet. 

 

I november upptog koncernen ett konvertibelt lån om 8 960 kSEK i syfte att kortsiktigt stärka rörel-

sekapitalet. Lånet löper med en månatlig ränta på 2 (två) procent och förfaller till betalning den 31 

mars 2023 om inte Bolaget dessförinnan begärt konvertering, varför lånet i sin helhet redovisas 

som eget kapital.  

 

Bolaget har ensidig rätt att under tiden från det att lånet utbetalas till och med den 31 mars 2023 

påkalla konvertering av hela eller delar av lånet (inklusive upplupen ränta) till nya aktier i Bolaget.  

 

Teckningskursen per aktie ska motsvara 85% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets 

aktie på Nasdaq First North under en period om 10 handelsdagar före den 31 mars 2023 (eller den 

tidigare dag som Bolaget begär konvertering). Konvertering av lånet förutsätter att nödvändiga bo-

lagsrättsliga beslut och godkännanden erhålls. 
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Koncernen, konvertibla skuldebrev Okt-Dec Jan-Dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 

Ingående balans - - - - 

Upptagna under perioden 8 960 - 8 960 11 750 

Konvertering under perioden - - - -11 750 

Amortering under perioden - - - - 

Kapitaliserad ränta under perioden 297 - 297 - 

Utgående balans 9 257 - 9 257 - 
 

 

Koncernens kassa och likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 13 150 kSEK, jämfört med 

22 059 kSEK per 31 december 2021.  

 

Genom teckningen av aktier i TO1 som genomfördes i maj 2022 tillfördes bolaget netto 11 650 kSEK. I 

november upptogs ett lån om 8 960 kSEK, med ensidig rätt från bolagets sida till konvertering senast 

31 mars 2023, i syfte att kortsiktigt stärka bolagets rörelsekapital.  

 

I Koncernens affärsmodell ingår bland annat att utlicensiera och/eller ingå partnerskap kring koncernens 

produkter, där såväl milestone-betalningar som royaltyersättningar på framtida försäljning kan utgöra in-

täkter för Koncernen. Styrelsen arbetar aktivt med att hitta finansieringslösningar för den fortsatta driften 

av koncernens verksamheter. Om sådan finansiering inte kan genomföras så föreligger det en väsentlig 

osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. 

 

Koncernen har utestående optionsprogram till nyckelanställda och styrelse, se under not 1.  

 

Ledning och styrelse utvärderar kontinuerligt risker och osäkerhetsfaktorer kopplade till verksamheten. 

För en redogörelse över de risker som är förknippade med koncernens verksamhet hänvisas till Koncer-

nens Årsredovisningar. Dessa finns på bolagets hemsida, www.emplicure.com, under fliken Investor relat-

ions/Financial reports.  
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Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 24 juni 2021. Aktiens handelsbe-

teckning är EMPLI och aktiens ISIN-kod är SE0015812391. En (1) aktie medför en (1) röst.  

 

Antalet aktier uppgick vid periodens slut till 26 460 512 (20 558 000 fg år). I juni 2022 genomfördes en 

teckningsoptionsinlösen om 5 902 512 aktier som ett andra steg i unitemissionen i samband med börsno-

teringen i juni 2021. Det genomsnittliga antalet aktier under det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 

26 460 512, medan motsvarande siffra för helåret 2022 var 24 196 535, och 15 916 242 för helåret 2021. 

 

Det totala antalet aktieägare uppgick till ca 510 vid periodens slut. De tre grundarna Thomas Lundqvist, 

Susanne Bredenberg och Håkan Engqvist (genom bolag), kontrollerar tillsammans 32,8% av aktierna. De 

tio största ägarna äger tillsammans 66,0% av aktierna. 

 

Tomas Lundqvist 4 487 324 17,0% 

Susanne Bredenberg 2 102 000 7,9% 

Aduro Material AB* 2 084 710 7,9% 

Monesi Förvaltning 1 955 216 7,4% 

Peyman Pournouri 1 862 716 7,0% 

Johan Wieslander AB 1 620 000 6,1% 

Hadi Ghafori 937 587 3,5% 

Deseven Capital 831 324 3,1% 

Nordnet pensionsförsäkring 795 626 3,0% 

Olle Olsson Holding 783 000 3,0% 

Övriga aktieägare 9 001 009 34,0% 

TOTALT 26 460 512 100,0% 

* Aduro Material AB is kontrolleras av VD Håkan Engqvist 
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Koncernen Okt-Dec Jan-Dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 

RÖRELSENS INTÄKTER        

Nettoomsättning - - - 80 

Aktiverat arbete för egen räkning -144 - 1 122 - 

Övriga rörelseintäkter 7 5 40 6 

Summa rörelsens intäkter -137 5 1 162 86 

       

RÖRELSENS KOSTNADER       

Råvaror och förnödenheter 695 -501 -7 213 -406 

Övriga externa kostnader -6 891 -2 583 -14 045 -10 685 

Personalkostnader -3 059 -2 083 -9 600 -5 632 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -20 -5 -70 -12 

Övriga rörelsekostnader 23 -2 -102 -23 

Summa rörelsekostnader -9 252 -5 175 -31 030 -16 759 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) -9 389 -5 170 -29 868 -16 673 

        

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER       

Resultat från andelar i koncernföretag 627 - 627 - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 36 21 36 21 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -297 - -299 -1 763 

Netto finansiella intäkter och kostnader 366 21 364 -1 742 

Resultat efter finansiella poster -9 023 -5 150 -29 505 -18 414 

        

RESULTAT FÖRE SKATT -9 023 -5 150 -29 505 -18 414 

Skatt - - - - 

PERIODENS RESULTAT -9 023 -5 150 -29 505 -18 414 

Genomsnittligt antal aktier 26 460 512 20 558 000 24 196 535 15 916 242 

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,34 -0,25 -1,22 -1,16 
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Koncernen 31 Dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 

TILLGÅNGAR    

    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar 1 660 - 

Materiella anläggningstillgångar 324 97 

Summa anläggningstillgångar 1 984 97 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Övriga fordringar 2 556 2 275 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 419 279 

Likvida medel 13 150 22 059 

Summa omsättningstillgångar 16 125 24 613 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 18 109 24 710 

      

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

EGET KAPITAL     

Aktiekapital 1 323 1 028 

Övrigt tillskjutet kapital 64 587 43 523 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -52 556 -23 051 

Eget kapital hänf. till moderföretagets ägare 13 354 21 500 

Ägande utan bestämmande inflytande 173 - 

Summa eget kapital 13 528 21 500 

      

KORTFRISTIGA SKULDER     

Leverantörsskulder 2 560 1 305 

Skatteskulder 170 58 

Övriga kortfristiga skulder 366 223 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 485 1 624 

Summa kortfristiga skulder 4 581 3 210 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 109 24 710 

Soliditet 75% 87% 
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Belopp i kSEK 

Aktie- 
kapital 

Övrigt till- 
skj. kapital 

Övr. eget 
kapital 

Ägande 
utan best. 
inflytande 

Totalt eget 
kapital 

Belopp vid periodens ingång (1 jan 2021) 110 6 509 -4 198 - 2 421 

Fondemission 438 - -438 - - 

Nyemission 480 39 602 - - 40 082 

Kostnader hänförliga till emission  - -2 588 - - -2 588 

Periodens resultat - - -18 415 - -18 415 

Belopp vid periodens utgång (31 Dec 2021) 1 028 43 523 -23 051 - 21 500 

     - 

Belopp vid periodens ingång (1 Jan 2022) 1 028 43 523 -23 051 - 21 500 

Nyemission 295 21 298 - - 21 593 

Kostnader hänförliga till emission  - -686 - - -686 

Transaktioner med ägare utan best inflytande - - - 173 173 

Personaloptioner  - 452 - - 452 

Periodens resultat - - -29 505 - -29 505 

Belopp vid periodens utgång (31 Dec 2022) 1 323 64 587 -52 556 173 13 528 
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Koncernen Okt-Dec Jan-Dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

Rörelseresultat -9 389 -5 170 -29 868 -16 673 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 187 34 522 252 

Finansnetto 36 21 34 -1 743 

Betald skatt 166 104 112 41 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet -9 000 -5 012 -29 200 -18 122 

        

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -1 630 -770 -421 -2 156 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 1 447 1 134 1 260 1 922 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 184 -4 648 -28 361 -18 356 

        

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - -297 -109 

Balanserade utgifter för patent, licenser m.m. -167 - -538 - 

Balanserade utgifter utvecklingsarbeten -227 - -1 122 - 

Försäljning av andelar i koncernföretag 800 - 800 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 406 - -1 157 -109 

        

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyemission, brutto - - 12 336 39 840 

Kostnader i samband med nyemission - - -686 -2 588 

Konvertibla skuldebrev 8 960 - 8 960 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 960 - 20 610 37 252 

Kassaflöde för perioden 182 -4 648 -8 908 18 787 

Likvida medel vid periodens början 12 967 26 705 22 058 3 270 

Kursdifferens i likvida medel - - - - 

Likvida medel vid periodens slut 13 150 22 058 13 150 22 058 

 

 



 

Emplicure AB (publ.) Delårsrapport januari-december 2022 -- sida 11 av 16 

 

Moderbolaget Okt-Dec Jan-Dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 

RÖRELSENS INTÄKTER        

Nettoomsättning 748 405 2 593 485 

Övriga rörelseintäkter 7 5 40 6 

Summa rörelsens intäkter 755 410 2 633 491 

        

RÖRELSENS KOSTNADER       

Råvaror och förnödenheter -15 -501 -7 205 -406 

Övriga externa kostnader -6 196 -2 225 -12 198 -9 885 

Personalkostnader -2 797 -2 008 -9 043 -5 437 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -20 -5 -70 -12 

Övriga rörelsekostnader 23 -2 -100 -23 

Rörelseresultat (EBIT) -8 250 -4 332 -25 983 -15 272 

         

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER         

Resultat från andelar i koncernbolag 5 298 -300 1 382 -910 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 36 21 36 21 

Räntekostnader och liknande resultatposter -297 - -299 -1 763 

Finansnetto 5 037 -280 1 119 -2 652 

Resultat efter finansiella poster -3 212 -4 612 -24 864 -17 924 

          

Lämnade koncernbidrag - -1 390 - -1 390 

RESULTAT FÖRE SKATT -3 212 -6 002 -24 864 -19 314 

Skatt - - - - 

PERIODENS RESULTAT -3 212 -6 002 -24 864 -19 314 
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Moderbolaget 31 Dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 

TILLGÅNGAR    

    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar 324 97 

Andelar i koncernföretag 6 257 25 

Summa anläggningstillgångar 6 581 122 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Fordringar hos koncernföretag 25 - 

Övriga fordringar 2 231 1 966 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 413 251 

Likvida medel 12 185 22 043 

Summa omsättningstillgångar 14 854 24 260 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 21 435 24 382 

      

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

EGET KAPITAL     

Aktiekapital 1 323 1 028 

Summa bundet eget kapital 1 323 1 028 

Överkursfond 63 893 43 282 

Balanserat resultat -23 256 -4 394 

Årets resultat -24 864 -19 314 

Summa fritt eget kapital 15 773 19 574 

Summa eget kapital 17 096 20 602 

      

KORTFRISTIGA SKULDER     

Leverantörsskulder 2 501 1 253 

Skulder till koncernföretag - 883 

Skatteskulder 170 58 

Övriga kortfristiga skulder 332 223 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 336 1 363 

Summa kortfristiga skulder 4 339 3 780 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 435 24 382 
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Moderbolaget Okt-Dec Jan-Dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

Rörelseresultat -8 250 -4 332 -25 983 -15 271 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 187 33 522 253 

Netto finansiella poster 36 21 34 -1 743 

Betald skatt 166 104 112 41 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet -7 861 -4 175 -25 316 -16 719 

          

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -2 416 -580 -453 -1 818 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 2 248 1 853 447 2 492 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 029 -2 902 -25 321 -16 045 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Förvärv av materiella tillgångar - - -297 -109 

Lämnade kapitaltillskott -1 709 -300 -5 625 -910 

Förvärv av koncernföretag -25 - -25 - 

Försäljning av andelar i koncernföretag 800 - 800 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -934 -300 -5 147 -1 019 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyemission - - 12 336 39 840 

Kostnader hänförliga till emission  - - -686 -2 587 

Koncernbidrag - -1 390 - -1 390 

Konvertibla skuldebrev 8 960 - 8 960 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 960 -1 390 20 610 35 863 

Kassaflöde för perioden -3 -4 592 -9 859 18 798 

Likvida medel vid periodens början 12 187 26 635 22 043 3 244 

Kursdifferens i likvida medel - - - - 

Likvida medel vid periodens slut 12 184 22 043 12 184 22 043 
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Delårsrapporten har upprättats i överensstäm-

melse med årsredovisningslagen och Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

 

Från och med kvartal 3 2022 aktiverar koncer-

nen kostnader för utvecklingen av Amp01, efter-

som bolagets bedömning är att utvecklingsarbetet 

kommit så långt att utgifterna är aktiverbara. I öv-

rigt används samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen. 

 

Det under kvartalet upptagna konvertibla lånet 

om 8.960 kSEK har redovisats som eget kapital 

eftersom lånet omfattas av en ensidig konverte-

ringsrätt från bolagets sida. 

 

Koncernens revisor är Leonard Daun, PWC. Delårs-

rapporten har inte varit föremål för granskning av 

koncernens revisor. 

 

Närstående bolag till CFO samt flera styrelsemed-

lemmar har under perioden haft avtal om konsult-

tjänster med koncernen. Transaktioner med närstå-

ende är på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 
 

Not 1 
 
Upplysningar om aktiekapital och optionsprogram 

    

     

Antal aktier 

Kvotvärde   

per aktie 

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

 Nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner   5 902 512  0,05 

 Antal/värde vid periodens utgång   26 460 512 0,05 

 

 

Optionsprogram (TO = teckningsoptioner)

Program

Antal förvär-

vade/utställ-

da TO vid 

periodens 

ingång

Antal 

förvärvade 

TO under 

perioden

Antal 

utnyttjade 

TO under 

perioden

Antal TO 

vid 

periodens 

slut Villkor Lösenkurs (SEK

2019/2022 325 000 0 0 0 1 TO ger rätt att teckna 1 

aktie

15,00

Lösenperiod 1 juli 2022 t.o.m. 31 december 2022. Programmet är förfallet och inga aktier tecknades.

2021/2024 363 249 0 0 363 249 1 TO ger rätt att teckna 1 

aktie

9,58

Lösenperiod 6 april 2024 t.o.m. 6 juli 2024. Avser styrelseledamöter och av styrelseledamöter ägda bolag

TO1 (utgivna som en 

del av de units som 

emitterades inför 

bolagets listning på 

Nasdaq First North)

9 600 000 0 5 902 512 0 En TO ger rätt att teckna en 

aktie

Totalt tecknades 

5 902 512 aktier av totalt 

9 600 000 tecknings-

optioner till en kurs om 

2,09 SEK

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



 

Emplicure AB (publ.) Delårsrapport januari-december 2022 -- sida 15 av 16 

 
Personaloptionsprogrammen riktar sig till ledning, anställda, styrelse och andra nyckelpersoner i Koncernen. 

 

Det totala antalet tilldelade teckningsoptioner och personaloptioner som ännu inte är utnyttjade motsvarar 

2 123 334 nya aktier, vilket motsvarar en maximal utspädning om 8,0%. 

 
 

 

 

Not 2 Definition av nyckeltal 

 
 

Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 

Soliditet:  Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Nettokassaflöde:  Förändring av likvida medel exklusive valutakurseffekter 

 

PERSONALOPTIONSPROGRAM (PO = personaloptioner; TO = teckningsoptioner)

Program

Antal till- 

delade PO 

vid perio-

dens ingång

Antal 

tilldelade 

PO under 

perioden

Antal 

utnyttjade 

PO under 

perioden

Antal PO 

vid 

periodens 

slut Villkor Lösenkurs (SEK)

2021/2024 (ej 

kvalificerade)

108 975 0 0 108 975

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)

503 790* 0 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 kvalif icerade PO för nyanställda förföll per 2021-12-31 och därmed uppgick det totala programmet till 503 790 PO.

2022/2025 

(kvalificerade)

614 740 0 0 0 Varje personaloption ger rätt 

att förvärva en ny aktie i 

bolaget

8,00

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

Det har givits ut TO av serie 2022/2025* för att säkra bolagets leverans av aktier. Dessa är inte redovisade i tabellen ovan avseende TO.

2022/2025 

(kvalificerade)

0*** 205 580 0 0 Varje personaloption ger rätt 

att förvärva en ny aktie i 

bolaget

8,00

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

Det har givits ut TO av serie 2022/2025* för att säkra bolagets leverans av aktier. Dessa är inte redovisade i tabellen ovan avseende TO.

***Vid årsstämman i april 2022 beslutades att utfärda 411 160  kvalif icerade personaloptioner till ledning och anställda i Emplicure.

  Ingen av dessa hade dock tilldelats per 2022-09-30. Under kvartal 4 har 205 590 optioner tilldelats.

Varje PO ger deltagaren rätt att antingen (i) förvärva en 

ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 9,58 SEK, eller 

(ii) erhålla kontant ersättning motsvarande skillnaden 

mellan marknadsvärdet på bolagets aktie vid utövande-

tidpunkten och teckningskursen om 9,58 SEK
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Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 

bolagets verksamhet, ställning och resultat. 

 

Uppsala den 23 februari, 2023 

 

 

 

 

Gisela Sitbon Ingemar Kihlström 

Styrelseordförande Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

Gunilla Ekström Johan Wieslander 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

Håkan Engqvist  

VD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Engqvist, VD 

hakan.engqvist@emplicure.com  

 

Erik Magnusson, CFO 

erik.magnusson@emplicure.com 
 

Erik Penser Bank AB 

Årsstämma 2022 11 maj 2023 

Kvartalsrapport Q1 2023 12 maj 2023 

Kvartalsrapport Q2 2023 23 aug 2023 

Kvartalsrapport Q3 2023 17 nov 2023 
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