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VD har ordet
Det har varit ett resultatinriktat och på flera
sätt framgångsrikt 2016 för Xintela. I början
av året genomförde vi en noteringsemission
som tillförde bolaget 31,6 miljoner kronor, och
i mars listades Xintela på Nasdaq First North.

Kapitaltillskottet lade grunden för ett intensivt utvecklingsarbete som redan har resulterat i viktiga steg framåt för våra
projekt inom regenerativ medicin och cancer.
I projektet inom regenerativ medicin, där vi fokuserar på
ledsjukdomen artros, kunde vi vid årsskiftet rapportera om
positiva resultat från en häststudie vid Cornell University i
Ithaca, New York. Resultaten visar att stamcellerna skyddar
både ledbrosket och det underliggande benet efter en
skada. Dessutom rapporterades indikationer på reparation
av sprickor i brosket. Dessa framgångsrika resultat stödjer
användningen av vår markörteknologi för utveckling av en
effektiv och kvalitetssäkrad stamcellsprodukt för behandling
av artros. Nu förbereder vi nästa steg i projektet som utgörs
av kliniska studier på både hästar och människa.
Även inom cancerprojektet, där vi fokuserar på hjärntumören glioblastom, har vi kunnat visat upp positiva resultat
från prekliniska studier under året. En lämplig antikropp har
identifierats, och vi har vidare framställt ett så kallat Antibody Drug Conjugate (ADC) där ett cellgift har kopplats till
antikroppen. I samarbete med forskare på Rudbecklaboratoriet i Uppsala har vi visat att antikroppen binder till tumörcellerna och har en dödande effekt både på glioblastomceller
från patienters tumörer och i en djurmodell för glioblastom.
Dessa viktiga resultat visar att konceptet fungerar, och vi kan
nu gå vidare med att ansöka om särläkemedelsstatus för vår
ADC-terapi.
För att säkerställa en fortsatt stark utveckling för bolaget har
Xintelas team förstärkts med nyckelpersoner inom kliniska
studier, affärsutveckling och finansiering, och vi är nu väl rustade att ta oss an kommande utmaningar. Det är glädjande
att bolaget genom de teckningsoptioner som emitterades
i samband med noteringsemissionen erhöll ett ytterligare
tillskott om cirka 10 MSEK i februari 2017. Emissionslikviden
är viktig för finansieringen av våra planerade aktiviteter
under 2017 och ger oss rätt förutsättningar att fortsatt kunna
hålla en hög takt i utvecklingsarbetet mot klinisk fas och
kommersialisering.
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Två viktiga delar i vårt arbete den närmaste tiden blir att
säkerställa produktion av stamceller för användning i våra
kommande kliniska studier på häst och människa enligt gällande GMP-regelverk (Good Manufacturing Practice) samt
att erhålla myndighetsgodkännande för att kunna inleda
dessa studier.
Vi påbörjar nu också arbetet med att identifiera en industriell partner för fortsatt utveckling och kommersialisering av
en produkt för behandling av glioblastom. Det kan leda till
tidiga intäkter för Xintela och att produkten snabbare når
marknaden och till patienterna.
Att generera tidiga intäkter är också målet med det analytiska testet XACT™, och under det gångna året har vi framgångsrikt validerat testet i samarbete med ett tyskt bolag
som är verksamt inom broskreparation. Diskussioner om ett
fortsatt samarbete pågår och andra potentiella intressenter
har också identifierats.
Det är stimulerande för det fortsatta arbetet att vi på så kort
tid har levererat positiva resultat inom alla våra projekt. Det
visar att vi har en teknikplattform med stor potential och ett
målinriktat team som levererar enligt plan. Vi ser nu fram
emot ett fortsatt händelserikt och spännande 2017 med sikte
mot kommande kliniska studier och kommersialisering.

Evy Lundgren-Åkerlund

VD Xintela AB (publ)

Finansiellt sammandrag*
RESULTATRÄKNING
KSEK

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Nettoomsättning

3

382

10

-

-

Aktiverade utvecklingsutgifter

-

-

-

-

-

1 500

375

363

426

-

-18 044

-11 828

-7 756

-2 648

-126

-556

-443

-396

-340

-

-17 097

-11 514

-7 778

-2 563

-126

-963

-45

-14

-42

-65

Resultat före skatt

-18 060

-11 559

-7 792

-2 605

-191

Årets resultat

-18 060

-11 559

-7 792

-2 605

-191

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

3 778

3 813

3 377

3 391

3 858

Materiella anläggningstillgångar

482

278

258

224

-

Finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

610

1 008

382

230

24

Likvida medel

18 979

5 523

824

2 369

8

Tillgångar

23 849

10 662

4 841

6 214

3 890

Eget kapital

20 983

7 461

3 887

4 212

1 347

-

-

-

-

-

2 866

3 161

954

2 002

2 543

23 849

10 662

4 841

6 214

3 890

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

-17 402

-9 535

-8 597

-3 012

274

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-725

-898

-417

-640

-441

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

31 583

15 132

7 469

6 013

-

Förändring av likvida medel

13 456

4 699

-1 545

2 361

-167

5 523

824

2 369

8

175

18 979

5 523

824

2 369

8

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

683

207

126

130

1

88

70

80

68

35

-

-

-

-

-

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto

BALANSRÄKNING
KSEK

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Eget Kapital och Skulder
KASSAFLÖDESANALYS
KSEK

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
NYCKELTAL

Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
Utdelning (SEK)

Finansiella definitioner
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (exkl. varulager) dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen
* Siffrorna för 2012 är ej justerade enligt RFR2
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Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer med fokus på
två områden där behovet av bättre behandlingsmetoder är mycket stort: ledsjukdomen
artros respektive hjärntumören glioblastom. Produktutvecklingen baseras på bolagets
patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintelas markörer, integrin α10β1 och
integrin α11β1, är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers
yta. Inom regenerativ medicin använder Xintela teknologin för att identifiera och selektera
de stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt
kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk i behandling av artros.
Det analytiska testet, XACT™, som kvalitetssäkrar broskceller och stamceller, och som är en del
av XINMARK®, utvecklas både för egen användning och för utlicensiering vilket kan ge tidiga
intäkter till Bolaget. Inom cancerprojektet används XINMARK® för att detektera vissa celler i
tumören glioblastom och rikta en antikroppsbaserad behandling till dessa för att bromsa tumörens
tillväxt. XINMARK® teknologin kan även komma att användas för nya indikationer längre fram.

Vision

Xintelas vision är att bygga ett globalt erkänt bolag inom regenerativ medicin och cancer. Xintela vill väsentligt förbättra
människor och djurs hälsa och samtidigt bygga värde för
Bolagets ägare.

Målsättning

Xintelas målsättning är ta fram nya och effektivare behandlingsmetoder för ledbroskskador och hjärntumörer och därmed skapa betydande medicinska vinster inom regenerativ
medicin och cancer.

Affärsmodell

Xintelas affärsmodell är att utveckla en projektportfölj av
terapeutiska produktkandidater baserade på Bolagets
teknologiplattform XINMARK®, vilka licensieras ut när kliniskt
proof-of-concept har uppnåtts.
Genom egen forskning och utveckling ska Xintela ta fram
nya behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och
cancer. Den finansiella risken i Bolaget reduceras genom en
kombination av projekt som skapar intäkter i närtid med projekt som har betydande finansiell potential på sikt. Bolagets
långsiktiga produktutveckling finansieras dels genom externt
kapital, dels genom utlicensiering av delar av teknologiplatt-
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formen till bolag i branschen och dels genom utveckling av
behandlingsmetoder för hästar vilka beräknas nå marknad
och generera intäkter snabbare jämfört med behandling i
människa. Industriella samarbeten är av stor vikt och söks
redan i ett tidigt stadium i den kliniska utvecklingen.
Xintela identifierar tre olika kategorier av kunder som innebär möjligheter till intäkter de närmaste åren (innan kommersialisering av behandlingar för människa):
1. Licenstagare av XINMARK®/XACT™. Exempelvis bioteknikoch läkemedelsföretag som har fördelar av att utveckla sina
projekt med hjälp av Xintelas teknologi.
2. Kunder inom hästsportbranschen. Exempelvis veterinärer
och djursjukhus med fokus på brosk- och ledsjukdomar hos
hästar.
3. Samarbetspartners för utveckling av Xintelas primära affärsområden regenerativ medicin och cancer med möjlighet till
betalning via engångsersättningar, milstolpar och licenser m.m.
Extern finansiering via marknaden kommer att användas
tillsammans med övriga intäktsströmmar för att upprätthålla
en hög aktivitetsnivå i utvecklingsprojekten och för att nå
utsatta mål.

Xintela AB (publ) - 556780-3480
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Xintelas produktutveckling och marknader
Regenerativ medicin - behandling av
broskskador och tidig artros

Artros är en ledsjukdom där ledbrosket successivt bryts ner,
vilket är funktionshindrande och ofta mycket smärtsamt. Det
är en komplex sjukdom som även påverkar andra delar av
leden som ben, ledkapsel och senor. För närvarande finns
ingen läkande behandling tillgänglig. Artros förknippas
vanligtvis med knäoch höftleder men kan även drabba
andra leder i kroppen. I Sverige uppskattas var fjärde person
över 45 år ha artros. Broskskador och artros är även mycket
vanliga hos hästar.

Nästa steg mot en säker och effektiv stamcellsprodukt
Produktion av stamceller för kliniska studier
Inför kliniska studier på häst och människa förbereder
Xintela för produktion av stamceller enligt GMP (Good
Manufacturing Practice) med tillstånd från Läkemedelsverket. Xintela planerar att komma igång med produktion för
häststudien under hösten 2017.

Klinisk studie på hästar
Xintela förbereder en klinisk studie på hästar med artros
Marknadspotential
som planeras att starta i slutet av 2017. Studien kommer att
Globalt sett är det omkring 630 miljoner människor som lider utföras på Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg i
av artros. Den totala världsmarknaden för artrosbehandling
samarbete med Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi.
är värd 3,6 miljarder USD (2014) och förväntas till 2024 stiga
till 9,2 miljarder USD (Global data 2016). Marknaden för
Klinisk studie på människa
artrosbehandling av hästar är också mycket stor.
Resultaten från den genomförda häststudien är mycket
viktiga inför ansökan om ett myndighetsgodkännande att
Kostnadseffektiv ”off-the shelf”-produkt
starta kliniska studier på människa. Bolaget arbetar med att
Xintela utvecklar stamcellsbaserade produkter för artros,
färdigställa underlag till regulatoriska myndigheter för att
både för häst och människa. Cellterapi för broskskador har
erhålla tillstånd att starta klinisk studie. Denna är planerad
länge utvärderats kliniskt, men befintliga metoder har svårt
till slutet av 2018, och Xintela har identifierat en ortopedisk
att möta myndigheternas allt striktare kvalitetskrav. Med
specialistklinik som är lämplig för studien.
hjälp av sin markörteknologi löser Xintela detta problem genom att selektera och kvalitetssäkra de stamceller som kan
Kvalitetstestet XACT™ ger tidiga intäkter
utvecklas till broskproducerande celler. Bolaget använder
Xintela har utvecklat ett analytiskt test, XACT™ (Xintela
donerade stamceller som kan odlas i stora mängder och be- Assay for Cell Therapy) som bygger på specifika antikroppar
handla ett stort antal patienter vilket håller nere produktions- som binder till Xintelas markörer. XACT™ används för att
kostnaderna. Stamcellerna injiceras direkt in i den skadade
kvalitetssäkra metoder och celler i det egna utvecklingsarbeleden, vilket är ett enkelt ingrepp för patienten.
tet av stamcellsprodukter, men också i strategiska samarbeten med andra bolag och forskargrupper.
Positiva resultat i häststudie
Xintela avslutade i slutet av 2016 en sex månader lång studie XACT™ genererar tidiga intäkter till Xintela och ökar
på hästar vid Cornell University i Ithaca, New York i samarbe- intresset för bolagets teknologi. Bolaget slutförde i slutet
te med Dr. Lisa Fortier och kollegor vid Hospital for Special
av 2016 en validering av testet för kvalitetssäkring av broSurgery. Xintelas stamceller injicerades i en led med en
skceller tillsammans med ett tyskt bolag. Diskussioner om
broskskada som liknar posttraumatisk artros, vilket kan uppfortsatt samarbete pågår. Xintela arbetar med att identifiera
stå efter idrottsskada eller stukning. Resultaten från studien
ytterligare samarbetspartners och licenstagare.
visade att Xintelas donerade stamceller är säkra att använda
och har en skyddande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter skada. Resultaten är mycket lovande
för Xintelas utveckling av stamcellsterapi för behandling av
ledbroskskador och artros.
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Cancer – behandling av glioblastom,
en aggressiv hjärntumör

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva
formen av hjärntumörer hos vuxna, som drabbar ca 2530 000 människor årligen bara i Europa och USA (Global
data 2015). Glioblastom uppvisar hög motståndskraft mot
tillgänglig behandling med kirurgi, strålning och cytostatika
och medelöverlevnaden är idag endast 15 månader. Behovet
av bättre behandlingsmetoder är således mycket stort samtidigt som möjligheten är god att erhålla fördelaktig särläkemedelsstatus. Glioblastom är en mycket komplex sjukdom
och det finns ett stort behov av att förbättra även diagnostiska metoder för att kunna utveckla bättre terapier.
Marknadspotential
En behandling som förlänger medelöverlevnaden med bara
några månader har mycket stor marknadspotential. Det
finns även en betydande marknad för förbättrad diagnostik.
Marknadsvärdet 2024 för behandling av glioblastom har
beräknats till cirka 3,3 miljarder USD och förväntas öka när
bättre behandling finns tillgänglig.
Xintela utvecklar en målsökande antikropp för effektiv
behandling av glioblastom
Xintela har upptäckt att en av bolagets markörer finns på celler i glioblastomtumörer och använder XINMARK®teknologin
för att identifiera tumörceller och rikta en behandling specifikt till dessa celler. I syfte att ta fram en effektiv antikroppsbaserad behandling för glioblastom har Xintela framställt
ett så kallat ”Antibody Drug Conjugate” (ADC) där ett
cellgift kopplas till en målsökande antikropp som söker upp
och binder till Xintelas markör på tumörcellerna. Xintelas
behandlingsmetod kan även utgöra ett komplement till
befintlig behandling. Xintela undersöker dessutom möjligheten att utveckla en så kallad Companion Diagnostic, ett
diagnostiskt verktyg som kan identifiera de patienter som
kommer att svara på läkemedelsbehandlingen. Därmed kan
behandlingen individanpassas.

Positiva prekliniska resultat
Projektet har hittills utvecklats mycket positivt. Xintela har i
prekliniska studier kunnat visa att ADCantikroppen binder
specifikt till glioblastomceller och har en dödande effekt
både på glioblastomceller från tumörer i människor och i en
djurmodell för glioblastom. Arbetet har utförts i samarbete
med forskare från Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet.
Kompletterande studier pågår för att färdigställa resultaten
för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Nästa steg mot en First-in-Class terapi
Partner för utveckling och kommersialisering
De positiva resultaten från genomförda prekliniska studier
bekräftar konceptet att använda målsökande antikroppar
riktade mot Xintelas markör för behandling av glioblastom.
Xintelas målsättning är att under 2017 identifiera en industriell samarbetspartner för fortsatt utvecklingsarbete av en
produkt för att korta ned tiden till marknad, snabbare nå ut
till patienter och generera intäkter tidigare.
Ansöka om särläkemedelsstatus
Xintela har påbörjat arbetet med att ansöka om särläkemedelsstatus för ADCterapin. Särläkemedelsstatus (Orphan
Designation) innebär flera fördelar i utvecklingsarbetet med
produkten och framförallt när produkten når marknaden.
Med särläkemedelsstatus garanteras produkten marknadsexklusivitet under 7 år i USA och 10 år inom EU.
Utveckla en Companion Diagnostic
Xintela arbetar vidare med analyser av tumörvävnads prover
för att utvärdera möjligheterna att utveckla en så kallad
Companion Diagnostic, ett diagnostiskt verktyg som gör det
möjligt att individanpassa behandlingen. Även inom diagnostikområdet har arbetet utvecklats positivt och nu pågår
analyser av tumörvävnadsprover från patienter.

Xintela AB (publ) - 556780-3480
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North I Stockholm. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX- koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler
som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de
underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för
små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First
North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag
på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på
First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna
följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Ägarförteckning över de 10 största
ägarna 2016-12-31
NAMN

ANTAL AKTIER

ANDEL (%)

Evy Lundgren-Åkerlund

4 111 850

16,54

Baulos Capital Belgium SA1)

3 801 400

15,29

ALMI Invest Småland & Öarna AB

2 694 300

10,84

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 632 454

6,57

PerÅke Oldentoft1)

1 534 250

6,17

Den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget
till 24 863 450 stycken. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt
berättigar till en röst på bolagsstämma.

Avanza Pension

1 166 544

4,69

Gregory Batcheller

620 850

2,50

Rickard Mosell

276 000

1,11

Kortnamn: XINT
ISIN-kod: SE0007756903
Antal utestående aktier: 24 863 450
Kvotvärde: 0,03 SEK
Handelspost: 1 aktie
Aktiekapital: 745 903,50 SEK

Inger Lundgren

257 800

1,04

Katarina Dahlenborg

247 500

1,00

8 520 502

34,25

24 863 450

100,00

Övriga aktieägare
Totalt
1) Inklusive närstående personer och bolag.

Aktiekapitalets utveckling
ÖKNING AV
AKTIEKAPITAL (KR)

TOTALT
AKTIEKAPITAL (KR)

FÖRÄNDRING AV
ANTALET AKTIER

TOTALT ANTAL
AKTIER

KVOTVÄRDE (KR)

100 000

100 000

100 000

100 000

1

Nyemission

33 400

133 400

33 400

133 400

1

2011

Nyemission

13 818

147 218

13 818

147 218

1

2013

Nyemission

16 258

163 476

16 258

163 476

1

2013

Nyemission

20 713

184 189

20 713

184 189

1

2013

Nyemission

36 809

220 998

36 809

220 998

1

2014

Nyemission

64 841

285 839

64 841

285 839

1

2015

Nyemission

39 952

325 791

39 952

325 791

1

2015

Nyemission

31 478

357 269

31 478

357 269

1

2015

Fondemission

178 634,50

535 903,50

-

357 269

1,5

2015

Split (1:50)

-

535 903,50

17 506 181

17 863 450

0,03

2016

Noteringsemission

210 000,00

745 903,50

7 000 000

24 863 450

0,03

ÅR

HÄNDELSE

2009

Bolagsbildning

2009
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Styrelse och verkställande direktör

Gregory Batcheller, född 1957

Anders Ermén, född 1963

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik
och medtech.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) samt Monocl AB. Styrelseledamot i
Saga Diagnostics AB. Vd och styrelseordförande i Stanbridge Corporation BVBA (Belgien).
Tidigare uppdrag: VD för Pulsetten AB som sålde DuoCort
Pharma AB till ViroPharma Inc. 2011, partner i PULS (Partners
för Utvecklingsinvesteringar inom Life-Science), ett virtuellt
läkemedelsbolag som stödjer utveckling och investeringar
i tidiga life science-projekt, styrelseledamot i AcuCort AB,
Dermafol AB och Maas Biolab LLC (USA).
Äger mer än fem procent av aktierna i: Stanbridge Corporation BVBA (Belgien).
Antal aktier: 620 850 aktier

Erfarenhet: Driver egen verksamhet sedan 1996 med inriktning på redovisning, affärsutveckling och management. Har
mer än 20 års erfarenhet från musik- och medieindustrin,
såväl nationellt som internationellt, samt erfarenhet från
läkemedelsindustrin. Har även lång erfarenhet av beskattningsfrågor samt avtalsförhandlingar.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ermén Produktion &
Redovisning AB, A1M Pharma AB, Preelumina Diagnostics
AB, Enorama Pharma AB och Baulos Capital Belgium SA.
Tidigare uppdrag: Bolagsman i Ermén & Sand Handelsbolag.
Äger mer än fem procent av aktierna i: Ermén Produktion
och Redovisning AB. Innehavare av enskild firma Ermén
Konsult Enskild Firma
Antal aktier: 52 500 aktier1)

Styrelseordförande sedan 2011
LL.M, J.D., B.Sc. (Econ.)

Styrelseledamot sedan 2013
Ekonom

Karin Wingstrand, född 1957
Styrelseledamot sedan 2014
Apotekare

Erfarenhet: Rådgivare inom life science-industrin. Har tidigare varit global chef för AstraZenecas kliniska forskning såväl
som global chef för AstraZenecas farmaceutiska och analytiska forskning och utveckling.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mevia AB. Styrelseledamot i T-bolaget Aktiebolag, Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences P.U.L.S. AB, Adenovir Pharma
AB, Xbrane Biopharma AB, Swecure AB (publ) och Winkon
holding AB.
Inga tidigare uppdrag under de senast fem åren.
Äger mer än fem procent av aktierna i: T-bolaget Aktiebolag
och Winkon holding AB.
Antal aktier: 40 000 aktier
1 Rapporterade aktieinnehav i Xintela AB omfattar även innehav för make/maka och barn samt aktier ägda via bolag.
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Sven Kili, född 1967

Claes Post, född 1950

Erfarenhet: Har omfattande erfarenhet inom cellterapi. Är
för närvarande vice VD och utvecklingschef för genterapiavdelningen inom GSK. Har tidigare haft ledande kliniska och
regulatoriska befattningar inom regenerativ medicin inom
Sanofi Biosurgery och Genzyme samt har haft medicinsk och
regulatoriska ansvar för cellterapiområdet inom Geistlich
Pharma. Upprätthåller sin kliniska kompetens inom UK NHS
(Storbritanniens nationella sjukvårdsorganisation).
Pågående uppdrag: Sven Kili Consulting Ltd, UK
Inga tidigare uppdrag under de senast fem åren.
Äger mer än fem procent av andelarna i: Sven Kili Consulting Ltd, UK
Antal aktier: 142 750 aktier

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från finansiellt arbete vid
flera riskkapitalbolag. Han har även varit VD eller styrelseledamot i flera mindre life science-bolag i Sverige och Danmark, varit Vice President preclinical research vid Astra Pain
Control, Astra Draco, Senior Vice President Preclinical and
Clinical research Pharmacia och Pharmacia & Upjohn (Milano
och Stockholm).
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i CT Post AB, GRADIENTECH AB, Sigrid Therapeutics AB, Sigrid Therapeutics
AB, Denator AB, och Genagon AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Sprint Bioscience AB.
Äger mer än fem procent av andelarna i CT Post AB.
Innehar inga aktier.

Styrelseledamot sedan 2014
Leg. läkare med specialistkompetens inom ortopedi

Styrelseledamot sedan 2013
Leg Apotekare, Farmacie doktor, Professor

Evy Lundgren-Åkerlund, född 1957
Verkställande direktör sedan 2009
Doktor i medicinsk vetenskap, docent

Erfarenhet: Grundare av Xintela. Har lång erfarenhet av
biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft
ledande befattningar inom både akademi och industri.
Grundade Cartela AB och var vd och forskningschef mellan
åren 2000–2007. Var verksamhetschef/vd på Ideon Bioincubator/Lund Life Science Incubator 2008–2012.
Inga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Xintela AB.
Äger mer än fem procent av andelarna i Xintela AB. Innehavare av enskild firma ELA Development.
Antal aktier: 4 111 850 aktier
Antal teckningsoptioner: 4 200 teckningsoptioner
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ
medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade
markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin
för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller
för behandling av artros. I en studie på hästar har bolaget
visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en
positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet
efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på
häst och människa. XINMARK® används även för att utveckla
en antikroppsbaserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska
resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har
därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela förbereder
nu en ansökan om särläkemedelssatus och avser att identifiera en industriell samarbetspartner för fortsatt utvecklingsarbete och kommersialisering.

Väsentliga händelser under 2016

I januari offentliggör Xintela prospektet inför Bolagets
nyemission och notering på Nasdaq First North. Några
dagar senare inleds teckningsperioden och den 17 februari, när teckningstiden är avslutad, meddelas att Bolagets
nyemission tecknats till 140 % inklusive teckningsåtagande.
Nyemissionen tillför Xintela totalt 35 MSEK före noteringsoch emissionskostnader.
Xintela meddelar den 20 mars att Bolagets ansökan om
listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie
TO 1 för upptagande av handel på Nasdaq First North har
godkänts av Nasdaq Stockholm AB. Första handelsdag är
den 22 mars 2016.
Xintela meddelar den 25 april att Bolaget initierar en studie
i USA för behandling av ledbroskskador på hästar. Studien
genomförs i samarbete med en framstående forskargrupp
vid Cornell University, New York.
Den 1 juni 2016 meddelar Xintela att Caroline Ehrencrona
har rekryterats till posten som ansvarig för Bolagets kliniska
utvecklingsarbete. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter blir
att förstärka Xintelas arbete inför kommande kliniska studier
samt att ansvara för den löpande kontakten med regulatoriska myndigheter.

vid Uppsala universitet samt sedan den 1 augusti 2016 chef
för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma
laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC).
I augusti erhåller Xintela 1,5 MSEK genom förlikning i en
tvist. Anledningen till tvisten är att motparten, som fått i
uppdrag att validera ett av Bolagets patent, missat fristen för
validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev
gällande i Belgien.
I september meddelas att Rickard Mosell rekryteras till
tjänsten som Head of Business Development med ansvar för
Bolagets affärsutvecklings- och finansieringsaktiviteter med
start från och med 1 oktober. Rickard Mosell tar även plats i
Xintelas ledningsgrupp.
Den 22 december meddelar Xintela att resultaten från
Bolagets häststudie vid Cornell University i Ithaca, New York
visar att Xintelas stamceller är säkra att använda, vilket var
det främsta målet med studien. Resultaten indikerar även att
stamcellerna har en skyddande effekt både på ledbrosket
och det underliggande benet efter en skada.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 4 januari 2017 publicerar Bolaget kompletterande
resultat från tidigare nämnd häststudie där resultaten visar
att Xintelas selekterade stamceller kan skydda brosket från
fortsatt nedbrytning efter en skada samt även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Dessutom visar
resultaten indikationer på reparation av sprickor i brosket.
Resultaten från studien kommer att sammanställas för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Den 20 januari 2017 presenterar Xintela positiva prekliniska
resultat i cancerprojektet. Bolaget har identifierat en lämplig
antikropp och utifrån det framställt ett så kallat ”Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Bolaget har även visat att den framtagna ADC-antikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande
effekt, både i cellstudier och i djurmodell.

I pressmeddelandet den 20 januari 2017 uppdaterar Xintela
även marknaden om att förberedelser av en klinisk studie på
hästar har påbörjats. Studien kommer att utföras på Evidensia
Specialisthästsjukhus i Helsingborg i samarbete med Casper
Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi. Resultaten från häststuDen 23 juni meddelas att Christer Betsholtz har kontrakterats dien är mycket viktiga för att erhålla ett myndighetsgodkänsom vetenskaplig och strategisk rådgivare inom Xintelas can- nande om att få starta kliniska studier på människa. Xintela har
redan identifierat en ortopedisk specialistklinik och planen är
cerprogram med fokus på hjärncancerformen glioblastom.
Christer Betsholtz är professor med fokus på vaskulärbiologi att utföra den kliniska studien med start under 2018.
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Xintela meddelar även i samma pressmeddelande att Bolaget framgångsrikt genomfört en validering av det analytiska
testet XACT™ för kvalitetssäkring av broskceller i samarbete med ett europeiskt bolag. Resultaten visar att XACT™,
som består av antikroppar som binder till Xintelas markörer
integrin α10β1 respektive integrin α11β1, kan mäta broskcellers kvalitet inför en broskcellsimplantation samt detektera
eventuella kontaminerande celler i broskcellspreparationer.
Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande
verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än
beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att
täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov
av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i
så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett
misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan
påverka Bolagets marknadsvärde.

Den 15 februari meddelar Xintela att totalt 2 127 825 av
Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats, motsvarande en nyttjandegrad om 61 procent. Xintela tillförs
därmed cirka 10 MSEK efter emissionskostnader. Xintelas
insynspersoner och huvudägare som ägde teckningsoptioner i Bolaget avsåg att nyttja hela sitt innehav.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som
Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden
som förespeglats i det här memorandumet. Kvantiteten av
sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera
sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens
skede har anledning att tro.

Xintela meddelar i mars 2017 att Bolagets affärsutvecklingsteam förstärks genom rekrytering av Thomas Areschoug till
tjänsten Business Development Manager. Samtidigt sker en
omorganisering där Evy Lundgren-Åkerlund tar över ansvaret för forskningen och Greg Batcheller ökar sitt operativa
engagemang i Bolaget som arbetande styrelseordförande.

Pågående arbete för att säkerställa Bolagets
finansiering

Styrelsen i Xintela AB (publ) anser att Bolaget har det kapital
som krävs för att kunna upprätthålla en fortsatt hög takt i
utvecklingsarbetet under 2017. Styrelsen följer löpande bolagets finansieringsbehov.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser
Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad
gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på
ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets
resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och
operativt relaterade problem.

Produktutveckling
Med tanke på det som beskrivits ovan finns det en risk att
utvecklingen av Bolagets produkter inte slutförs och att produkterna eventuellt aldrig kommer ut på marknaden.

Tvister

Xintela är inte involverade i någon tvist.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
KSEK

Fria reserver
Årets förlust
Summa

37 929
-18 060
19 869

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
om 19 869 KSEK balanseras i ny räkning. Således föreslås
ingen utdelning.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att
i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget
arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Xintela AB (publ) - 556780-3480
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Bolagets rapport över totalresultat
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Intäkter

3

757

Kostnader för sålda varor

-

-

Bruttovinst

3

757

-14 532

-8 579

Försäljningskostnader

-2 869

-2 309

Administrationskostnader

-1 199

-935

1 500

-

-

-448

-17 097

-11 514

-

-

-963

-45

-18 060

-11 559

-

-

-18 060

-11 559

-0,73

-0,71

KSEK

NOT

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

6 - 11

Forsknings- och utvecklingskostnader

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

12

Årets resultat

Resultat per aktie, SEK

5

I bolaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat
varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till bolagets
aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie)
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Bolagets balansräkning
KSEK

TILLGÅNGAR

NOT

2016-12-31

2015-12-31

15

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

13

3 778

3 813

Materiella tillgångar

14

482

278

4 260

4 091

-

277

550

644

60

87

Likvida medel

18 979

5 523

Summa omsättningstillgångar

19 589

6 531

SUMMA TILLGÅNGAR

23 849

10 622

Aktiekapital

746

536

Fond för utvecklingsutgift

368

-

61 278

29 905

Balanserat resultat

-23 349

-11 421

Årets resultat

-18 060

-11 559

Eget kapital sammanlagt

20 983

7 461

1 234

1 791

Skatteskuld

105

155

Övriga skulder

240

393

1 287

822

2 866

3 161

2 866

3 161

23 849

10 622

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

16

Överkursfond

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17
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Förändring av Bolagets eget kapital
KSEK

Ingående balans 1 januari 2015

AKTIEKAPITAL

FOND FÖR
UTV. UTGIFTER

ÖVERKURSFOND

BALANSERAT
RESULTAT

PERIODENS
RESULTAT

TOTALT

286

-

15 023

-3 629

-7 793

3 887

-

-

-7 793

7 793

-

-

14 882

-

-

15 132

-

-

-

-11 559

-11 559

Omföring föregående års resultat
Nyemission

250

Årets resultat
Eget kapital 31 december 2015

536

-

29 905

-11 421

-11 559

7 461

Ingående balans 1 januari 2016

536

-

29 905

-11 421

-11 559

7 461

-11 559

11 559

-

Omföring föregående års resultat
Nyemission

1)

210

-

31 373

368

-

-

-

-

746

368

61 278

Fond för utvecklingsutgifter
Periodens resultat
Eget kapital 31 december 2016

1) Av de totala emissionskostnaderna om 4,36 Mkr har 3,4 mkr förts mot eget kapital och 0,96 Mkr
har förts mot resultaträkningen, se redovisningsprincip Eget Kapital.
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31 583
-368

-23 349

-18 060

-18 060

-18 060

20 983

Bolagets kassaflödesanalys
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-17 097

-11 514

Avskrivningar

556

443

Erhållen ränta

-

-

-963

-45

-17 504

-11 116

398

-626

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-296

2 207

Förändring i rörelsekapital

102

1 581

-17 402

-9 535

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar

-332

-101

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar

-393

-797

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-725

-898

31 583

15 132

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

31 583

15 132

Förändring av likvida medel

13 456

4 699

5 523

824

18 979

5 523

KSEK

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet
Nyemission
Ökning/minskning långfristiga skulder

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Xintela AB (publ) - 556780-3480
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1

Allmän information

Xintela AB, org. nr 556780-3480 har sitt säte i Lund, Sverige.
Xintela AB:s årsredovisning för perioden januari – december 2016 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut
den 26 april 2017.
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte
annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående
period.

Not 2 Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när
denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om
inte annat anges.
Grund för rapporternas upprättande
Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas Xintelas redovisning i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Vilka effekter övergången
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har
på bolagets historiska finansiella information redogörs för i
Årsredovisningen 2015, not 6.
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med
IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa
bedömningar vid tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper, se not 3.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när
denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder,
om inte annat anges.
Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsprinciper
och upplysningar
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av bolaget
Vid upprättandet av årsredovisningen per 31 december 2016 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats
vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är tillämpliga för Bolaget.
Nedan följer de standarder som bedöms vara relevanta för
bolaget:
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Styrelsen har ännu inte fattat slutligt beslut kring en eventuell
tillämpning. Beslut kommer att tas under 2017. Dock skulle
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denna standard inte få någon påverkan på den finansiella
rapporteringen idag.
IFRS 15 "Revenue from contracts with customers"
gavs ut i maj 2014. IFRS 15 ersätter samtliga tidigare
utgivna standarder och tolkningar som avser intäktsredovisning (dvs IAS 11 "Construction Contracts" och
IAS 18 "Revenue", IFRIC 13 "Customer Loyalty Program",
IFRIC 15 "Agreements for the Constructions of Real
Estate", IFRIC 18 "Transfers of Assets from Customers",
SIC 31 "Barter Transactions Involving Advertising Services").
IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2018. Standarden ska til�lämpas med retroaktiv verkan. Styrelsen har ännu inte fattat
slutligt beslut kring en eventuell tillämpning. Beslut kommer
att tas under 2017. Dock skulle denna standard inte få någon
påverkan på den finansiella rapporteringen idag.
IFRS 16 ”Leasing” hanterar klassificering och redovisning av
leasade tillgångar och träder i kraft 2019. Denna standard
bedöms ej ha på verkan då Xintela idag inte upprättar någon koncernredovisning.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte
har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på
bolaget.
Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Bolaget har den lokala valutan som funktionell valuta då den
lokala valutan har definierats som den valuta som används i
den primära ekonomiska miljö där bolaget är verksam. I redovisningen används svenska kronor (SEK), som är bolagets
funktionella valuta och presentationsvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling
Bolaget bedriver forskning och utveckling av nya medicinska
produkter. Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling av
identifierbara och unika medicinska produkter som kontrolleras av bolaget, redovisas som immateriella tillgångar när
följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den
kan användas,

• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida
ekonomiska fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att
fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produkten finns tillgängliga, och
• utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar även utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader.
Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier,
kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte
som tillgång i efterföljande period.
Utgifter för utveckling av medicinska produkter som redovisas som tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, men påbörjas först när utvecklingsarbetet i all väsentligt
bedöms som avslutat och kan användas kommersiellt.
Patent
Utgifter för registrerade patent avseende utveckling av läkemedel skrivs av under patentets giltighetstid och belastas
resultatet i enlighet med bestämmelserna för IFRS. Nyttjandeperioden för bolagets patent uppgår till 20 år, räknat från
tid för inlämnande av patentansökan i första land.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången
kommer att komma bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.
Avskrivningar görs linjärt enligt följande:
Maskiner och Inventarier: 5 år
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid
varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i
övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i
resultaträkningen.
Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för
användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med
det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Finansiella instrument – generellt
Klassificering
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i
följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för
vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad.
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka
klassificeras som anläggningstillgångar. Bolagets ”lånefordringar och kundfordringar” utgörs primärt av kundfordringar
och likvida medel.
Övriga finansiella skulder
Leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder
som avser finansiella instrument klassificeras som del av
övriga kortfristiga finansiella skulder.
Redovisning och värdering
Bolagets finansiella instrument redovisas första gången
till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
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Bolaget har inga instrument som värderas till verkligt värde.
Det verkliga värdet på kortfristiga fordringar och skulder
motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster
i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom
ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för
värdeminskning.
Likvida medel
Likvida medel är finansiellt instrument. I balansräkningen
innefattar posten kassa samt banktillgodohavanden. I kassaflödet innefattar posten kassa och banktillgodohavanden.
Eget kapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier
eller optioner redovisas i eget kapital som ett avdrag från
emissionslikviden.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats
i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller
inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning
av effektivräntemetoden.
Aktuell och uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden,
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras
redovisade värden i redovisningen. Uppskjuten inkomstskatt
beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats
eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den
uppskjutna skatteskulden regleras.
Styrelsen kommer att pröva frågan kring redovisning av
uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag först
när bolaget har uppvisat vinstintjäning.
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Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Bolaget har uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt
vilken bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet
inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar
till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget avgifter
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl
är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när
de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas
som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma
bolaget tillgodo.
Leasing
Bolaget har endast operationella leasingavtal avseende lokaler. Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna
med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna
innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner som
inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för
eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens
uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital
följer också bolagets uppställningsform men ska innehålla
de kolumner som anges i ÅRL. I samband med övergången
till IFRS och RFR 2 har uppställningsformen för resultaträkningen ändrats från Kostnadsslagsindelad till Funktionsindelad uppställningsform.

Not 3 Viktiga uppskattningar och
bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden.
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av
dessa kommer, definitionsmässigt, inte alltid att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
Immateriella tillgångar
Xintela är i viss mån beroende av att erhålla skydd för sina
immateriella tillgångar. Bolagets immateriella rättigheter
skyddas främst genom patent och patentansökningar. Ingivna patentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent
förutsatt att patent så småningom beviljas. Patentportföljens
innehåll tydliggörs i tabellerna nedan. Utvecklingsarbetet på
Xintela och forskningsarbetet som genomförs av samarbetande
forskargrupper, genererar kontinuerligt nya patentmöjligheter
för Bolaget, både inom befintliga projekt och inom helt nya
områden. Dessa möjligheter utvärderas noga av Xintela samt
av patentombud som Bolaget konsulterar. Huruvida en viss
uppfinning ska patentsökas eller inte avgörs från fall till fall.
Xintelas IP-portfölj består i dagsläget av fem patentfamiljer,
som tillsammans skyddar olika aspekter av Xintelas teknologiplattform. De fem patentfamiljerna kan förenklat kallas
”Alpha-10-patentet”, ”Alpha-11-patentet” ”Stamcellsmarkörpatentet”, ”Antikropps-patentet” samt ”Hjärntumörpatentet”.

• ”Alpha-11-patentet” skyddar biomarkören integrin α11β1
som produkt, samt dess användning för medicinska ändamål.
• ”Stamcellsmarkörpatentet” skyddar användande av
integrin α10β1 till att identifiera och selektera mesenkymala
stamceller.
• ”Antikroppspatentet” omfattar teknologi kopplad till den
unika antikroppen mAb365, som binder till integrin α10β1.
• ”Hjärntumörpatentet” som nyligen registrerats som
prioritetsskapande ansökan skyddar användning av Xintelas
unika antikroppar för diagnos och behandling av tumörer i
centrala nervsystemet.
Bolaget har ett mycket aktivt utvecklingsprogram och nya patentansökningar har och kommer att lämnas in i syfte att skapa
marknadsexklusivitet för vidareutvecklade produkter och metoder inom Xintelas teknologiplattform. Styrelsens bedömning är
att Xintela AB har goda förutsättningar för att kunna generera
framtida intäkter och färdigställa de immateriella tillgångarna.
Balanserade utgifter för produktutveckling
Bolaget aktiverar utgifter hänförliga till utveckling av medicinska produkter i den omfattning de bedöms uppfylla kriterierna enligt IAS 38 p. 57 (se ovan om Immateriella tillgångar).
Gällande bolagets utvecklingsarbete avseende utveckling av
läkemedel aktiveras utgifter från och med godkänd Fas 3 som
en egenupparbetad immateriell tillgång.

• ”Alpha-10-patentet” skyddar biomarkören integrin α10β1
som produkt samt dess användning för medicinska ändamål
såsom till diagnostik och behandling av broskskador, reumatoid artrit, inflammation och artros.
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Not 4

Finansiell riskhantering

Ett forskningsbolag som Xintela kännetecknas av en hög
operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver
befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar
påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till
bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar
avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.
Ur ett redovisningsperspektiv finns främst tre riskområden –
marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Xintela AB exponeras
ännu inte för marknadsrisk eller kreditrisk, men likviditeten
kan vara en risk för bolaget. Bolaget följer noga prognoser
för likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt
med likvida medel för att möta behovet i den löpande verksamheten. I förvaltningsberättelsen beskrivs övriga risker och
osäkerhetsfaktorer.

Not 5

Resultat per aktie

Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-12-31. Per
2015-12-31 hade bolaget 17 863 450 registrerade aktier.
Resultatet per aktie uppgick per 2016-12-31 till -0,73 (-0,71) SEK.

Not 6 Rörelsens kostnader fördelat på
kostnadsslag

Rörelsens kostnader presenteras i totalresultatrapporten
med en klassificering baserad på funktionerna ”Forskningsoch utvecklingskostnader”, ”Försäljningskostnader” samt
”Administrationskostnader”. Summan av de funktionsindelade kostnaderna fördelar sig på följande kostnadsslag.
KSEK

2016

2015

Personalkostnader

7 165

4 729

559

451

3 252

2 183

556

443

7 068

4 017

18 600

11 823

Lokal-/driftskostnader
Forskningssamarbete/konsulter
Avskrivningar (not 14 - 16)
Övriga kostnader
Summa kostnader för forskning och utveckling, försäljning och administration
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Not 7

Anställda

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2016

2015

Antal anställda

9

7

varav män

3

2

Not 8 Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen
2016-12-31 2015-12-31

Styrelseledamöter

5

5

varav män

4

4

Andra anställda personer i företagets
ledning inkl. VD

1

1

varav män

0

0

Summa

6

6

Not 9

Ersättningar och förmåner

Årets löner
2016
KSEK

STYRELSE
ARVODE

GRUNDLÖN

RÖRLIG
ERSÄTTNING

PENSIONS
KOSTNAD

SOCIALA
AVGIFTER¹

SUMMA

88

-

-

-

28

116

Anders Ermén, styrelseledamot

-

-

-

-

-

-

Claes Post, styrelseledamot

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

103

22

-

-

-

7

29

-

995

-

366

313

1 674

213

995

-

366

348

1 922

-

3 759

-

444

864

5 067

213

4 754

-

810

1 212

6 989

STYRELSE
ARVODE

GRUNDLÖN

RÖRLIG
ERSÄTTNING

PENSIONS
KOSTNAD

SOCIALA
AVGIFTER¹

SUMMA

88

-

-

-

28

116

Anders Ermén, styrelseledamot

-

-

-

-

-

-

Claes Post, styrelseledamot

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

103

22

-

-

-

7

29

-

829

-

138

294

1 261

213

829

-

138

329

1 509

-

2 688

-

198

564

3 450

213

3 517

-

336

893

4 959

Gregory Batcheller, styrelseordförande

Sven Kili, styrelseledamot
Karin Wingstrand, styrelseledamot
Evy Lundgren Åkerlund, VD
Summa styrelse och VD
Övriga anställda
Summa

2015
KSEK

Gregory Batcheller, styrelseordförande

Sven Kili, styrelseledamot
Karin Wingstrand, styrelseledamot
Evy Lundgren Åkerlund, VD
Summa styrelse och VD
Övriga anställda
Summa

1) Bolaget har sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex månader respektive tre månader.
Det finns inget kontrakterat avgångsvederlag till verkställande direktören.
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Not 10 Transaktioner med närstående

Transaktionerna med närstående har skett enligt marknadsmässiga villkor.
KSEK

2016

2015

128

21

24

37

-

-

Sven Kili, styrelseledamot

370

360

Karin Wingstrand, styrelseledamot

123

-

-

-

645

418

Stanbridge bvba (ägs av Gregory
Batcheller, styrelseordförande)
Ermén Produktion & Redovisning AB
(ägs av Anders Ermén, styrelseledamot)
Claes Post, styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund, VD
Summa styrelse och VD

Konsultavtal med Sven Kili
Bolaget ingick den 26 september 2014 ett konsultavtal på
marknadsmässiga villkor med styrelseledamoten Sven Kili
genom bolag. Genom avtalet åtar sig Sven Kili att utföra
konsultarbete inom produktutvecklings- och marknadsföringsfrågor för Bolagets räkning. För detta arbete utgår timbaserad ersättning om 175 GBP exklusive mervärdesskatt.
Sven Kili är enligt separat överenskommelse med vissa aktieägare i Bolaget berättigad att till nominellt värde förvärva tre
procent av respektive aktieägarens innehav. Överlåtelserna
ska ske under tre år, med start 2015. Första överlåtelserna
gjordes i september 2015. Sammanlagt ska 8 574 aktier överlåtas till Sven Kili (tre procent av 285 839 aktier). Uppfinningar och andra immateriella rättigheter som uppstått till följd
av avtalet och under avtalstiden tillfaller Bolaget ensamt.
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid
om tre månader.
Konsultavtal med Gregory Batcheller
Bolaget ingick den 1 april 2016 ett konsultavtal på marknadsmässiga villkor med styrelseordförande Gregory Batcheller
genom bolag. Genom avtalet åtar sig Gregory Batcheller
att, för Bolagets räkning, utföra konsultarbete inom juridik,
förhandling- och kontraktsuppdrag, patent och Investor
relation strategier samt affärsutveckling och finansiering.
För detta arbete utgår timbaserad ersättning om 1 250 sek
exklusive mervärdesskatt.
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Not 11 Arvoden till revisorerna
KSEK

2016

2015

Revisionsuppdrag

65

58

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

66

55

Skatterådgivning

-

-

Övriga tjänster

-

-

131

113

PricewaterhouseCoopers AB

Summa

Not 12 Skatter

Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december
2016 preliminärt till 44 102 (22 500) KSEK. Uppskjuten skattefordran på underskottet har ej beaktats.

Not 13 Patent
KSEK

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

5 381

4 584

395

797

Utgående ack. anskaffningsvärden

5 776

5 381

Ingående avskrivningar

-1 569

-1 207

-429

-362

Utgående ack. avskrivningar

-1 998

-1 569

Utgående redovisat värde

3 778

3 813

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

432

331

Årets förvärv

331

101

Utgående ack. anskaffningsvärden

763

432

Ingående avskrivningar

-154

-73

Årets avskrivningar

-127

-81

Utgående ack. avskrivningar

-281

-154

Utgående redovisat värde

482

278

Årets aktiverade patentutgifter

Årets avskrivningar

Not 14 Inventarier
KSEK

Not 15 Finansiella instrument per kategori
TILLGÅNGAR I BALANSRÄKNINGEN
KSEK

2016-12-31

2015-12-31

-

277

610

173

Likvida medel

18 979

5 523

Total

19 589

5 973

2016-12-31

2015-12-31

105

155

Leverantörsskulder

1 234

1 791

Övriga korta skulder

1 527

657

Total

2 866

2 603

Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

SKULDER I BALANSRÄKNINGEN
KSEK

Övriga finansiella skulder
Skatteskulder

Not 16 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
ANTAL AKTIER

AKTIEKAPITAL

ÖVERKURSFOND

SUMMA

285 839

286

15 023

15 309

Nyemission

39 952

40

8 384

8 424

Nyemission

31 478

31

6 498

6 529

-

179

-

179

17 506 181

-

-

-

Eget kapital 31 december 2015

17 863 450

536

29 905

30 441

Per 1 januari 2016

17 863 450

536

29 905

30 441

7 000 000

210

31 373

31 583

24 863 450

746

61 278

62 024

Per 1 januari 2015

Fondemission
Splitt (1:50)

Nyemission
Eget kapital 31 december 2016

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på
Nasdaq First North I Stockholm.
Den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget
till 24 863 450. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika
rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.
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Not 17 Upplupna kostnader
KSEK

2016-12-31

2015-12-31

Upplupen lön inklusive sociala avgifter

6

27

Upplupen semesterlöneskuld inklusive
sociala avgifter

381

230

Övriga upplupna kostnader

900

565

1 287

822

Summa

Not 18 Eventualförpliktelser

Bolaget ingick den 3 april 2009 ett överlåtelseavtal med
Cartela R & D AB avseende patent och patentansökningar
avseende integrin α10β1 där en del av köpeskillingen ska
erläggas om Bolaget eller bolag i vilket Bolaget har ägarin¬tresse erhåller intäkter från produkter hänförliga till
integrin α10β1. Beloppet kan maximalt uppgå till 1,5 MSEK.

Not 19 Vinstdisposition

Styrelsens förslag till vinstdisposition:
KSEK

Fria reserver
Årets förlust
Summa

37 929
-18 060
19 869

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om
19 869 KSEK balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen
utdelning.

Not 20 Väsentliga händelser efter periodens
utgång

Den 4 januari 2017 publicerar Bolaget kompletterande
resultat från tidigare nämnd häststudie där resultaten visar
att Xintelas selekterade stamceller kan skydda brosket från
fortsatt nedbrytning efter en skada samt även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Dessutom visar
resultaten indikationer på reparation av sprickor i brosket.
Resultaten från studien kommer att sammanställas för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Den 20 januari 2017 presenterar Xintela positiva prekliniska
resultat i cancerprojektet. Bolaget har identifierat en lämplig
antikropp och utifrån det framställt ett så kallat ”Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Bolaget har även visat att den framtagna ADC-antikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande
effekt, både i cellstudier och i djurmodell.
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I pressmeddelandet den 20 januari 2017 uppdaterar Xintela
även marknaden om att förberedelser av en klinisk studie på
hästar har påbörjats. Studien kommer att utföras på Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg i samarbete med
Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi. Resultaten från
häststudien är mycket viktiga för att erhålla ett myndighetsgodkännande om att få starta kliniska studier på människa.
Xintela har redan identifierat en ortopedisk specialistklinik
och planen är att utföra den kliniska studien med start under
2018.
Xintela meddelar även i samma pressmeddelande att Bolaget framgångsrikt genomfört en validering av det analytiska
testet XACT™ för kvalitetssäkring av broskceller i samarbete med ett europeiskt bolag. Resultaten visar att XACT™,
som består av antikroppar som binder till Xintelas markörer
integrin α10β1 respektive integrin α11β1, kan mäta broskcellers kvalitet inför en broskcellsimplantation samt detektera
eventuella kontaminerande celler i broskcellspreparationer.
Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.
Den 15 februari meddelar Xintela att totalt 2 127 825 av
Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats, motsvarande en nyttjandegrad om 61 procent. Xintela tillförs
därmed cirka 10 MSEK efter emissionskostnader. Xintelas
insynspersoner och huvudägare som ägde teckningsoptioner i Bolaget avsåg att nyttja hela sitt innehav.
Xintela meddelar i mars 2017 att Bolagets affärsutvecklingsteam förstärks genom rekrytering av Thomas Areschoug till
tjänsten Business Development Manager. Samtidigt sker en
omorganisering där Evy Lundgren-Åkerlund tar över ansvaret för forskningen och Greg Batcheller ökar sitt operativa
engagemang i Bolaget som arbetande styrelseordförande.

Årsredovisningens undertecknande
Lund 26 april 2017

Gregory Batcheller

Anders Ermén

Claes Post

Karin Wingstrand

Sven Kili

Evy Lundgren Åkerlund

Ordförande

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 april 2017.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Bjärehäll

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Xintela AB (publ), org.nr 556780-3480

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Xintela AB
(publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna
14-29 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Xintela AB (publ)s
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt RFR 2 (Redovisning för juridiska personer) och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Xintela AB (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-13. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 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 direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt RFR 2 och årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
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årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsätta verksamheten.

annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande 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 förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla- bolaget
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
revisionen, däribland de betydande brister i den interna
RFR 2, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
kontrollen som vi identifierat.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaförfattningar
get är förenligt med aktiebolagslagen.
Uttalanden
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalti Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försumning för Xintela AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot boladispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
get, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
räkenskapsåret.
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
Grund för uttalanden
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaVi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Xintela AB (publ)
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskenligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträVi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposiuttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
förenligt med aktiebolagslagen.
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
Lund den 26 april 2017
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor
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