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Fjärde kvartalet (oktober-december 2020)
 ● Rörelseresultatet uppgick till -2 596 526 (-12 000) SEK

 ● Periodens resultat uppgick till -2 596 526 (-12 000) SEK

 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-782 624 (-15 000) SEK

 ● Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,22 (-0,00) 
SEK. 

 ● Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)

 
Perioden (januari-december 2020)

 ● Rörelseresultatet uppgick till -2 828 545 (-194 250) SEK

 ● Periodens resultat uppgick till -2 823 127 (-191 063) SEK

 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
–905 251 (-239 159) SEK

 ● Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,27 (-0,02) 
SEK.  

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 ● En riktad emission i oktober tillför Elicera 13 208 000 kr och 
27 nya aktieägare. G&W Fondkommission var finansiell 
rådgivare i samband med kapitalanskaffningen.

Väsentliga händelser under perioden
 ● Utökad styrelse väljs med bred erfarenhet av arbete i Life 
Science-företag

 ● Jamal El-Mosleh utses till VD

 ● Arbetet med introduktion på börsen fortskrider. Elicera har 
omvandlats till ett publikt aktiebolag och bolaget är anknu-
tet till Euroclear

 ● Samarbetsprojektet med Drug Development and Discovery 
Platform (DDD) på SciLifeLab nådde Exit Milestone efter två 
och ett halvt år. Projektet ledde till utvecklingen av en chi-
mär antigenreceptor (CAR) riktad mot IL13R2a (ELC-401).

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 ● Ingvar Karlsson rekryteras som CFO 

 ● Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter perio-
dens utgång som påverkar resultat och ställning.
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2020 2019 2020 2019
3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

(BELOPP I SEK OM EJ ANNAT ANGES) OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Rörelsens kostnader -2 596 526 -12 000 -2 828 545 -194 250

Rörelseresultat -2 596 526 -12 000 -2 828 545 -194 250

Periodens resultat efter finansnetto -2 596 526 -12 000 -2 823 127 -191 053

Genomsnittligt antal aktier 11 877 391 10 000 000 10 473 205 10 000 000

Resultat per aktie (SEK) -0,22 -0,00 -0,27 -0.02

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten

-782 624 -15 000 -905 251 -239 159

NYCKELTAL

Rörelsekapital 9 705 765 80 914 9 705 765 80 914

Kassalikviditet, % 512 2 123 512 2 123

Soliditet, % 81,3 99,4 81,3 99,4

Resultat per aktie -0,22 -0,00 -0,27 -0,02

Genomsnittligt antal aktier 11 877 391 10 000 000 10 473 205 10 000 000

Resultat och kassaflöde 
i sammandrag

Alla nyckeltal i hela rapporten är omräknade med effekten av 
split dvs tidigare perioders antal aktier är multiplicerat med 
20 000. 

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kort-
fristiga skulder.

Kassalikviditet
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av 
kortfristiga skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

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

Genomsnittligt antal aktier
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är 
registrerad.
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VD-ord 

Redan 2014, när jag var VD 
på immunonkologibolaget 
Immunicum, lärde jag känna 
professor Magnus Essand 
och Dr Di Yu, forskarna 
bakom Elicera Therapeutics 
produktportfölj. Jag har sedan 
dess med stort intresse följt 
den positiva utvecklingen av 
teamets unika forskning. Jag 
är därför mycket tacksam och 
glad för att vi nu får chansen 
att arbeta tillsammans på 
Elicera för att ta fram nya 
spännande immunonkologiska 
behandlingar. 

E liceras fokusområde är alltså så kallad immunonkologi, det 
vill säga terapi mot cancer som bygger på att använda pa-

tientens egna immunförsvar mot tumörer. Fältet har potential 
att revolutionera sättet vi behandlar cancer. Det är en snabbt 
växande marknad som bedöms uppgå till cirka 150 miljarder 
USD i värde vid 2025. Här ser vi en möjlighet att positionera 
bolaget som en betydelsefull spelare med effektiva immun-
terapier som med fördel också kan kombineras med andra 
läkemedelsbolags produkter. 

Eliceras läkemedelskandidater baseras på mångårig forskning 
utförd av professor Magnus Essands forskargrupp på Uppsala 
Universitet; ett viktigt arbete som har genererat intresse från 
såväl media som allmänhet och framförallt bidragit till flera 
utmärkelser och stora forskningsbidrag. Detta har inneburit 
att teamet har haft möjlighet att utveckla flera av bolagets 
nuvarande läkemedelskandidater under många år och även 
påbörja kliniska studier med hjälp av så kallade mjuka medel. 
Vi är oerhört tacksamma för det betydelsefulla stöd som har 
gjort det möjligt för oss att nu lyfta blicken och projekten ut ur 
den akademiska miljön och gå mot en kommersiell utveck-
lingsfas. 

Vår längst framskridna läkemedelskandidat, ELC-100/AdVin-
ce, baseras på ett onkolytiskt virus, som endast förökar sig i 
och dödar neuroendokrina tumörceller. Projektet befinner sig 
just nu i en klinisk fas I/II-studie för behandling av neuroen-
dokrina tumörer (NET). Studien genomförs i samarbete med 
Uppsala Universitet som sponsrar studien via finansiering 
från VictoryNET-stiftelsen. Stiftelse sattes upp av den nu 
bortgångna finansmannen Vince Hamilton som själv drab-
bades av NET och läkemedelskandidaten har uppkallats efter 
honom. Studien är en så kallad doseskaleringsstudie där vi 
främst undersöker läkemedelskandidatens säkerhet. Förut-
om ELC-100 utvecklar vi nästa generations onkolytiska virus 
vilket har genmodifierats för att uppnå totalt tre olika viktiga 
verkningsmekanismer. Denna produkt är dessutom tillämp-
ningsbar på de flesta cancerformer. 

Därtill utvecklar Elicera, som ett av mycket få bolag i Europa, 
så kallade CAR T-celler mot såväl blod- och lymfkörtelcancer 
som mot solida tumörer (CAR = Chimär AntigenReceptor). 
Behandling med CAR T-celler innebär en ny immunonkologisk 
metod för att angripa cancer med patients egna, men gen-
modifierade, T-celler. Metoden har generellt visat sig oerhört 
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framgångsrik vid behandling av patienter med olika typer 
av blodcancer utan andra behandlingsalternativ, som blivit 
helt tumörfria. ASCO (American Society of Clinical Oncology) 
utsåg CAR T-celler till ”Advance of the Year 2018”. Vi avser 
bidra till området med våra egna vidareutvecklade CAR 
T-celler som har försetts med gener som ytterligare förstärker 
immunsystemets kapacitet att agera mot cancerceller och på 
så sätt hoppas vi till att börja med behandla de patienter med 
blodcancer som får återfall eller är resistenta mot konventio-
nell CAR T-cellsbehandling. Vi utvecklar just nu ännu en im-
munförstärkande CAR T-cell för behandling av solida tumörer, 
ett område som ännu är i sin linda och där CAR T-celler hittills 
inte riktigt lyckats lika bra som vid blod-och lymfkörtelcancer. 

Elicera består av ett team med gedigen erfarenhet från såväl 
forskning som kommersiell immunonkologisk läkemedelsut-
veckling, inklusive kliniska studier med både CAR T-celler och 
onkolytiska virus. Professor Magnus Essand var exempelvis 
delaktig i den allra första CAR T-cellsstudien som genomför-
des i Europa. Vi har också en erfaren styrelse på plats med 
mycket relevant kompetens från bland annat immunonkologi, 
cellterapier, läkemedelsutveckling, regulatorisk strategi samt 
affärsjuridik. Flertalet av styrelsemedlemmarna känner jag 
sedan många år tillbaka, så det finns redan ett bra samar-
bete på plats och de flesta i styrelsen har dessutom tidigare 
erfarenhet från arbetet med att notera bolag på Nasdaq. Vi 
står därmed väl rustade att nu ta Elicera in i nästa steg för att 
starta fler kliniska studier med våra immunterapier. 

Fokus för 2021
Fortsätta pågående GMP-produktion av våra CAR T-celler 
för ELC-301 inför fas I/II-studie med planerad start i slutet av 
2022.

 ● Fortsätta den pågående kliniska fas I/II-studien med ELC-
100. 

 ● Avsluta viktiga prekliniska studier för nya planerade kliniska 
studier de kommande åren. 

Vi har kommit långt och ser nu framför oss ett spännande 
kliniskt program med våra lovande läkemedelskandidater med 
ett flertal pågående patientstudier under 2023 och framåt. 

Det är därför med stor entusiasm som vi nu startar på allvar 
och ser fram emot att under 2021 även bjuda in allmänheten 
som aktieägare att vara med på vår resa mot att ta fram nya 
effektiva immunaktiverande behandlingar till våra cancerpa-
tienter. 

Jamal El-Mosleh, 
VD och medgrundare

"Elicera består av ett team med gedigen 
erfarenhet från såväl forskning som kommersiell 
immunonkologisk läkemedelsutveckling, 
inklusive kliniska studier med både CAR 
T-celler och onkolytiska virus."
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Forskningschefen har ordet

CAR T-cellsterapi är en avancerad medicinsk behandling med 
omfattande logistik. Det krävs hög specialistkompetensnivå dels 
vid produktion av den vektor som bär på CAR-genen, och dels vid 
själva produktionen av CAR T-celler. Behandlingen går till som så 
att patientens egna blodceller skördas på sjukhuset för att i ett 
renrumslaboratorium modifieras med CAR-vektorn. T-cellerna 
kommer därefter att uttrycka CAR-molekylen på sin yta och 
benämns därför CAR T-celler. 

CAR-molekyler säkerställer att CAR T-cellerna kan känna 
igen och döda cancerceller. CAR T-cellerna odlas under 

rigorösa förhållanden fram till ett stort antal innan de testas 
och ges åter till patienten. Tiden från skörd av celler tills be-
handling med CAR T-cellerna är i regel fyra-sex veckor. 

Jag har tillsammans med professorskollegorna Angelica 
Loskog och Gunilla Enblad drivit två kliniska studier med CAR 
T-celler i akademisk regi vid Uppsala Universitet. Den tidiga 
utveckling av CAR T-cellsterapier skedde till stor del på några 
få laboratorier i USA och eftersom 
jag och mina kollegor har nära sam-
arbeten med Baylor College of Medi-
cine i Houston, Texas kunde de redan 
2014 behandla den första patienten 
någonsin i Europa med CAR T-celler. 
I dagsläget har totalt 39 patienter 
behandlats av teamet i Uppsala, som 
är ensamma i Sverige om att besitta 
denna unika kunskap. Mina erfaren-
heter förs nu över till Elicera och 
professor Gunilla Enblad, som varit 
klinisk försöksledare vid de akade-
miskt drivna studierna, kommer att 
vara försöksledare också i den studie 
med CAR T-celler vid behandling 
av lymfom (ELC-301) som plane-
ras av Elicera Therapeutics. Detta 
säkerställer att ELC-301 studien har 
de bästa förutsättningarna för att 
kunna utföras som planerat.

Beträffande onkolytiska virus är 
vi redan igång med en klinisk fas I/II-studie där det primära 
målet är att visa att ELC-100 (AdVince) är säkert att använda 
och att finna den optimala behandlingsmängden av läkeme-
delskandidaten AdVince för patienter med neuroendokrina 
tumörer. Sex patienter har behandlats vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala och de data vi hittills samlat in ser lovande ut. 
Studien är igångsatt och pågår i akademisk regi men rättighe-
terna till AdVince finns hos Elicera via en exklusiv global licens 
från Immunicum, som vi sålde patentet till 2014. 

AdVince-studien möjliggjordes tack vara ett stort enga-
gemang och en banbrytande idé av den engelske frilans-
journalisten och författaren Alexander Masters. Alexander 
kontaktade mig då han läst om vår prekliniska forskning med 
onkolytiska virus som behandling av neuroendokrina tumörer. 
Då han hade en vän som var svårt sjuk med neuroendokrin 
tumör och det saknades pengar för att genomföra en klinisk 
studie med vårt onkolytiska virus lade Alexander fram idén 
att den som donerar £1 miljon för detta ändamål får äran att 
uppkalla viruset efter sig. Genom engagerande nyhetsartiklar i 

The Telegraph, The Guardian och Fi-
nancial Times samt i svenska medier 
och en internationell crowdfunding 
kampanj drog Alexander och hans 
medarbetare in de medel som be-
hövdes för att få till en klinisk studie. 
Tusentals individer från ett 40-tal 
länder har donerat pengar för detta 
ändamål och Vince Hamilton och 
VictoryNET Foundation, den stiftelse 
Vince upprättat innan han tragiskt 
gick bort i sin cancersjukdom, bidrog 
med den efterfrågade summan. Det 
adenovirus (Ad) som nu används i 
vår kliniska studie är uppkallat efter 
Vince och heter följaktligen AdVince. 
Samarbetsavtal finns upprättade 
mellan Elicera och Uppsala uni-
versitet både beträffande AdVince 
studien och CAR-T kommande 
studier. När Fas-I delen av AdVince 
studien är avslutad kommer Elicera 
att ta över fullt ut som sponsor i fas-

II delen av studien, som redan godkänts av Läkemedelsverket. 
Målet med pågående fas I/II-studie är dels att testa säkerhet 
och hitta max tolererbar dos i en doseskaleringsstudie på 12 
patienter och dels att sedan testa denna dos i ytterligare 12 
patienter.

Magnus Essand,
forskningschef på Elicera Therapeutics

Forskningschef och medgrundare, 
professor Magnus Essand
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Introduktion till Elicera 
Therapeutics
Elicera Therapeutics AB är ett immunonkologibolag 
i klinisk fas som utvecklar cell- och genterapier för 
immunbaserad behandling av cancer.

Bolagets produktportfölj består av fyra läkemedelskandida-
ter, varav två inom fältet för onkolytiska virus och två inom 

fältet för CAR T-cellsbehandlingar, samt en plattformstekno-
logi kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated with NAP for 
efficient Killing) för optimerad immunförstärkning vid behand-
ling inom ovannämnda fält. Bolaget har två ledande projekt 
inom vardera fält, ELC-100 och ELC-301:

1. ELC-100 är ett onkolytiskt virus, även kallat AdVince, som 
befinner sig i en klinisk fas I/II-prövning vid behandling av 
neuroendokrina tumörer med Uppsala univesitet som sponsor.

2. ELC-301 är en CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cells-
lymfom, som har beviljats stöd från Cancerfonden för plane-
ring och genomförande av den första CAR T-cellsbehandling-
en under utveckling mot en produkt godkänd för försäljning 
och marknadsföring i Sverige

Eliceras styrkor och konkurrensfördelar
Eliceras verksamhet baseras på mångårig forskning genom-
förd av den välrenommerade professorn Magnus Essand och 
hans forskargrupp vid Uppsala Universitet. Eliceras styrkor 
grundar sig i en djup förståelse för hur celler och virus kan 
genmanipuleras för att trigga ett kraftfullt immunsvar mot 
cancer och konkurrensfördelarna sitter just i denna genma-
nipulation som används för att inte bara ta fram effektiva 
cancerbehandlingar utan även förse dessa med immunstimu-
lerande egenskaper. Grundat på den kompetensplattformen 
avser bolaget att ta fram olika typer av immunaktiverande be-
handlingar som vart och ett ger upphov till ett mångfacetterat 

angrepp på tumörerna, till skillnad från de flesta andra CAR 
T-celler och onkolytiska virus under utveckling. Patienter som 
idag behandlas med marknadsgodkända CAR T-cellsterapier 
mot blodcancer får expempelvis ofta återfall. I dessa situa-
tioner saknar ofta tumörcellerna då det målantigen som CAR 
T-cellen riktar sig mot, vilket gör behandlingen verkningslös. 
Eliceras produkter har optimerats för att trigga en parallell 
attack via CD8+ T-celler mot hela uppsättningen av relevanta 
målantigen som finns på tumörcellerna vilket ökar chanserna 
för bättre anticancer-effekt.

Forskargruppens arbete inom gen- och immunterapi av 
cancer har gett värdefull klinisk erfarenhet från två pågåen-
de kliniska studier med onkolytiska virus (varav en är med 
ELC-100), samt en avslutad och en pågående studie med 
CD19 CAR T-celler (ingår ej i Eliceras produktportfölj). Där-
utöver planeras ytterligare en klinisk CAR T-cellstudie med 
Eliceras produkt ELC-301, samt en framtida klinisk prövning 
med Eliceras produkt ELC-401 för CAR T-cellsbehandling av 
hjärntumörer.

Produktportfölj

Bolagets produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater, 
två inom fältet för onkolytiska virus (ELC-100 och ELC-201) 
och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar (ELC-301 och 
ELC-401), samt en plattformsteknologi, iTANK (ELC-001) för 
ytterligare immunförstärkning vid behandling inom nämnda 
fält. Nedan följer en beskrivning av vardera projekt.
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ELC-001: iTANK – en plattformsteknologi för 
immunförstärkning av onkolytiska virus och 
CAR T-celler vid behandling av cancer
Elicera har utvecklat en plattformsteknologi för immunför-
stärkning vid CAR T-cellsbehandling (patentsökt) alternativt 
behandling med onkolytiska virus. Teknologin, som teoretiskt 
är applicerbar på alla CAR T-celler och onkolytiska virus, 
baseras på Helicobacter pylori neutrophil-aktiverande protein 
(NAP) som producerar en mängd olika cytokiner och kemoki-
ner som är nödvändiga för att starta ett effektivt immunsvar 
mot cancer.

I fallet med CAR T-cellterapi så sker detta genom att CAR 
T-cellen modifieras med en gen som kodar för NAP som 
när den uttryck i samband med att CAR T-cellen träffar på 
tumörceller i sin tur frisläpper cytokiner och kemokiner som 
drar till sig och aktiverar antigenpresenterande dendritceller. 
Dendritcellerna plockar upp tumörspecifika neoantigen som 
frisläppts vid den tumöravdödning som orsakats av CAR 
T-cellen, och förflyttar sig till en dränerande lymfkörtel där de 
presenterar dessa neoantigen och aktiverar tumöravdödande 
T-celler. På så sätt attackeras cancern i två steg, dels genom 
CAR T-cellsterapin och dels genom det efterföljande syste-

miska och långsiktiga immunsvaret som startats med hjälp av 
NAP (se figur 1 nedan).

Metoden bemöter tre stora problem vid behandling med kon-
ventionella CAR T-celler:

1. CAR T-cellen får ofta svårt att överleva i den fientliga mik-
romiljön i solida tumörer. Aktivering av patientens egna CD8+ 
T-celler ger en starkare attack mot cancer och fungerar som 
ett komplement till CAR T-cellerna attack mot tumören.

2. Många patienter som får återfall på CAR T-cellsbehandling 
återfår tumörceller som saknar målantigenet för CAR T-cellen. 
Genom att aktivera patientens egna CD8+ T-celler säkerställs 
en kvarstående attack mot cancer även om CAR T-cellen blir 
ineffektiv på grund av att den saknar måltavlan på tumörcel-
len.

3. CAR T-cellen riktar sig mot ett målantigen, medan patien-
tens CD8+ T-celler aktiveras mot en hel uppsättning relevanta 
måltavlor på tumörcellen vilket säkerställer en bredare attack 
mot cancer.

DISCOVERY

ELC-100
(OV)

ELC-201
(OV)

ELC-301
(CAR-T)

ELC-401
(CAR-T)

PREKLINISK POC GLP TOX FAS I/II

NET

NHL

GBM

NET: Neuroendocrina tumörer, NHL: Non-Hodgkin's lymfom, GBM: Glioblastoma Multiforme (hjärntumör), PoC: Proof-of-Concept, 
GLP: Good Laboratory Practice

Figur 1: Eliceras produktportfölj består av fyra olika läkemedelskandidater i olika utvecklingsskeden. 

Figur 2: iTANK genererar en andra verkningsmekanism genom aktivering och tumörcellsattack av CD8+ T-celler.

CAR T-cell

CD8+
T-cell

Aktiverad DC

imDC

Tumör-
cell

Tumör-
cell

CAR T-cell

1. NAP-förstärkt CAR T-cell binder in till tumör-
cell via receptor för målantingen. Tumörcellen 
attackeras och frisläpper tumörantigener

2. NAP-aktiveras och utsöndrar 
cytokiner och kemokiner som i sin 
tur rekryterar omogna dendrit-
celler/DC (imDC)

3. Omogna DCs plockar upp olika frisläppta 
tumörantigener och mognas ut till aktiverade 
DCs. Dessa presenterar sen antigener och 
aktiverar CD8+ T-celler

4. CD8+ T-celler aktiveras 
mot flertalet olika 
tumör(neo-)antigen och 
börjar angripa tumör-
celler som bär på dessa 
måltavlor
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ELC-100/Advince – ett onkolytiskt virus vid 
behandling av neuroendokrina tumörer
Eliceras onkolytiska virus AdVince (ELC-100) är baserat på ett 
genetiskt modifierat adenovirus, Ad5PTD, och har optime-
rats med avseende på sin förmåga att selektivt ta sig in i 
och föröka sig i neuroendokrina tumörceller (NET). När nya 
viruspartiklar bildats sprängs tumörceller genom en så kallad 
immunogen onkolys, och frisätter faktorer som kan aktivera 
immunsystemet. När tumörcellen dör startas också ett im-

munsvar mot cancern genom att tumörneoantigener frisläpps 
och plockas upp av patientens dendritceller som därefter 
lär upp T-celler att angripa cancerceller var de än befinner 
sig i kroppen. På så sätt förväntas AdVince uppnå en lokal 
tumöravdödande effekt i den cancer den injiceras i samtidigt 
som ett långsiktigt och systemiskt immunsvar dras igång för 
att angripa cancerceller även i andra delar av kroppen. ELC-
100 testas just nu i en pågående fas I/II-studie, sponsrad av 
Uppsala Universitet, vid behandling av NET.

ELC-201 – Nästa generations onkolytiska 
virus med tre verkningsmekanismer och 
tillämpbarhet på de flesta cancerformer
Eliceras nästa generations onkolytiska virus, ELC-201, är 
baserat på en genetiskt modifierad adenovirusvektor, med tre 
kombinerade verkningsmekanismer. ELC-201 är applicerbar 
som behandling av de flesta cancerformer och förväntas 
kunna erbjuda en effektiv och bred cancer attack genom dess 
unika egenskaper.

ELC-301 – En CAR T-cell, förstärkt med 
iTANK-plattformen, vid behandling 
av blod- och lymfkörtelcancer
I november 2019 meddelade Cancerfonden att professor 
Magnus Essand och hans forskargrupp vid Uppsala Univer-
sitet tilldelats totalt 13,5 MSEK över tre år för att utveckla 
immunterapier mot cancer, varav 4,5 MSEK för preklinisk ut-
veckling av ELC-401 mot hjärntumörer och 9 MSEK för klinisk 
produktion av ELC-301, mot svårbehandlad Non-Hodgkins 
B-cellslymfom (NHL). ELC-301 riktar sig mot måltavlan CD20 
som uttrycks på så gott som alla NHL-tumörceller.

Idag behandlas NHL främst med cellgifter i kombination med 
en anti-CD20 antikropp som heter Rituximab. Över hälften blir 
botade men en stor andel av dessa patienter slutar svara på 
standardbehandling eller får återfall efter komplett respons. 
Det är dessa patienter som ELC-301 initialt riktar sig. Det är 
dessutom endast ca 40 procent av patienterna med B-cells-

lymfom som behandlas med CD19 CAR T-cellsterapier som 
får en ihållande komplett respons. 30 procent av patienterna 
är resistenta mot CD19 CAR T-cellsterapier och 20 procent får 
återfall efter CAR T-cellsbehandling. Eliceras iTANK-förstärkta 
CD20-baserade CAR T-cellsterapi, ELC-301, har alltså poten-
tialen att mer än fördubbla antalet B-cellslymfompatienter 
som får komplett ihållande tumörrespons.

Eftersom NHL kan ha en immunhämmande mikromiljö och det 
dessutom föreligger en potentiell problematik med terapeutisk 
resistens på grund av att cancercellerna tappar målantigenet 
för CAR T-cellsbehandlingen så är det av yttersta vikt att 
nästa generations CAR T-cellsbehandlingar också kan indu-
cera ett kraftfullt immunsvar baserat på neoantigenreaktiva 
CD8+ T-celler som kan döda cancerceller som inte uttrycker 
målantigenet. ELC-301 har därför programmerats med en 
immunstimulerande faktor (NAP) via iTANK-plattformen som i 
prekliniska studier har visat sig kunna inducera ett immunsvar 
som dödar även de cancerceller som inte uttrycker det målan-
tigen som CAR T-cellen riktar sig mot (se ELC-001 ovan).

TUMÖRCELL ONKOLYS FRAGMENT
AV TUMÖRCELL

VIRUS ATTACKERAR
NYA TUMÖRCELLER

T-CELLER

TUMÖRCELLSDÖD

ONKOLYTISKT 
VIRUS

Figur 3: Onkolytiska virus replikerar sig selektivt i cancerceller där de skapar en onkolys och även triggar immunsystemet och aktivering av CD8+ T-celler.
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ELC-401 – En CAR T-cell, förstärkt med iTANK-
plattformen, vid behandling av solida tumörer
Elicera har utvecklat ELC-401 som är en ny typ av CAR T-cell-
sterapi för behandling av vissa solida tumörer, initialt mot 
glioblastoma multiforme, en aggressiv typ av hjärntumör. CAR 
T-cellerna är riktade mot IL-13Ra2-receptorn och har även 
förstärkts med iTANK-plattformen för ett än mer kraftfullt 
immunsvar via neoantigenaktiverade T-celler. IL-13Ra2 är 
överuttryckt på ca 75 procent av alla glioblastom, men även 
på en rad andra solida tumörer som exempelvis koloncancer, 
pankreascancer, ovarial cancer och melanom.

"Elicera har en pågående produktion 
enligt GMP av ELC-301 inför en klinisk 
fas I/II-studie med planerad start 
under andra halvan av 2022"

Figur 4: CAR T-cellsbehandling går normalt ut på att filtrera ut T-celler från patientens blod som sedan genmodifierats för att uttrycka en 
Chirmär AntigenRecetor (CAR). CAR känner igen en utvald måltavla (antigen) på tumörcellen och förökas i provrör innan de sprutas tillbaka in i 
patienterna för att attackera cancerceller". 

Blod

T-cell

CAR
T-cell

1. T-celler filtreras fram 
från patientens blod

2. T-celler genmodi-
fieras i laboratorium 
så att de uttrycker 
en Chimär Antigen-
receptor (CAR)

3. CAR T-cellerna förökas 
i provrör innan de åter-
förs till patientens blod

4. CAR T-cellerna binder 
in till sitt målantigen 
på tumörceller och 
dödar dessa
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Finansiell information

Finansiell utveckling under fjärde kvartalet 
1 oktober – 31 december 2020
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 596 526 
(-12 000) SEK, vilket är en förändring med -2 584 526 SEK 
jämfört med samma kvartal föregående år. 

Förändringen beror helt på ökade kostnader. 

Kvartalets resultat
Kvartalets resultat uppgick till –2 596 526 (-12 000) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,00) SEK.

Likviditet och kassaflöde
 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-782 624 (-15 000) SEK. 

 ● Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-58 880 (0) SEK. 

 ● Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
1 561 842 (0) SEK.

 ● Kvartalets kassaflöde uppgick till 720 338 (-15 000) SEK. 

 ● Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
11 564 779 (33 828) SEK.

Finansiell utveckling under perioden 
januari – 31 december 2020
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 828 545 
(-194 250) SEK, vilket är en förändring med -2 634 295 SEK 
jämfört med samma period föregående år.

Kostnaderna har ökat genom anställd personal och ökade 
externa kostnader.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till –2 823 127 (-191 063) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,02) SEK.

Likviditet och kassaflöde
 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-905 251 (-239 159) SEK. 

 ● Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-8 880 (+216 813) SEK. 

 ● Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
12 445 082 (216 813) SEK.

 ● Periodens kassaflöde uppgick till 11 530 951 (-22 346) SEK. 

 ● Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
11 564 779 (33 828) SEK. Utöver detta fanns finansiella 
anläggningstillgångar om 483 187 (533 187) SEK.

Investeringar
Eliceras har investerat i en websida för 58 880 SEK (0). 

Finansiella investeringar har minskat med 50 000 (0)

Händelser efter periodens slut 
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens 
slut som påverkar delårsbokslutet. 

Personal och organisation
Eliceras organisation innefattar all den kompetens och 
erfarenhet som är nödvändig för att driva bolaget. Ett nära 
samarbete har etablerats med ett antal nyckelkonsulter inom 
patent, preklinik, klinisk prövning, farmaceutisk utveckling, 
regulatorisk expertis för tillverkning och dokumentation, kvali-
tetssäkring, finans och juridik.

Antalet anställda per den 31 december uppgick till 1.

Stämmor 2020 
En extra årsstämma 2 april beslutade om en split i förhållande 
1:1000. Antalet aktier ökade från 500 till 500 000 st.

Årsstämma hölls den 14 maj 2020 i Uppsala. Styrelsen utöka-
des med Agneta Edberg (ny ordförande), Christina Herder, Jan 
Zetterberg och Margareta Jorvid. Magnus Essand och Di Yu 
(suppleant) omvaldes. 

En extra stämma 31 augusti godkände förslag om riktad ny-
emission om 101 600 aktier för en breddad ägargrupp. Elicera 
tillfördes 13 208 000 Kr.

En extra stämma 9 november beslöts om anslutning till Eu-
roclear, fondemission av 445 184 SEK, split av aktie om 20;1 
samt bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen 
besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Årsstämman 2021 och årsredovisning 
Årsstämma kommer att hållas den 26 april 2021 kl. 11.00.

Aktieägare kommer att kallas genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats och även 
genom upplysning i Svenska Dagbladet att kallelse skett, 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som önskar få ett ärendebehandlat på årsstäm-
man kan skicka in en skriftlig begäran till Elicera Therapeutics 
AB, Att: Styrelsen, Box 5243, 402 24, Göteborg. Begäran 
måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstäm-
man, eller i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i 
kallelsen till stämman.

Eliceras årsredovisning för 2020 beräknas finnas tillgänglig 
för nedladdning på bolagets webbplats senast 29 mars 2021.

Bokslutskommuniké januari-december 2020 | Elicera Therapeutics AB (publ), org.nr 556966-4955  12 



Förslag till vinstutdelning
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen 
utdelning (0,0 SEK/aktie, samma som föregående år) lämnas 
för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- 
och utvecklingsverksamhet, Corona och förseningar vid start 
av kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händel-
ser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets 
framtidsutsikter.

Eget kapital
Eget kapital har påverkats av nyemissionen och resultatet 
under perioden. Eget kapital uppgick per den 31 december till 
10 236 056 SEK (614 101). 

Aktien 
Elicera aktien avses att noteras på publik marknadsplats un-
der första halvåret 2021. Aktien hanteras av Euroclear.

Delphi Advokatbyrå har utsetts till legala rådgivare inför 
noteringen.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden uppgår för rapportperioden till -0,27 SEK (-0,02). 
Elicera hade per slutet av december 2020 40 st aktieägare. 
Antalet aktier uppgick till 101 600 aktier.

NAMN ANTAL AKTIER

ANDEL AV 
RÖSTER/

KAPITAL (%)

Magnus Essand 3 290 000 27,4

Di Yu 3 290 000 27,4

Jamal El-Mosleh 2 664 000 22,1

Cardeon Futuring 
Finance AB

715 200 5,9

Victory NET Foundation 576 800 4,8

Övriga ägare 1 496 000 12,4

Totalt antal aktier 12 032 000 100

Om redovisningsprinciper
Delårsrapporten upprättas enligt K3. 

Under året har Elicera bytt från K2 till K3 utan någon påver-
kan på resultat- och balansräkning.

Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen si-
dan 6.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har varit föremål för granskning av bolagets 
revisor.

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför. 

Göteborg den 18 februari 2021

Agneta Edberg, Ordförande

Magnus Essand

Margareth Jorvid

Jamal El-Mosleh, verkställande direktör

Christina Herder

Jan Zetterberg

Bokslutskommuniké januari-december 2020 | Elicera Therapeutics AB (publ), org.nr 556966-4955  13 



Revisors granskningsrapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för 
Elicera Therapeutics AB (publ), org. nr. 556966-4955, för peri-
oden 1 januari 2020 – 31 december 2020. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
rättvisande presentera denna delårsrapport i enlighet med 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens 
inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och 
god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifiera-
de om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på 
en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

Göteborg den 15 februari 2021
RSM Göteborg KB

Kristofer Håkansson,
Auktoriserad revisor
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Rapporter över resultat och övrigt 
totalresultat i sammandrag

2020 2019 2020 2019
3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

(BELOPP I SEK) OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 795 889 -12 000 -1 842 588 -194 250

Personalkostnader -788 861 - -974 181

Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar

-11 776 - -11 776

Summa rörelsekostnader -2 596 526 -12 000 -2 828 545 -194 250

Rörelseresultat -2 596 526 -12 000 -2 828 545 -194 250

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 5 419 3 187

Räntekostnader och liknande resultatposter - - - -

Resultat före skatt -2 596 526 -12 000 -2 823 127 -191 063

Skatt - - - -

PERIODENS RESULTAT -2 596 526 -12 000 -2 823 127 -191 063

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -2 596 526 -12 000 -2 823 127 -191 063
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Rapport över balansräkning 
i sammandrag

(BELOPP I SEK) 2020-12-31 2019-12-31

 

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 47 104

Summa immateriella anläggningstillgångar 47 104

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper 483 187 533 187

Summa finansiella anläggningstillgångar 483 187 533 187

Summa anläggningstillgångar 530 291 533 187

Övriga fordringar 445 665 51 086

Övriga interimsfordringar 49 036 -

Kassa och bank 11 564 779 33 828

Summa omsättningstillgångar 12 059 480 84 918

SUMMA TILLGÅNGAR 12 589 771 618 101

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 505 344 50 000

Summa bundet eget kapital 505 344 50 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 11 989 738

Balanserat resultat 564 101 755 164

Årets resultat -2 823 127 -191 063

Summa fritt eget kapital 9 730 712 564 101

Summa eget kapital 10 236 056 614 101

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 952 076 -

Skatteskulder 407

Övriga skulder 106 657 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 294 575 4 000

Summa kortfristiga skulder 2 353 715 4 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 589 771 618 101
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Rapport över förändring i eget 
kapital i sammandrag

(BELOPP I SEK) AKTIE KAPITAL ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

Ingående balans per 1 januari 2019 50 000 - 768 689 -3 525 805 164

Resultatdisposition enligt årsstämma - - -3 525 3 525 - 

Periodens resultat - - - -191 063 -191 063

Utgående balans per 31 december 2019 50 000 - 755 164 -191 063 614 101

(BELOPP I SEK) AKTIE KAPITAL ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

 

Ingående balans per 1 januari 2020 50 000 - 755 164 -191 063 614 101

Resultatdisposition enligt 
förslag till årsstämma

-191 063 191 063 -

Fondemission 445 184 -445 184 -

Nyemissioner 10 160 12 434 922 - 12 445 082

Periodens resultat - - - - 2 823 127 - 2 823 127

Utgående balans per 31 december 2020 505 344 11 989 738 564 101 -2 823 127 10 236 056

UPPLYSNINGAR OM AKTIER ANTAL AKTIER

Antal/värde vid årets ingång 500

Antal/värde vid 2020-12-31 12 032 000

 
Omräknat för split uppgick antalet ingående aktier till 10 000 000.
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Rapport över kassaflöden 
i sammandrag

 2020 2019 2020 2019
 3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN 

(BELOPP I SEK) OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -2 596 526 -12 000 -2 828 545 -194 250

Återföring av avskrivningar 11 776 11 776 -

Erhållen ränta - 5 419 3 187

Erlagd ränta - - -

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-2 584 750 -12 000 2 811 351 -191 063

 

Ökning / Minskning av förbetalda 
kostnader och upplupna intäkter

-443 616 -48 096 -443 616 -48 096

Ökning / Minskning av leverantörsskulder 1 952 076 - 1 952 076 -

Ökning / Minskning av övriga 
kortfristiga skulder

293 665 45 096 397 639 -

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-782 624 -15 000 -905 251 -239 159

 

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella 
anläggningstillgångar

-58 880 - -58 880

Ändring av finansiella 
anläggningstillgångar

- - 50 000 216 813

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

-58 880 - -8 880 216 813

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 1 561 842 - 12 445 082 -

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

1 561 842 - 12 445 082 -

 

Periodens kassaflöde 720 338 -15 000 11 530 951 -22 346

Likvida medel vid periodens början 10 844 441 48 828 33 828 56 174

Likvida medel vid periodens slut 11 564 779 33 828 11 564 779 33 828
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Finansiell kalender  
Delårsrapport januari – mars 2021 14 april 2021

Delårsrapport januari – juni 2021 19 augusti 2021

Delårsrapport januari – september 2021 17 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 16 februari 2022

Vid frågor vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD
Telefon +46 (0) 703 319051
E-mail: jamal.elmosleh@elicera.com

Postadress

Elicera Therapeutics AB
Box 5243
402 24, Göteborg
www.elicera.com

Besöksadress

Elicera Therapeutics AB
World Trade Center Göteborg
Mässans gata 10, vån 7
402 24, Göteborg
www.elicera.com
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