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Tredje kvartalet (juli-september 2021)
 ● Rörelseresultatet uppgick till -6 753 799 (-216 550) SEK.

 ● Periodens resultat uppgick till -6 753 799 (-211 132) SEK.

 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-13 418 888 (-104 589) SEK.

 ● Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,34 
(-0,02) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 
-0,34 (-0,02) SEK.

Perioden (januari-september 2021)
 ● Rörelseresultatet uppgick till -10 977 101 (-232 020) SEK.

 ● Periodens resultat uppgick till -10 978 176 (-226 601) SEK.

 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-13 413 256 (-122 627) SEK.

 ● Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,75 (-0,02) 
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,75 
(-0,02) SEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 ● Elicera Therapeutics styrelse och ledning ökar innehav och 
köper aktier.

 ● Elicera Theurpaeutics har presenterat forskningsresultat på 
ESGCT (European Society of Gene & Cell Therapy) Virtual 
Congress 2021 – 19-21 oktober och på 13th Annual PEGS 
Europe Summit (Protein & Antibody Engineering Summit) – 
2-4 november.

Väsentliga händelser under perioden
 ● Styrelsen utökades med cellterapispecialisten Karin Hoo-
gendoorn.

 ● Elicera genomför nyemission med stort intresse och tillförs 
55,1 MKr netto efter kostnader.

 ● Elicera noteras på Nasdaq First North Growth Market 11 
juni.

 ● G&W utses till Certified Adviser. 

 ● Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling 
av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201. 

 ● Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA 
för onkolytiskt virus, ELC-100.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 ● Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, 
opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till 
vetenskaplig rådgivare. 

 ● Valberedning utses med Magnus Essand som ordförande.

 ● Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kon-
traktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi.

 ● Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter perio-
dens utgång som påverkar resultat och ställning.
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2021 2020 2021 2020 2020
3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN

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

Övriga rörelseintäkter 106 - 106 - -

Rörelsens kostnader -6 753 905 -216 550 -10 977 207 -232 020 -2 828 545

Rörelseresultat -6 753 799 -216 550 -10 977 101 -232 020 -2 828 545

Periodens resultat efter finansnetto -6 753 799 -211 132 -10 978 176 -226 601 -2 823 127

Genomsnittligt antal aktier 19 782 000 10 000 000 14 643 722 10 000 000 10 473 205

Genomsnittligt antal optioner 7 500 000 - 2 611 722 - -

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,34 -0,02 -0,75 -0,02 -0,27

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 418 888 -104 589 -13 413 256 -122 627 -905 251

NYCKELTAL

Rörelsekapital 53 858 880 10 787 554 53 858 880 10 787 554 9 705 765

Kassalikviditet, % 3 560 10 091 3 560 10 091 512

Soliditet, % 97,2 99,1 97,2 99,1 81,3

Resultat per aktie före utspädning -0,34 -0,02 -0,75 -0,02 -0,23

Resultat per aktier efter utspädning -0,34 -0,02 -0,75 -0,02 -

Genomsnittligt antal aktier 19 782 000 10 000 000 14 634 722 10 000 000 10 473 205

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 23 657 000 10 000 000 15 949 582 10 000 000 10 473 205

Resultat och kassaflöde 
i sammandrag

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 före utspädning
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är 
registrerad. Emissionen i juni 2021 är registrerad i juli. 

Genomsnittlig antal aktier efter utspädning
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är 
registrerad plus antalet aktier i genomsnitt efter full lösen av 
teckningsoptioner. Två optioner krävs för att få köpa en aktie.
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VD-ord

Vår teknologiplattform iTANK är 
utvecklad för att CAR T-celler 
ska generera en dubbel attack 
mot cancer.

Utöver vår breda portfölj av immunonkologiska läkemedel-
skandidater har vi ytterligare en mycket viktig tillgång i 

vår färdigutvecklade teknologiplattform, iTANK (immunoThe-
rapies Activated with NAP for efficient Killing). iTANK har 
ursprungligen utvecklats för att förstärka effekten av våra 
egna immunonkologiska behandlingar genom att övervinna 
några av de största utmaningarna med CAR T-cellsterapier 
för behandling av solida tumörer, nämligen bristande effekt 
och resistensutveckling. Nyligen presenterade vi prekliniska 
data som ger oss proof-of-concept för teknologin på den 
största europeiska kongressen inom området, European 
Society of Cell & Gene Therapy. Vår data visar att vi med 
iTANK förstärker effekten av CAR T-celler oavsett valet av 
CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell. Detta indikerar att 
plattformen är universellt kompatibel även med annan CAR 
T-teknologi. Vi har därmed goda förutsättningar att starta 
marknadsföringen av plattformen under hösten med målet att 
på sikt etablera flertalet samarbeten med andra CAR-T bolag 
kring just iTANK. 

H ittills har sju patienter behandlats i den första delen av 
den pågående fas I/II-studien med vårt onkolytiska virus, 

ELC-100. Patienterna behandlas på Uppsala Akademiska 
Sjukhus men vi undersöker även möjligheten att starta upp 
ännu en klinik utomlands för att påskynda rekryteringen av 
patienter. Rapportering av säkerhetsdata kommer ske efter 
varje fullt behandlad patientgrupp, kohort, i studien. 

För vårt längst framskridna 
CAR-T-projekt, ELC-301 för 
behandling av B-cellslymf-
om, har vi startat GMP-pro-
duktion av så kallade 
vektorer för tillverkning av 
CAR-T-celler som beräknas 
vara klar innan somma-
ren nästa år. Vi är också i 

slutskedet av att besluta om studiedesignen som därefter ska 
diskuteras med Läkemedelsverket. 

Utvecklingen av våra övriga projekt, ELC-201 och ELC-401, 
går enligt plan. Nyligen signerade vi ett kontrakttillverk-

ningsavtal med BioNTech för produktion av de virusvektorer 
som skall användas för att konstruera CAR T-cellerna inför 
vår kommande fas I/II-studie med planerad start 2023. För 
ELC-201, vår nästa generations onkolytiska virus vilken är 
applicerbar för behandling av de flesta cancerformer, återstår 
det att välja första och mest kliniskt intressanta indikation. En 
analys kommer genomföras under nästa år. ELC-401 är vår 
CAR T-cellsterapi som kan användas vid behandling av en 
rad olika solida tumörer, men initialt kommer vi att behandla 
patienter med cancer i hjärnan (glioblastom). För att bekräfta 
potentialen även i andra solida cancerindikationer kommer vi 
screena olika tumörceller för den måltavla som ELC-401 riktar 
sig mot, ett arbete som kommer slutföras under nästa år. 

Jamal El-Mosleh
VD och medgrundare

VD och medgrundare, 
Jamal El-Mosleh

"Vår data visar 
att vi med 
iTANK förstärker 
effekten av 
CAR T-celler 
oavsett valet av 
CAR-molekyl, 
tumörtyp eller 
musmodell."
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Elicera Therapeutics
Elicera Therapeutics AB är ett immunonkologibolag i klinisk fas 
som utvecklar cell- och genterapier som använder patientens 
eget immunsystem för att bekämpa cancer.

Försök att bekämpa cancer med patientens eget immun-
system har pågått i årtionden, men det är bara under det 

senaste decenniet som cancerimmunterapi (immunonkologi) 
framgångsrikt har använts. På några år har nu immunon-
kologi revolutionerat hur vi behandlar cancer. Till skillnad 
från traditionella cancerterapier, som strålning, kirurgi och 
cellgiftsbehandling, handlar immunonkologi om att träna upp 
kroppens egna immunsystem att bekämpa cancer. Detta sker 
i huvudsak på två sätt, dels genom att trigga immunsyste-
met mot cancer, främst via aktivering av tumörcellsdödande 
T-celler, (Eliceras fokus), och dels genom att ta bort tumörens 
dämpande aktivitet på immunsystemet.

Bolagets produktportfölj består av fyra läkemedelskandida-
ter, varav två inom fältet för onkolytiska virus (ELC-100 och 
ELC-201) och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar 
(ELC-301 och ELC-401). Därtill har Elicera färdigutvecklat en 
plattformsteknologi kallad iTANK (ImmunoTherapies Acti-
vated with NAP for efficient Killing) som kan användas för 
ytterligare immunförstärkning av samtliga CAR T-cellsbe-
handlingar under utveckling.

Projekten ELC-100 och ELC-301 har kommit längst i utveck-
lingen mot läkemedel:

1. ELC-100 är ett onkolytiskt virus, som alltså har en förmåga 
att selektivt döda cancerceller men låta bli friska celler. Det 

används nu i en patientstudie (klinisk fas I/II-prövning) för 
behandling av neuroendokrina tumörer, det vill säga tumörer 
som har sitt ursprung i det neuroendokrina systemet.

2. ELC-301 är en CAR T-cellsterapi som går ut på att genmo-
difiera patientens T-celler så att de känner igen måltavlor på 
tumörcellerna och kan attackera och döda dem. ELC-301 har 
tagits fram för behandling av B-cellslymfom, en cancer som 
utgår från lymfsystemet.

Eliceras styrkor och konkurrensfördelar
Eliceras verksamhet baseras på mångårig forskning ge-
nomförd av den, inom området, välrenommerade professorn 
Magnus Essand och hans forskargrupp vid Uppsala univer-
sitet. Eliceras styrkor grundar sig i en djup förståelse för hur 
celler och virus kan genmodifieras för att trigga ett kraftfullt 
immunsvar mot cancer. Byggt på den kompetensen har bo-
laget färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK (Im-
munoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) som 
gör det möjligt att ta fram olika typer av immunaktiverande 
behandlingar som vardera ger upphov till ett mångfacetterat 
angrepp på tumörerna. Elicera anser sig ha en unik position 
med sin iTANK-plattform som bolaget också tror skulle kunna 
användas för att optimera samtliga CAR T-celler under ut-
veckling även av andra bolag (se tabell 1 nedan).

Tabell 1: Eliceras iTANK-plattform och läkemedelskandidater löser många problem för sjukvården och för andra läkemedelsutvecklare/potentiella partners.

Introduktion till 

VAD? VARFÖR? PROBLEM? ELICERAS LÖSNING

Immunonkologi Behandla cancer via 
immunsystemet Botande potential

Enskilda terapier ej 
tillräckliga, kombinations-

behandlingar krävs

Utveckling av CAR T-celler och 
OVs som kan kombineras med 

andra immunterapier

Car T-celler
Träna upp T-celler, via gen-
modifiering, att känna igen 
måltavlor på tumörcellen

Bevisad botande potential i 
blodcancer Utmaningar i solida tumörer:

1. Fientlig mikromiljö

2. Brist på relevanta 
måltavlor

iTANK-plattform bemöter 
utmaning 1) och 2) för alla 

CAR T-celler
iTANK- 

plattformen

Förstärkning av CAR T-celler 
så att de ger upphov till en 

parallell, bred, cancerattack 
via CD8+ T-celler

CAR T-celler fungerar dåligt i 
solida tumörer

Onkolytiska 
virus/OV

Virus som selektivt tar sig in 
i, och förökar sig i, cancer-

celler men inte i friska celler

Selektiv cancerattack 
och naturlig aktivering av 

immunsystemet

Enskilda terapier ej 
tillräckliga, kombinations- 

behandlingar krävs

Utveckling av nästa genera-
tions OV med tre kombinerade 
verkningsmekanismer ￫ extra 
aktivering av immunsystemet
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E liceras läkemedelskandidater kan med fördel kombineras 
med andra immunterapier, som checkpointinhiberare/häm-

mare (CPI), för att uppnå samverkande effekt. Detta gör bola-
gets CAR T-celler och onkolytiska virus potentiellt intressanta 
som kombinationsterapier för många andra aktörer inom 
immunonkologi, inte minst de som utvecklar olika behandling-
ar som hämmar tumörens oönskade dämpning av immunsys-
temet. CAR T-celler som är under utveckling för behandling av 
solida tumörer stöter generellt på två stora problem: 

1. En fientlig mikromiljö i tumören som motverkar CAR T-cel-
lens funktion.

2. En mycket varierad uppsättning av måltavlor (antigener) 
på tumörcellen som gör det svårt för CAR T-cellen att hitta 
och attackera cancer.

iTANK-plattformen motverkar den fientliga mikromiljön och 
förstärker CAR T-cellens funktion. Därtill aktiverar den patien-
tens egna CD8+ T-celler som får förmågan att rikta sig mot 
hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörcellerna 
vilket potentiellt gör teknologiplattformen intressant för samt-
liga bolag som utvecklar egna CAR T-celler mot olika typer av 
solida tumörer. 

Eftersom samtliga Eliceras läkemedelskandidater via gen-
modifiering ger upphov till en flerstegsattack mot cancer, 
har de potential att erbjuda cancerpatienter en bredare och 
mer effektiv immunterapi. Därtill har ELC-301 möjligheten att 
erbjuda fortsatt behandling för den stora andel patienter som 
får återfall på konventionella CAR T-cellsterapier och som då 
står utan behandlingsalternativ i dagsläget. 

Professor Essands forskningsgrupps arbete inom gen- och 
immunterapi mot cancer har lett till två pågående kliniska stu-
dier med onkolytiska virus (varav en är med ELC-100), samt 

en avslutad och en pågående akademisk studie med CD19 
CAR T-celler (ingår ej i Eliceras produktportfölj). Dessa studier 
ger Elicera tillgång till värdefull erfarenhet inför planering och 
genomförande av bolagets kommande CAR T-cellsstudier 
med ELC-301 och ELC-401. 

Vidare har Elicera i ledningsgrupp och styrelse tidigare erfa-
renhet från läkemedelsutveckling inom immunonkologi med 
fokus på cellterapier. Styrelsens kompetensområden innefatt-
ar också affärsutveckling, hälsoekonomi, regulatorisk strategi, 
affärsjuridik och bolagsstyrning i noterad miljö. Därtill har 
bolaget rekryterat en styrelseledamot med värdefull erfa-
renhet från kommersiell tillverkning av cellterapier, inklusive 
marknadsgodkända CAR T-celler.

Affärsidé och strategi
Elicera utvecklar innovativa immunterapier i syfte att förlänga 
livet och förbättra livskvalitén för cancerpatienter. Affärsidén 
bygger på att generera intäkter från kommersiella partner-
skap genom att:

 ● Dra nytta av bolagets världsledande kompetens inom 
cell- och tumörimmunologi för att utveckla läkemedel som 
adresserar stora icke-tillgodosedda medicinska behov. 

 ● Fortsätta bygga på den starka patentportföljen och upp-
arbeta värdefull know-how. 

 ● Genomföra väldesignade prekliniska och kliniska studier 
för projekt som sedan kan ingå i kommersiella partnerskap 
med större läkemedels- och/eller biotechbolag. 

 ● Utlicensiera iTANK-plattformen till andra bolag som utveck-
lar CAR T-celler.
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Finansiell information

Finansiell utveckling under tredje 
kvartalet  1 juli – 30 september 2021
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6 753 799 
(-216 550) SEK, vilket är en förändring med -6 537 249 SEK 
jämfört med samma kvartal föregående år. 

Förändringen beror huvudsakligen på ökade utvecklingskost-
nader.  

Kvartalets resultat
Kvartalets resultat uppgick till –6 753 799 (-211 132) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till   -0,34 (-0,02) SEK.

Likviditet och kassaflöde
 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
– 13 418 888 (-104 589) SEK. Olika leverantörsskulder 
relaterade till nyemissionen betalades i kvartalet.

 ● Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
0 (50 000) SEK. 

 ● Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
-177 867 (10 883 240) SEK som förklaras av sena fakturor 
för emissionen i kvartal 2.

 ● Kvartalets kassaflöde uppgick till -13 596 755 
(10 828 651) SEK. 

 ● Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
53 273 975 (10 844 441) SEK.

Finansiell utveckling under perioden 
1 januari – 30 september 2021
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 977 101 
(-232 020) SEK, vilket är en förändring med -10 745 101 SEK 
jämfört med samma period föregående år. 

Förändringen beror huvudsakligen på ökade utvecklings-
kostnader. 

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till –10 978 176 (-226 601) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till -0,75 (-0,02) SEK.

Likviditet och kassaflöde
 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-13 413 256 (-122 627) SEK. 

 ● Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
0 (50 000) SEK. 

 ● Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
55 122 453 (10 883 240) SEK.

 ● Periodens kassaflöde uppgick till 41 709 197 
(10 810 613) SEK. 

 ● Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
53 273 975 (10 844 441) SEK.

Investeringar
Eliceras investeringar under perioden uppgick till 0 SEK (0). 

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

Personal och organisation
Antalet anställda per den 30 september uppgick till 1.

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.

Extra stämma 2021
En extra årsstämma 18 mars beslutade om nyval till styrelsen 
av Karin Hoogendoorn fram till ordinarie stämma.

Vidare godkände stämman styrelsearvode för styrelsen för 
perioden september 2020 till ordinarie stämma 2021 om 
10 000 SEK i månaden till styrelseordföranden Agneta Edberg 
samt 7 500 SEK i månaden för styrelseledamöterna Christina 
Herder, Jan Zetterberg och Margareth Jorvid.

Årsstämman 2021 och årsredovisning 
Årsstämma hölls digitalt 26 april. Stämman beslutade att 
omvälja styrelsen Agneta Edberg (ordförande), Magnus 
Essand, Christina Herder, Margareth Jorvid, Jan Zetterberg och 
Karin Hoogendoorn som ordinarie ledamöter och Di Yu som 
suppleant.

Styrelsearvodet blev oförändrat 10 000 SEK i månaden för 
styrelseordföranden Agneta Edberg och 7 500 SEK för övriga 
ledamöter. 

RSM med påskrivande revisor Kristoffer Håkansson omvaldes 
som revisor.

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.

En utförlig redovisning av olika risker finns i prospektet sidan 
31-35. Utöver detta finns de beskrivna i årsredovisningen (sid 
28-29).

Eget kapital
Eget kapital har påverkats av förra årets nyemission och 
resultatet under perioden. Eget kapital uppgick per den 30 
september till 54 380 333 SEK (11 270 741).
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Årsstämma 2022
Årsstämma kommer att hållas den 26 april 2022 kl. 15.00 på 
Advokatfirman Delphis kontor i Stockholm, Mäster Samuels-
gatan 17 i Stockholm. 

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 ärende behandlat på årsstäm-
man kan skicka in en skriftlig begäran till Elicera Therpeutics 
AB, Att: Styrelsen, World Trade Center Göteborg, Mäss-
sans gata 10, vån 7, 412 51 Göteborg. Begäran måste vara 
styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman, eller i 
så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till 
stämman.

Valberedning 
Årsstämman den 26 april beslutade om reglerna som gäller 
för valberedningens arbete. De tre största ägarna per 30 
september 2021, Magnus Essand, Di Yu och Jamal El-Mosleh, 
vilka tillsammans kontrollerar 47,1 % av rösterna, har därmed 
utsetts till valberedning med Magnus Essand som ordförande. 

Aktieägare som har synpunkter och förslag ombedes kontakta 
valberedningens ordförande Magnus Essand med email info@
elicera.com. 

Aktien 
I maj genomfördes en nyemission av units med en aktie och 
en TO1 i varje unit. 7 750 000 nya aktier till ett värde av 
8,00 SEK/aktie och 7 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner 
(TO1) gavs ut. Totalt tillfördes Elicera 55,1 MKr efter avdrag 
för emissionskostnader. 

Elicera aktien noterades på Nasdaq First North Growth Mar-
ket 11 juni. Aktieboken hanteras av Euroclear.

Teckningsoptionen (TO1) ger för varje två (2) optioner rätt att 
under perioden 1 november-30 november 2022 teckna en (1) 
ny aktie till kurs 11,60 SEK. Fullständiga villkor finns tillgängli-
ga på Bolagets hemsida, www.elicera.com.

G&W utsågs till Certified Adviser.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden uppgår för rapportperioden till -0,75 SEK (-0,02). 
Elicera hade per slutet av september 2021 ca 2 200 st aktie-
ägare. Antalet aktier uppgick till 19 782 000 aktier i slutet av 
perioden.

NAMN ANTAL AKTIER

ANDEL AV 
RÖSTER/

KAPITAL (%)

Magnus Essand 3 314 475 16,8

Di Yu 3 312 600 16,8

Jamal El-Mosleh 2 700 000 13,5

Nordnet 1 170 208 5,9

Avanza 807 251 4,1

Övriga ägare 8 477 466 42,9

Totalt antal aktier 19 782 000 100

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten upprättas enligt K3 (K2 för tidigare år). Bytet 
från K2 till K3 under 2020 var utan någon påverkan på resul-
tat- och balansräkning.

Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen sidan 35.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte 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 november 2021

Styrelsen för Elicera Therapeutics AB (publ)

Agneta Edberg, Ordförande

Magnus Essand

Christina Herder

Karin Hoogendoorn

Margareth Jorvid

Jan Zetterberg

Jamal El-Mosleh, verkställande direktör
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Rapporter över resultat och övrigt 
totalresultat i sammandrag

2021 2020 2021 2020 2020 2019
3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

(BELOPP I SEK) JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC JAN-DEC

Övriga intäkter 106 - 106 - - -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5 195 150 -31 250 -7 795 295 -46 699 -1 842 588 -194 250

Personalkostnader -1 555 809 -185 321 -3 173 074 -185 321 -974 181 -

Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar

-2 946 - -8 838 - -11 776 -

Summa rörelsekostnader -6 753 905 -216 550 -10 977 207 -232 020 -2 828 545 -194 250

Rörelseresultat -6 753 799 -216 550 -10 977 101 -232 020 -2 828 545 -194 250

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter

- 5 419 - 5 419 5 419 3 187

Räntekostnader och 
liknande resultatposter

- - - 1 075 - - -

Resultat före skatt -6 753 799 -211 132 -10 978 176 -226 601 -2 823 127 -191 063

Skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT -6 753 799 -211 132 -10 978 176 -226 601 -2 823 127 -191 063

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - - - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -6 753 799 -211 132 -10 978 176 -226 601 -2 823 127 -191 063
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Rapport över balansräkning 
i sammandrag

(BELOPP I SEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 38 266 - 47 104

Summa immateriella anläggningstillgångar 38 266 - 47 104

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper 483 187 483 187 483 187

Summa finansiella anläggningstillgångar 483 187 483 187 483 187

Summa anläggningstillgångar 521 453 483 187 530 291

Övriga fordringar 2 052 723 51 086 445 665

Övriga interimsfordringar 88 730 - 49 036

Kassa och bank 53 273 975 10 844 441 11 564 779

Summa omsättningstillgångar 55 415 428 10 895 527 12 059 480

SUMMA TILLGÅNGAR 55 936 881 11 378 714 12 589 771

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 830 844 50 000 505 344

Summa bundet eget kapital 830 844 50 000 505 344

Fritt eget kapital

Överkursfond 66 786 691 10 883 240 11 789 738

Balanserat resultat -2 259 026 564 101 564 102

Årets resultat -10 978 176 -226 601 -2 823 127

Summa fritt eget kapital 53 549 489 11 220 741 9 740 712

Summa eget kapital 54 380 333 11 270 741 10 236 056

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 357 825 - 1 952 076

Skatteskulder 512 727 - 407

Övriga skulder 250 720 - 106 657

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 435 276 107 973 294 575

Summa kortfristiga skulder 1 556 548 107 973 2 353 715

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 936 881 11 378 714 12 589 771
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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 2020 50 000 - 755 164 -191 063 614 101

Resultatdisposition enligt årsstämma - - -191 063 191 063 - 

Nyemission - 10 883 240 10 883 240

Periodens resultat - - - -226 601 - 226 601

Utgående balans per 30 september 2020 50 000 10 883 240 564 101 -226 601 11 270 740

(BELOPP I SEK) AKTIE KAPITAL ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

 

Ingående balans per 1 januari 2021 505 344 11 988 738 564 101 -2 823 127 10 236 056

Resultatdisposition enligt 
förslag till årsstämma

-2 823 127 2 823 127 -

Nyemissioner 325 500 61 674 500 62 000 000

Kapitalanskaffningsutgifter -6 877 547 -6 877 547

Periodens resultat - - - -10 978 176 - 10 978 176

Utgående balans per 30 september 2021 830 844 66 786 691 -2 259 026 -10 978 176 54 380 333

UPPLYSNINGAR OM AKTIER ANTAL AKTIER

Antal vid årets ingång 12 032 000

Antal 2021-09 30 19 782 000

Antal teckningsoptioner 2021-09-30 7 750 000

Emissionen i juni registrerades 1 juli 2021. Två optioner ger rätt att teckna en ny aktie.
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Rapport över kassaflöden 
i sammandrag

 2021 2020 2021 2020 2020
 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN

(BELOPP I SEK) JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -6 753 799 -216 550 -10 977 101 -232 000 -2 828 545

Återföring av avskrivningar 2 946 - 8 838 - 11 776

Erhållen ränta - - - 5 419 5 419

Erlagd ränta - 5 419 -1 075 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 750 853 -211 132 -10 969 338 -226 601 2 811 351

 

Ökning / Minskning av förbetalda 
kostnader och upplupna intäkter

-1 766 848 - -1 646 752 - -443 616

Ökning / Minskning av leverantörsskulder -207 222 - -1 594 251 - 1 952 076

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder -4 693 965 106 543 797 085 -103 974 397 639

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 418 888 -104 589 -13 413 256 -122 627 -905 251

 

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar - - - - -58 880

Ändring av finansiella anläggningstillgångar - 50 000 - 50 000 50 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 50 000 - 50 000 -8 880

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission -177 867 10 883 240 55 122 453 10 883 240 12 445 082

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -177 867 10 883 240 55 122 453 10 883 240 12 445 082

 

Periodens kassaflöde -13 596 755 10 828 651 41 709 197 10 810 613 11 530 951

Likvida medel vid periodens början 66 870 730 15 790 11 564 779 33 828 33 828

Likvida medel vid periodens slut 53 273 975 10 844 441 53 273 975 10 844 441 11 564 779
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Finansiell Kalender  
Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022

Delårsrapport januari-mars 26 april

Bolagsstämma 26 april

Delårsrapport januari-juni 22 augusti

Delårsrapport januari-september 18 november

Bokslutskommuniké 2022 17 februari 2023

Vid frågor vänligen kontakta:

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

Adress

Elicera Therapeutics AB (publ)
World Trade Centre Göteborg
Mässans gata 10, vån 7
412 51 Göteborg

www.elicera.com
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