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Sammanfattning av bokslutskommunikén

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med 
organisationsnummer 556780–3480.

Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31)
• Omsättningen uppgick till 0 (38) KSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -50 257 (-43 530) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,68 (-1,10) SEK.
• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2020 till 57 (55) %.

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)
• Omsättningen uppgick till 0 (35) KSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -25 335 (-15 449) KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,34 (-0,39) KSEK. 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 73 966 564 aktier, vilket 
är registrerat antal aktier per 2020-12-31. Vid samma period föregående år 
hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.  
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
• Den 3 februari meddelar Xintela att resultaten från bolagets 

stamcellsstudie på hästar har publicerats i den välrenommerade 
vetenskapliga tidskriften The American Journal of Sports Medi-
cine. Publikationen visar att stamcellsbehandlingen är säker och 
att den har en signifikant positiv effekt både på brosk och ben i 
en led med artros. 

• Den 27 mars meddelar Xintela att bolaget beviljats två miljo-
ner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt 
i små och medelstora företag”. Bidraget avser ett av bolagets 
cancerprojekt och arbetet med att utveckla målsökande terapier 
mot aggressiva cancerformer med integrin α10-bindande 
ADCer.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020
• Den 1 maj meddelar Xintela att årsstämman flyttas fram till den 

9 juni.

• Den 8 maj meddelar Xintela att bolaget har beviljats 1 mil-
jon kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationer i krisens 

spår - Omställning av samhälle, verksamheter och produktion 
i spåren av corona-epidemin”. Bidraget avser finansiering av 
en preklinisk studie som ska utvärdera Xintelas stamceller för 
behandling av Covid-19 patienter med det dödliga sjukdoms-
tillståndet ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom).

• Den 22 maj meddelar Xintela att man ingått avtal med Gerhard 
Dal avseende upptagande av brygglån om totalt 18,9 MSEK. 
Lånet utbetalas i två trancher varvid den första delen om 8 
miljoner kronor utbetalas i samband med ingåendet av låneav-
talet ("Tranch 1") och den andra delen om 10,9 miljoner kronor 
utbetalas senast den 20 juni 2020 ("Tranch 2"). Lånet löper med 
en månatlig ränta om 1,50 procent för Tranch 1 och med en 
månatlig ränta om 1,40 procent för Tranch 2. Långivaren har rätt 
att begära att Lånet konverteras till aktier i Bolaget.

• Den 26 maj offentliggör Xintela sin årsredovisning för räken-
skapsåret 2019

• Den 29 maj offentliggör Xintela delårsrapport Q1 2020.

• Den 9 juni håller bolaget årsstämma

• Den 12 juni meddelar Xintela att styrelsen beslutat, med stöd av 
bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en 
nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrä-
desrätt för Bolagets befintliga aktieägare. 

• Den 17 juni meddelar Xintela att man har beslutat att nästa 
inriktning inom onkologiverksamheten blir trippelnegativ 
bröstcancer, vilket är en aggressiv form av bröstcancer som 
ofta metastaserar och har dålig prognos. Beslutet  baseras på 
ackumulerade positiva prekliniska resultat som bolagets funk-
tionshämmande antikroppar har visat i cellexperiment och i en 
validerad tumörmodell.

• Den 23 juni meddelar Styrelsen att de har erhållit ytterligare ett 
teckningsåtagande i Företrädesemissionen om cirka 3 MSEK 
från Bolagets största aktieägare Bauerfeind Group.
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• Den 23 juni meddelar Xintela att Europapatentverket (EPO) 
har utfärdat ett preliminärt godkännande (”Intention to grant”) 
för bolagets patentansökan avseende antikroppsbehandling 
av Glioblastom och andra tumörer i hjärnan genom bolagets 
målmolekyl integrin α10β1.  

• Den 23 juni offentliggör Xintela ett prospekt avseende fullt 
garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020
• Den 13 juli meddelar Xintela att den fullt garanterade företräde-

semissionen av units blev kraftigt övertecknad och att bolaget 
utnyttjar utökningsoptionen

• Xintela meddelar den 29 juli att det amerikanska patentverket 
USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets 
patentansökan avseende kvalitetssäkring av broskceller vilket 
är viktigt för utveckling av broskcellsbaserade cellterapipro-
dukter. Notice of Allowance innebär att USPTO har för avsikt att 
godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har 
genomförts. När patentet godkänts kommer det vara giltigt till 
om med 2038.

• Den 19 augusti informerar Xintela att bolaget utökar och för-
stärker ledningen med Peter Ekolind som COO (Chief Opera-
ting Officer) och Thomas Areschoug som CBO (Chief Business 
Officer). Sven Kili som har haft en kombinerad roll som COO 
och CMO (Chief Medical Officer) fokuserar framåt på rollen som 
CMO.

• Den 28 augusti offentliggör Xintela delårsrapport Q2 2020.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020
• Xintela meddelar den 26 oktober att bolagets selekterade 

humana stamceller XSTEM® visar en behandlande effekt på 
ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) i den pågående 
prekliniska studien på grisar. ARDS är en livshotande lungkom-
plikation som kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. 

• Xintela meddelar den 28 oktober att bolaget har skickat in ansö-
kan till Läkemedelsverket om tillstånd för vävnadsinrättning för 
hantering av vävnader och celler inför läkemedelstillverkning. 

• Xintela meddelar den 29 oktober att Europapatentverket (EPO) 
har utfärdat ett preliminärt godkännande (”Intention to grant”) 
av patentansökan avseende bolagets stamcellsprodukt XSTEM® 
som består av integrin α10-selekterade mesenkymala stamcel-
ler. 

• Den 2 november meddelar Xintela att lösenpriset för bolagets 
teckningsoptioner av serie TO2 har fastställts till 2,28 kronor, 
och teckningsperioden inleds den 4 november. De teck-
ningsoptioner som inte avyttras senast den 11 november alter-
nativt nyttjas senast den 18 november förfaller värdelösa. 

• Den 12 november meddelar Xintela att Lars Hedbys har ac-
cepterat rollen som styrelseledamot i bolaget. Xintelas styrelse 

kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Lars till styrel-
seledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Lars 
att adjungeras till kommande styrelsemöten. 

• Den 23 november meddelade Xintela utfallet av nyttjandet av 
teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt nyttjades 16 423 708 
teckningsoptioner för teckning av 16 423 708 nya aktier i 
Bolaget, motsvarande cirka 98 procent av det totala antalet 
teckningsoptioner.

• Den 27 november offentliggör Xintela delårsrapport Q3 2020.

• Den 3 december meddelar Xintela att Maarten de Château har 
accepterat rollen som styrelseledamot i bolaget. Xintelas styrel-
se kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Maarten till 
styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer 
Maarten att adjungeras till kommande styrelsemöten. 

• Den 4 december meddelar Xintela att skiljenämnden har 
utfärdat dom i tvisten mellan Xintela och fyra tidigare garanter. 
Skiljedomen fastställer att Xintela inte ska erlägga någon ersätt-
ning till garanterna.

• Den 14 december meddelas att Jeffrey Abbey har rekryterats 
som Senior Management Advisor för utveckling av det helägda 
dotterbolaget Targinta. Jeffrey Abbey har mer än 20 års erfaren-
het från den biologiska läkemedelsindustrin och har ägnat en 
stor del av sin karriär åt utveckling av innovativa cancerbehand-
lingar.  

• Den 21 december meddelar Xintela att bolaget har skickat in 
ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att producera cellte-
rapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), 
för kliniska studier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 7 januari meddelar Xintela att det amerikanska patentver-

ket USPTO har  utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för 
bolagets patentansökan avseende riktad antikroppsbehandling 
av tumörer i centrala nervsystemet (CNS). 

• Den 12 januari meddelas att Styrelsen för Xintela har, med stöd 
av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat 
om en kvittningsemission.

• Den 19 januari publicerar Xintela en rättelsen avseende att 
styrelsen beslutade om en kvittningsemission med ett högre 
antal aktier än vad som rymdes inom bemyndigandet från års-
stämman den 9 juni 2020, detta på grund av felaktig rådgivning 
från externa rådgivare. Således har styrelsebeslutet per den 12 
januari annullerats och ett nytt styrelsebeslut har tagits. Antalet 
aktier som emitteras och tecknas uppgår till 3 201 645 aktier (ti-
digare beslut 3 538 175), vilket innebär att fordran om 8,6 MSEK 
(tidigare 9,5 MSEK) kvittas mot nya aktier i Xintela.
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VD Evy  
Lundgren-Åkerlund 
kommenterar Q4 2020

Ett händelserikt kvartal 

Flera viktiga pusselbitar faller nu på plats i vårt stamcellsprojekt 
för att säkra en långsiktig och framgångsrik utveckling 
och kommersialisering av stamcellsprodukter från vår 
stamcellsplattform XSTEM. 

Vi meddelade den 28 oktober att vi har ansökt om tillstånd 
från Läkemedelsverket att bedriva vävnadsinrättning vilket 
rör hantering av vävnader och celler som ska användas i 
vår tillverkning av stamcellsprodukter. Vi har nyligen haft 
inspektionen och inväntar en rapport från Läkemedelsverket. 

Den 21 december kunde vi dessutom informera att vi enligt 
plan har skickat in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd 
att i vår egen GMP (Good Manufacturing Practise) anläggning 
producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade 
terapiläkemedel (ATMPs). Inspektionen från Läkemedelsverket 
som var planerad till mars kommer nu att ske i början av april 
för att inte krocka med andra aktiviteter i GMP anläggningen. 
Inspektionen görs för att fastställa att både anläggningen, 
produktionsprocessen och produkten XSTEM möter befintliga 
regulatoriska krav.

När vi har tillståndet på plats kan vi börja producera stamceller 
för våra kliniska studier. Vi planerar att starta vår första studie 
med produkten XSTEM-OA på artrospatienter under 2021 samt 
att testa våra stamceller för behandling av andra sjukdomar 
framöver. 

Den 29 oktober kunde vi glädjande meddela att vi har 
fått preliminärt godkännande av Europapatentverket för 
stamcellsprodukten XSTEM som skyddar användningen av 
XSTEM för olika behandlingar inklusive artros och andra 
degenerative ledsjukdomar till och med 2038. Vi räknar med att 
få ett slutgodkännande inom kort. Vi har tidigare patentskyddat 
metoden att selektera stamceller genom vår markörteknologi. 

En ny möjlig indikation för XSTEM är Acute Respiratory Distress 
Syndrome (ARDS), som är en livshotande lungkomplikation 
som idag inte har någon effektiv behandling och som bl.a. kan 
drabba svårt sjuka covid-19 patienter. I en pågående preklinisk 
studie, som vi utför i samarbete med Thoraxkirurgiska kliniken i 
Lund, utvärderar vi XSTEM i en djurmodell för ARDS och kan se 
att de djur som behandlas med XSTEM får en tydlig förbättring 
av lungfunktionen.  

Även i onkologiprojektet faller pusselbitarna på plats. Vi har 
framgångsrikt utvärderat våra antikroppar riktade mot vår 
målmolekyl integrin α10β1 och visat att dessa signifikant 
minskar tumörväxt av både glioblastom och Trippelnegativ 
bröstcancer (TNBC) i djurmodeller. I nästa steg ska vi producera 
vald antikroppskandidat, genomföra bioanalyser och 
toxikologiska studier för att förbereda antikroppen för kliniska 
studier.  

Europeiska patentverket (EPO) har nu godkänt vårt patent 
som fram till 2036 skyddar behandling av glioblastom 
och andra hjärntumörer med antikroppar riktade mot vår 
målmolekyl.  Den 7 januari kunde vi dessutom meddela att 
vi har fått ett preliminärt godkännande från amerikanska 
patentverket, USPO, för motsvarande ansökan i USA. 
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Framgångarna i patentportföljen säkrar utveckling och 
kommersialisering av våra målsökande terapeutiska antikroppar 
för cancerbehandling och bäddar för en fortsatt utveckling mot 
kliniska studier och för partnerskapdiskussioner. 

Arbetet med att förbereda en avknoppning av dotterbolaget 
Targinta, som driver våra onkologiprojekt, har fortsatt som 
planerat med syftet att Targinta ska bli ett självständigt och 
självfinansierat bolag under 2021. I december så rekryterade 
vi Jeffrey Abbey som Senior Management Advisor för att ha en 
central roll i arbetet med att utveckla och finansiera Targinta. 
Jeffrey Abbey har mer än 20 års erfarenhet av biologiska 
läkemedel och har ägnat en stor del av sin karriär åt utveckling 
av innovativa cancerbehandlingar och det är mycket glädjande 
att vi har kunnat rekrytera Jeffrey till Targinta.  

Vi har också nyligen informerat om två värdefulla 
nyrekryteringar till vår styrelse. Lars Hedbys och Maarten de 
Château kommer att föreslås som nya styrelseledamöter i 
Xintela vid nästa bolagsstämma och kommer fram till dess att 
adjungeras till kommande styrelsemöten. Vi ser mycket fram 
emot att ha Lars och Maarten i vår styrelse. Deras kunskaper 
och erfarenheter inom Life Science branschen kommer att 
vara av stort värde inför kliniska studier, partnerskap och 
kommersialisering. 

Den 23 november meddelade vi resultatet av teckning av 
optioner som erhölls vid bolagets nyemission i juli 2020. 
Av totala antalet utstående teckningsoptioner, tecknades 
cirka 98 procent, vilket tillförde Xintela cirka 37,4 MSEK före 
emissionskostnader.

I januari genomförde vi en kvittningsemission riktad till Gerhard 
Dal vilket innebar att en fordran om 8,6 MSEK kvittades mot nya 
aktier i Xintela.

Den 4 december kunde vi också meddela att skiljedomen 
mellan Xintela och fyra emissionsgaranter, avseende den tvist 
som uppstod i samband med en planerad men inte igångsatt 
företrädesemission i september 2018, landade till Xintelas 
fördel. Skiljedomen fastställde att Xintela inte ska erlägga 
någon ersättning till garanterna samt att Xintela ska erhålla 
ersättning för de kostnader som uppkommit med anledning av 
skiljeförfarandet. 

Bästa hälsningar, 

Evy Lundgren-Åkerlund
VD Xintela AB (publ)
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Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade 
cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK®. 

Xintelas teknologiplattform XINMARK® bygger på specifika 
cellytproteiner (integriner) och antikroppar som binder till 
dessa integriner. Xintela använder markörteknologin för 
att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av 
stamcellsprodukter (XSTEM®) för sjukdomar som idag saknar 
effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. 
Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är 
säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har 
byggt en egen GMP-anläggning för produktion av stamceller 
och förbereder en First-in-Human studie på patienter med 
knäartros. Parallellt förbereder Xintela för utveckling av en 
veterinärmedicinsk stamcellsprodukt och utvärderar även 
andra indikationsområden inklusive lungsjukdomen ARDS 
(Acute Respiratory Distress Syndrome) som drabbar svårt sjuka 
covid-19 patienter.

I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade 
terapier för behandling av aggressiva cancerformer. Positiva 
prekliniska resultat har visat att bolagets antikroppar riktade 
mot integrin α10β1 har en målsökande och avdödande effekt 
på cancerceller samt hämmar tillväxt av glioblastom och 
trippelnegativ bröstcancer i djurmodeller.

Utvecklingen i siffror
Intäkter
Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (38) KSEK för 
räkenskapsåret 2020. För fjärde kvartalet redovisade Bolaget 
en nettoomsättning om 0 (35) KSEK. Övriga intäkter uppgår 
för året till 14 947 KSEK och avser vidarefakturerade kostnader 
till det helägda dotterbolaget Targinta om 12 868 (5 640) 
KSEK och forskningsbidrag från Vinnova om 2 079 (0) KSEK  

Resultat
Rörelseresultat för Bolaget uppgick för året till -33 897 
(-38 047) KSEK. Motsvarande siffor för fjärde kvartalet uppgick 
till -11 178 (-9 968) KSEK. 

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största 
delen av Bolagets kostnader och uppgick för januari till 
december till 38 170 (34 714) KSEK. Motsvarande siffror för 
fjärde kvartalet uppgick till 12 658 (13 181) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för året till 
3 757 (4 741) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet 
uppgick till 1 052 (1 090) KSEK. På grund av Pandemin har 
resekostnaderna minskat drastiskt vilket har inneburit lägre 
kostnader i år än föregående år.

Xintela AB
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De administrativa kostnaderna uppgick för året till 6 917 
(4 270) KSEK. Motsvarande kostnader för fjärde kvartalet 
uppgick till 2 333 (1 372) KSEK. 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden 
januari till december 2020 uppgick till -36 564 (-38 065) KSEK. 
Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -11 642 
(-9 984) KSEK.

I bokslutet för 2020 lämnas ett koncernbidrag till 
dotterbolaget Targinta AB på 13 693 (5 465).

Finansiell ställning
Soliditeten för Xintela var 57 (55) procent den 31 december 
2020 och det egna kapitalet uppgick till 27 607 (9 323) KSEK. 
Bolagets likvida medel uppgick till 33 601 (412) KSEK. Totala 
tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 48 513 
(17 093) KSEK.

Kassaflöde och investeringar
Xintelas kassaflöde för perioden januari till december 2020 
var 33 189 (-30 985) KSEK. Investeringarna uppgick till 
383 (1 744) KSEK, varav 383 (1 619) KSEK avsåg materiella 
anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till 
etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för 
produktion av stamceller för kliniska studier. 

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på 
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas 
under kortnamnet XINT. First North Growth Market är en 
alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ 
OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market 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 Growth Market 
kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på 
huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First 
North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar 
att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande 
till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North 
Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, 
certifiedadviser@penser.se.

Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 
73 966 564. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till 
en röst på bolagsstämma. 

Finansiell rapportering i enlighet med K3
Xintela har tidigare upprättat sina finansiella rapporter 
i enlighet med RFR2 (IFRS). Enligt undantagsregler i 
Årsredovisningslagens kap 7 har Xintela valt att inte 
upprätta någon koncernredovisning. Med anledning av att 
någon koncernredovisning, med hänsyn till ovan nämnda 
undantagsregler, inte upprättas i enlighet med IFRS har Xintela 
beslutat att övergå till redovisning och finansiell rapportering 
enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning 
(K3) från och med bokslutskommunikén 2020. Övergången till 
K3 har inte medfört några effekter på Xintela AB:s Finansiella 
rapporter.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av 
Bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning räkenskapsår 2020 ......................2021-04-16
Delårsrapport jan – mars 2021 ..............................2021-05-21
Halvårsrapport jan – juni 2021 ...............................2021-08-27
Delårsrapport jan – sept 2021 ...............................2021-11-19

Personal
Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari 
till december 2020 till 17 (15), av vilka 2 (2) är män.

Förslag till disposition av Xintelas resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 7 maj 2021. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för 
nedladdning på Bolagets hemsida (www.xintela.se) i enligthet 
med Aktiebolagslagens bestämmelser.

JAN-DEC 2020 JAN-DEC 2019

Antal aktier före full utspädning 73 966 564 39 470 708

Antal aktier efter full utspädning 73 966 564 39 470 708

Resultat per aktie före full utspädning -0,68 -1,10

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 48 542 340 39 470 708

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 48 542 340 39 470 708
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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. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att 
säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika 
scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap 
samt extern finansiering.

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.

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. 

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som 
Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden 
som förespeglats i den här delårsrapporten. 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.
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Kvartal 4 Helår

KSEK NOT
2020-10-01
2020-12-31

2019-10-01
2019-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - 35 - 38

Övriga intäkter 4 865 5 641 14 947 5 641

Bruttovinst 4 865 5 676 14 947 5 679

Rörelsens kostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader -12 658 -13 181 -38 170 -34 714

Försäljningskostnader -1 052 -1 090 -3 757 -4 741

Administrationskostnader -2 333 -1 372 -6 917 -4 270

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelsekostnader - - - -

Rörelseresultat -11 178 -9 968 -33 897 -38 047

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter - - - -

Finansiella kostnader -464 -16 -2 667 -18

Resultat före skatt -11 642 -9 984 -36 564 -38 065

Bokslutsdispositioner* -13 693 -5 465 -13 693 -5 465

Skatt på årets resultat - - - -

Periodens resultat -25 335 -15 449 -50 257 -43 530

Resultat per aktie, SEK -0,34 -0,39 -0,68 -1,10

* Lämnat koncernbidrag till dotterbolaget Targinta AB

I Bolaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summan 
totalresultat överensstämmer med periodens resultat.

Bolagets rapport över totalresultatet
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KSEK 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 050 1 597

Materiella anläggningstillgångar 8 877 11 517

Finansiella anläggningstillgångar 71 125

Andelar i dotterföretag 839 839

Anläggningstillgångar sammanlagt 10 838 14 077

Omsättningstillgångar

Kundfordringar - -

Fordran dotterföretag 3 476 1 997

Övriga fordringar - -

Förutbetalda kostnader 598 606

Likvida medel 33 601 412

Omsättningstillgångar sammanlagt 37 675 3 015

SUMMA TILLGÅNGAR 48 513 17 093

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 2 219 1 184

Ej registrerat aktiekapital - 40

Fond för utvecklingsutgifter 113 245

Överkursfond 208 435 140 889

Balanserat resultat -132 903 -89 504

Periodens resultat -50 257 -43 530

Eget kapital sammanlagt 27 607 9 323

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 712 3 785

Brygglån 10 900 -

Skatteskuld 233 374

Övriga skulder 2 746 699

Upplupna kostnader 4 316 2 911

Kortfristiga skulder sammanlagt 20 907 7 770

Summa skulder 20 907 7 770

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 513 17 093

Bolagets balansräkning i sammandrag
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Kvartal 4 Helår

KSEK
2020-10-01
2020-12-31

2019-10-01
2019-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -11 178 -9 968 -33 897 -38 047

Avskrivningar 1 002 3 140 3 569 4 130

Finansiella intäkter - - - -

Finansiella kostnader -464 -16 -2 667 -18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
rörelsekapital

-10 640 -6 844 -32 995 -33 935

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning fordringar 7 199 542 -1 471 39

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 835 3 586 13 137 3 001

Förändring i rörelsekapital 9 034 4 128 11 665 3 040

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 606 -2 716 -21 330 -30 895

Investeringsverksamhet

Ökning/minskning materiella tillgångar - -1 225 -383 -1 619

Ökning/minskning immateriella tillgångar - - - -

Ökning/minskning fordran dotterbolag - -789 - -789

Ökning/minskning finansiella tillgångar 27 14 54 -125

Kassaflöde från investeringsverksamheten 27 -2 000 -329 -2 533

Finansieringsverksamhet

Nyemission, TO 35 844 - 35 844 -

Nyemission - 7 908 32 697 7 908

Lämnat koncernbidrag -13 693 -5 465 -13 693 -5 465

Ökning/minskning långfristiga skulder - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 151 2 443 54 848 2 443

Förändring av likvida medel 20 572 -2 273 33 189 -30 985

Likvida medel vid periodens början 13 029 2 685 412 31 397

Likvida medel vid periodens slut 33 601 412 33 601 412

Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag
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KSEK AKTIEKAPITAL FOND FÖR 
UTV. UTGIFTER

ÖVERKURSFOND BALANSERAT 
RESULTAT

PERIODENS 
RESULTAT

TOTALT

Ingående balans 1 januari 2019 1 184 485 133 020 -63 470 -26 274 44 945

Omföring föregående års resultat - - - -26 274 26 274 -

Fond för utvecklingsutgifter - -240 - 240 - -

Pågående nyemssion 40 - 7 869 - - 7 908

Periodens resultat - - - - -43 530 -43 530

Eget kapital 31 december 2019 1 224 245 140 889 -89 504 -43 530 9 323

Ingående balans 1 januari 2020 1 224 245 140 889 -89 504 -43 530 9 323

Omföring föregående års resultat - - - -43 530 43 530 -

Fond för utvecklingsutgifter - -132 - 132 - -

Nyemission * 502 - 32 195 - - 32 697

Nyemission, TO1 493 35 351 35 844

Periodens resultat - - - - -50 257 -50 257

Eget kapital 31 december 2020 2 219 113 208 435 -132 903 -50 257 27 607

Förändring av Bolagets eget kapital

* Emissionen registrerades den 29 juli 2020. 16 754 112 nya aktier registerades och bolaget 
tillfördes 40,2 MSEK före emissionskosntader. Emissionskostnaderna uppgick till 7,5 MSEK.
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Noter

Not 1 Allmän information
Xintela AB, org. nr 556780–3480 har sitt säte i Lund, Sverige. 

Xintela AB:s bokslutskommuniké för perioden januari 
– december 2020 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 25 februari 2021. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (kkr) om inte 
annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående 
period.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när 
denna delårsrapport upprättats anges nedan. Dessa principer 
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges.

Grund för rapporternas upprättande
Xintela har tidigare upprättat sina finansiella rapporter 
i enlighet med RFR2 (IFRS). Enligt undantagsregler i 
Årsredovisningslagens kap 7 har Xintela valt att inte 
upprätta någon koncernredovisning. Med anledning av att 
någon koncernredovisning, med hänsyn till ovan nämnda 
undantagsregler, inte upprättas i enlighet med IFRS har Xintela 
beslutat att övergå till redovisning och finansiell rapportering 
enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning 
(K3) från och med bokslutskommunikén 2020. Övergången till 
K3 görs därmed från och räkenskapsåret som påbörjas per 1 
januari 2020. 

Övergången till K3 har inte medfört några effekter på Xintela 
AB:s Finansiella rapporter.

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med 
K3 kräver användning av en del viktiga uppskattningar 
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen 
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av Bolagets 
redovisningsprinciper.

Omräkning av utländsk valuta
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 patent
Bolaget bedriver forskning och utveckling kring nya 
produkter. Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. 

Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling av 
identifierbara och unika produkter, 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.

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.
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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
När det finns en indikation på att ett tillgångsvärde minskat, 
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, 
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning 
av om återföring bör göras. 

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar 
av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Finansiella instrument – generellt
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna 
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och 
derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen 
när Xintela AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

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 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

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, banktillgodohavanden 
samt bolagets cashpool.

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.

Fond för utvecklingsutgifter
I den mån bolaget har egenupparbetade immateriella 
tillgångar förs, fr o m 2016, det belopp som aktiverats om från 
fritt eget kapital till fond för utvecklingsutgifter med avdrag för 
avskrivning på aktiveringar fr o m 2016.

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.

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.
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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.

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 beskrivningen nedan. Forsknings-
och utvecklingsarbetet som sker på Xintela och genom 
samarbeten, genererar kontinuerligt nya patentmöjligheter 
för Bolaget, både inom befintliga projekt och inom 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 sju publika 
patentfamiljer, som tillsammans skyddar olika aspekter av 
Xintelas teknologiplattform. De sju patentfamiljerna kan 
förenklat kallas ”Stamcellsmarkör-patentet”, ”Antikropps-
patentet”, ”Hjärntumör-patentet”, ”Neurala stamcells-patentet”, 
”XACT för broskceller-patentet”, ”XSTEM/Stamcellsprodukt-
patentet” samt ”Aggressiva tumör-patentet”.

• ”Stamcellsmarkör-patentet” skyddar användande av 
integrin α10β1 för att identfiera och selektera mesenkymala 
stamceller.

• ”Antikropps-patentet” skyddar olika teknologier kopplad 
till den unika antikroppen mAb365, som binder till integrin 
α10β1. 

• ”Hjärntumör-patentet” omfattar användning av Xintelas 
unika antikroppar för diagnos och behandling av tumörer i 
centrala nervsystemet.

• ”Neurala stamcells-patentet” skyddar integrin α10β1 
berikade stamceller som produkt, samt omfattar även 
metoder för att identfiera, selektera och producera neurala 
stamceller, samt behandling av hjärnskador.

•  ”XACT för broskceller-patentet” skyddar 
broskcellsprodukter med högt uttryck av integrin α10β1 
och lågt uttryck av integrin α11β1, samt terapeutiska 
användningar av dessa broskceller.

•   ”XSTEM/Stamcellsprodukt-patentet” skyddar användning 
av Xintelas mesenkymala stamceller för prevention och 
behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive 
artros. Patentet skyddar även användning för att inducera 
frakturläkning.

• ”Aggressiva tumör-patentet” omfattar användning av 
Xintelas unika markörer för diagnos och behandling av 
aggressiva tumörer.

Bolaget har ett mycket aktivt forsknings- och 
utvecklingsprogram och nya patentansökningar kommer 
att lämnas in i syfte att skapa marknadsexklusivitet för 
vidareutvecklade produkter och metoder inom Xintelas 
teknologiplattform. 

IP-portföljen inkluderar utöver patent, även i dagsläget 
fyra varumärken – firmanamnet XINTELA®, XINMARK® som 
är namnet för Xintelas teknologiplattform, XSTEM® som är 
namnet för Xintelas stamcellsplattform, och XACT som är 
produktnamnet för Xintelas analytiska test för kvalitetssäkring 
av broskceller och stamceller.
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Not 4 Resultat per aktie
Bolaget har 73 966 564 aktier registrerade per 2020-12-31. 
Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 
aktier utfärdade. Resultatet per aktie uppgick 2020-12-31 till 
-0,68 (-1,10) SEK.

Not 5 Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 7 januari meddelar Xintela att det amerikanska 

patentverket USPTO har  utfärdat ett så kallat Notice of 
Allowance för bolagets patentansökan avseende riktad 
antikroppsbehandling av tumörer i centrala nervsystemet 
(CNS). 

• Den 12 januari meddelas att Styrelsen för Xintela har, med 
stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, 
beslutat om en kvittningsemission.

• Den 19 januari publicerar Xintela en rättelsen avser att 
styrelsen beslutade om en kvittningsemission med ett 
högre antal aktier än vad som rymdes inom bemyndigandet 
från årsstämman den 9 juni 2020, detta på grund av 
felaktig rådgivning från externa rådgivare. Således har 
styrelsebeslutet per den 12 januari annullerats och ett 
nytt styrelsebeslut har tagits. Antalet aktier som emitteras 
och tecknas uppgår till 3 201 645 aktier (tidigare beslut 
3 538 175), vilket innebär att fordran om 8,6 MSEK 
(tidigare 9,5 MSEK) kvittas mot nya aktier i Xintela.
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Lund i februari 2021

Gregory Batcheller
Styrelsens ordförande

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund
Verkställande direktör

Sven Kili
Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Hemsida:  www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 
22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North 
Growth Market är Erik Penser AB:

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan information som 
Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 26 februari 2021.
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