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Fjärde kvartalet (oktober-december 2022)
 ● Rörelseresultatet uppgick till -3 951 799 (-2 142 267) SEK.

 ● Periodens resultat uppgick till - 3 898 340 (-2 142 267) SEK.

 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
5 516 307 (-879 846) SEK.

 ● Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,11) 
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,20 
(-0,11) SEK.

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

Perioden (januari-december 2022)
 ● Rörelseresultatet uppgick till -19 362 750 
(-13 119 368) SEK.

 ● Periodens resultat uppgick till -19 438 631 
(-13 120 443) SEK.

 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-8 570 820  (-14 293 102) SEK.

 ● Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,98 (-0,82) 
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,98 
(-0,82) SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 ● Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag 
på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR 
T-forskning.

 ● Elicera medarbetare får priset årets bästa för Doktorsav-
handling som beskriver iTANK-plattformen till i Sverige 
(inom forskningsfältet gen och cellterapi). 

 ● Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser 
Bank AB från 10 jan. 

 ● Elicera Therapeutics tecknar det första internationella 
samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt 
forskningsinstitut. 

 ● Elicera Therapeutics utser valberedning.

 ● Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk 
aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien 
med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston.

Väsentliga händelser under perioden
 ● Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom 
förvärv av patent från Immunicum

 ● Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinan-
siering från Vinnova för att utveckla en automatiserad 
tillverkningsprocess av CAR T-celler.

 ● Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i 
Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformens 
verkningsmekanism och data som indikerar dess universella 
kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier.

 ● Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska 
proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanis-
men för det onkolytiska viruset ELC-201.

 ● Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansie-
ring för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin 
CAR T-cellsterapi, ELC-301.

 ● Elicera Therapeutics deltar i Cell Therapy Durability Re-
sponse Summit I Boston USA.

 ● Elicera Therapeutics har med befintlig kassa och EU stöd full 
finansiering för olika studier fram till första halvan av 2024.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång
 ● Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som 
påverkar resultat och ställning.

 ● Valberedningen föreslår omval av styrelsen.

 ● Elicera fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som 
planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3.

 ● Elicera lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvär-
dera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom.

 ● Elicera utser Anna Koptina Gültekin som Head of Regula-
tory Affairs. 

 ● Elicera rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsråd-
givare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska 
partnerskapsinitiativ.
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2022 2021 2022 2021
3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN 

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

Övriga rörelseintäkter 527 222 481 1 280 173 587

Rörelsens kostnader -4 479 021 -2 142 748 -20 642 923 -13 119 955

Rörelseresultat -3 951 799 -2 142 267 -19 362 750 -13 119 368

Periodens resultat efter finansnetto -3 898 340 -2 142 267 -19 438 631 -13 120 443

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 516 307 -879 846 -8 570 820 -14 293 102

NYCKELTAL

Rörelsekapital 32 291 711 51 718 550 32 291 711 51 718 550

Kassalikviditet, % 339 2 169 339 2 169

Soliditet, % 71 95 71 95

Resultat per aktie före utspädning -0,20 -0,11 -0,98 -0,82

Resultat per aktier efter utspädning -0,20 -0,11 -0,98 -0,82

Genomsnittligt antal aktier 19 782 000 19 782 000 19 782 000 15 938 849

Genomsnittligt antal optioner 5 138 587 7 750 000 7 091 781 3 906 849

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 22 351 293 23 657 000 23 327 890 17 892 274

Resultat och kassaflöde i 
sammandrag samt nyckeltal

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. 

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. 
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Fortsatt högt intresse för iTANK-plattformen
Det sista kvartalet 2022 bjöd liksom resten av året på många 
framsteg för Elicera. Grunden för våra framgångar bygger 
på en liten men effektiv och dedikerad organisation samt 
ett väletablerat nätverk av experter som vilar på en gedigen 
vetenskaplig grund. 

Som vi informerade i den föregående delårsrapporten slöt 
Elicera det första avtalet som bygger på ett samarbete 
kring iTANK-plattformen i oktober – en betydande milstolpe 
i bolagets affärsutveckling. Mer specifikt har Elicera ingått 
ett så kallat ”Material Transfer Agreement” (MTA) med Josep 
Carreras Leukemia Research Institute (JCLRI) i Spanien, som 
utvecklar CAR T-cellsbehandlingar för den svårbehandlade 
sjukdomen Ewings sarkom. 

Under kvartalet har vi upplevt ett fortsatt starkt intresse från 
såväl befintliga som nya kontakter vilka söker en lösning till 
T-cell-receptor och CAR T-cellbehandlingarnas utmaningar. 
Genom att identifiera innovativa plattformar på marknaden 
för utveckling av sina egna behandlingar ser man potentialen 
med iTANK som en sådan möjlighet. 

Eliceras strategi bygger på 
att ingå samarbets- och 
licensavtal för iTANK-platt-
formen, så detta är det 
första av flera avtal som 
vi arbetar för att etablera i 
framtiden. Som ett led i det 
fortsatta arbetet har Elicera 
anlitat LifeSci Consulting 
som kommer att bistå oss 
i att växla upp insatserna 

inom vår affärsutveckling och intensifiera diskussionerna med 
potentiella partners. LifeSci Consulting är en ledande life sci-
ence strategi- och transaktionsrådgivare med global räckvidd 
och mycket bred erfarenhet från transaktioner inom onkologi 
och vi ser mycket fram emot vårt samarbete. 

Förstärkning av och framsteg i CAR T-programmet
I november erhöll Eliceras medgrundare, professor Magnus 
Essand och Docent Di Yu, totalt 7,65 MSEK från Cancerfon-
den som finansiering av gruppens CAR T-cellsforskning på 
Uppsala universitet. Både professor Essand och dr Yu ansökte 
om medel i egenskap av forskare på Uppsala universitet, 
vilket betyder att Elicera i sig inte är en direkt mottagare av fi-
nansieringen, men resultaten av denna forskning har potential 
att bland annat bidra till förenklad administration av bolagets 
kommande kliniska ELC-401 program inom CAR T området. 
Vi är stolta över den banbrytande forskningen som våra med-
grundare bedriver och ser fram emot att följa projekten. 

Beträffande vår mest avancerade CAR T-cellskandidat, ELC-
301, har Elicera nyligen lämnat in en klinisk prövningsansökan 
till Läkemedelsverket och underlag till Etikprövningsmyn-
digheten i syfte att erhålla godkännanden för att utvärdera 
läkemedelskandidaten vid behandling av B-cellslymfom. En 
sjukdom som till stor del fortfarande saknar goda behand-
lingsalternativ. Studien syftar till att utvärdera säkerheten och 
effekten av en dos av CD20-riktade CAR T-celler, beväpnade 
med immunaktiverande egenskaper via iTANK-plattformen, 
hos en patientgrupp med svårbehandlad och/eller metastase-
rad B-cellslymfom. Studien är tänkt att genomföras i två steg: 
ett doseskaleringssteg för att minimera risken för eventuella, 
allvarliga biverkningar samt att identifiera lämplig dos för 
studien; detta följs sedan med nästa behandlingssteg där de 
återstående patienterna erhåller den identifierade, maximalt 

VD-ord

VD och medgrundare, 
Jamal El-Mosleh

"Beträffande 
vår mest 
avancerade CAR 
T-cellskandidat, 
ELC-301, har 
Elicera nyligen 
lämnat in en 
klinisk prövnings-
ansökan till 
Läkemedels verket"

Ett produktivt 
kvartal avslutar ett 
händelserikt 2022
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tolererbara dosen. Det är samma typ av studiedesign som 
används i fas I/IIa-studien där bolaget utvärderar kliniska 
parametrar kring behandling av neuroendokrin cancer med 
det onkolytiska viruset ELC-100. 

Mer information om 301-studiedesignen kommer att presen-
teras om ansökan godkänns. Förutsatt att ansökan godkänns 
skulle den händelsen utgöra en stor milstolpe för Elicera. Det 
då inte är bara första gången bolaget går in i kliniska studier 
med en CAR T-cellsterapi utan också första gången som 
iTANK kommer att testas i klinik. 

Uppmuntrande data och 
framsteg i ELC-100-studien
I december deltog Eliceras medgrundare Dr Di Yu vid 
’Oncolytic Virotherapy Summit’ i Boston för att presentera 
proof-of-concept-data från bolagets prekliniska studier kring 
det onkolytiska viruset ELC-201. Dr Di presenterade även 
nya data från den pågående kliniska fas I/IIa-studien som 
utvärderar det onkolytiska viruset ELC-100 för behandling av 
neuroendokrina tumörer. Det vi har rapporterat från ELC-
100-studien är att två av totalt nio patienter som hittills är 
färdigbehandlade och utvärderade har uppvisat tecken på 
klinisk aktivitet genom att vissa metastaser minskad i storlek. 
Den första patienten ingick i studiens första patientgrupp 
(kohort) där patienterna behandlades med den lägsta av fyra 
dosnivåer, och den andra patienten behandlades i studiens 
tredje patientkohort med den näst högsta dosen. 

Det är givetvis uppmuntrande att få rapporter om dessa 
kliniska tecken på effekt men mycket återstår innan vi kan dra 
mer långtgående slutsatser kring ELC-100-studien. 

Nyligen kunde vi meddela att säkerhetskommittén (Data 
Safety and Monitoring Board/DSMB), en oberoende grupp 
experter som bland annat övervakar säkerheten för patienter-
na och hur studien sköts, har slutfört sin tredje bedömning av 
ELC-100-studien och rekommenderade att studien fortsät-
ter enligt den plan bolaget lagt fast. Det innebär att Elicera 
därmed har fått klartecken att rekrytera de återstående tre 
patienterna i den sista kohorten. 

Fullt fokus på nya och pågående satsningar
VD-ordet för delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 
avslutades med tre prioriteringar inom närtid och min bedöm-
ning är att vi under det fjärde kvartalet har gjort framsteg 
inom alla tre områden:

 ● Vi upplever fortsatt intresse för iTANK-plattformen och 
underhåller tidigare tagna kontakter samt upparbetar nya. 

 ● Som det enda svenska FoU-bolaget som utvecklar CAR 
T-cellsterapier från grunden i Sverige har vi med inläm-
ningen av klinisk prövningsansökan för ELC-301 tagit 
ett betydande steg mot att möta ett stort otillfredsställt 
medicinskt behov för patienter som för närvarande inte har 
möjlighet till behandling med marknadsgodkända konven-
tionella CAR T-cellsterapier. Vi förväntar oss återkoppling 
från myndigheterna under det första halvåret 2023 och 
förutsatt att ansökan godkänns räknar vi med att kunna in-
leda studien omedelbart och behandla den första patienten 
därefter.

 ●  Vi har påbörjat rekryteringen av de återstående tre 
patienterna i den sista kohorten av ELC-100-studien mot 
bakgrund av säkerhetskommitténs rekommendation att 
fortsätta med studien enligt plan. 

Elicera kommer givetvis att fokusera på ovan prioritering-
ar även under 2023. Vi har dessutom inlett satsningar på 
ytterligare områden som innebär en expansion av såväl vår 
organisation som vår kliniska pipeline.  

För det första har bolaget nyligen rekryterat Anna Koptina 
Gültekin som Head of Regulatory Affairs. Anna är en oberoen-
de konsult och har en omfattande meritlista inom Regulatory 
Affairs och utveckling av cell- och genterapier för immunon-
kologi i så väl USA som EU. Hennes erfarenhet inkluderar 
bland annat regulatoriska strategier och myndighetsprogram 
för påskyndade registreringsprocesser som Regenerative 
Medicine Advance Therapy (RMAT), Fast Track och Orphan 
Drug-designations. 

För det andra så är analysen för att bestämma vilken cance-
rindikation som initialt ska behandlas och utvärderas slutförd 
för vårt program ELC-201, vilket undersöker effekten av onko-
lytiska virus. Nu är det fullt fokus på att, utifrån denna analys, 
utvärdera och ta beslut kring våra handlingsalternativ samt 
vilken påverkan de ska ha på Eliceras kliniska programplan. 

Sammanfattningsvis vill jag tacka mina kollegor för fantastis-
ka insatser under 2022 – utan deras hängivenhet hade Elicera 
inte kommit så långt i sitt kliniska arbete eller framgångsrikt 
säkrat den mjuka finansieringen på totalt över 30 MSEK som 
erhållits från EU och Vinnova. Det gör att hela vårt nuvarande 
kliniska program är fullfinansierat. 

Jag vill också rikta ett stort tack till Eliceras aktieägare för 
förtroendet under året. Med tanke på den plan vi lagt fast ser 
jag fram emot att leda bolaget in i ett ytterligare spännande 
och händelserikt år för Eliceras del i takt med att bolaget 
driver sina kliniska program framåt. Allt för att personer som 
drabbats av cancer ska kunna få ta del av nästa generations 
cell- och genterapier för immunbaserad behandling.

Jamal El-Mosleh
VD och medgrundare
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Elicera Therapeutics
Elicera Therapeutics AB bekämpar cancer med nästa generations 
cell- och genterapier och en universellt kompatibel CAR T -
cellsförstärkande plattform.

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

senaste decenniet som cancerimmunterapi (immun onkologi) 
framgångsrikt har använts. På några år har immun onkologi 
revolutionerat hur vi behandlar cancer. Till skillnad från 
traditionella cancerterapier, som strålning, kirurgi och cell-
giftsbehandling, handlar immunonkologi om att träna upp 
kroppens egna immunsystem att bekämpa cancer. Detta kan 
ske i huvudsak på två sätt, dels genom att trigga immunsys-
temet 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 läkemedelskandidater, 
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 platt-
formsteknologi kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated 
with NAP for efficient Killing) som kan användas för ytterliga-
re immunförstärkning av samtliga CAR T- cellsbehandlingar 
som globalt är under utveckling.

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

1. ELC-100 är ett onkolytiskt virus, som har en förmåga att se-
lektivt 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 bola-
get färdigutvecklat teknologiplattformen iTANK som gör det 
möjligt att ta fram olika typer av immunaktiverande behand-
lingar 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 använ-
das för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling 
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.

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. 

 ● Ingå samarbetsavtal och utlicensiera iTANK-plattformen till 
andra bolag som utvecklar CAR T-celler.
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Finansiell information
Finansiell utveckling under fjärde kvartalet  
1 oktober – 31 december 2022
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3 951 799 
(-2 142 267) SEK, vilket är en förändring med -1 821 696 SEK 
jämfört med samma kvartal föregående år. 

Förändringen beror huvudsakligen på högre utvecklingskost-
nader om 2 336 273 samt erhållna bidrag om 527 222 SEK. 

Kvartalets resultat
Kvartalets resultat uppgick till -3 898 340 (-2 142 267) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till  -0,20 (-0,11) SEK.

Likviditet och kassaflöde
 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
5 516 307 (-879 846) SEK. 

 ● Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
0 (-1 000) SEK. 

 ● Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till  
0 (0) SEK.

 ● Kvartalets kassaflöde uppgick till 5 516 307  
(-880 846) SEK. 

 ● Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
43 822 309 (52 393 129) SEK.

Finansiell utveckling under perioden 
1 januari – 31 december 2022
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19 362 750 
(-13 119 368) SEK, vilket är en förändring med -6 243 382 SEK 
jämfört med samma period föregående år. 

Förändringen beror huvudsakligen på erhållet bidrag Vinnova 
(+1 280 173) och högre utvecklingskostnader (-7 522 968). 

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -19 438 631 (-13 120 443) SEK. 
Resultat per aktie uppgick till -0,98 (-0,82) SEK.

Likviditet och kassaflöde
 ● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-8 570 820 (-14 293 102) SEK. 

 ● Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
0 (-1 000) SEK. 

 ● Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick til  
0 (55 122 453) SEK.

 ● Periodens kassaflöde uppgick till -8 570 820 (40 828 351) SEK. 
 ● Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 
43 822 309 (52 393 129) SEK.

Med befintlig kassa och beviljat EU stöd har Elicera tillräcklig 
likviditet för att finansiera pågående projekt till första halvan 
av 2024.

EU accelerator program
Elicera tilldelades i mycket hård konkurrens stöd från EU:s 
accelerator program i juni 2022 ett stöd om 2,5 MEUR (ca 27 
MSEK). EU har betalat ut en första del om 12,1 MSEK. Reste-
rande utbetalning förväntas under de två kommande åren. 

Inbetalningen har bokats som förbetald intäkt. I takt med att 
kostnader för projektet bokförs kommer avräkning att ske av 
de förbetalda intäkterna.  

Investeringar
Eliceras investeringar under perioden uppgick till 0 SEK 
(1 000). 

Personal och organisation
Antalet anställda per periodens slut uppgick till 2. 

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.

Årsstämma 2022
Årsstämma hölls den 7 mars 2022.

Stämman beslutade att omvälja styrelsen Agneta Edberg 
(ordförande), Magnus Essand, Christina Herder, Margareth 
Jorvid, Jan Zetterberg som ordinarie ledamöter och Di Yu som 
suppleant. Karin Hoogendoorn hade avböjt omval.  

Styrelsearvodet blev oförändrat 120 000 SEK för styrelseord-
föranden Agneta Edberg och 90 000 SEK för övriga ledamöter. 

RSM Göteborg KB med påskrivande revisor Kristoffer Håkans-
son omvaldes som revisor.

Styrelsen bemyndigades att genomföra en riktad emission om 
maximalt 20 % av antalet akter (3 956 400 aktier).

Valberedning 
Årsstämma den 7 mars beslutade om reglerna som gäller för 
valberedningens arbete. De största ägarna per 30 september 
2022, Magnus Essand, Di Yu och Jamal El-Mosleh, vilka till-
sammans kontrollerar 47,1 % av rösterna, har därmed utsetts 
till valberedning med Magnus Essand som ordförande.

Valberedningen har efter perioden slut lämnat förslag om om-
val av styrelsen samt revisor. Arvodet för styrelsens ordföran-
de föreslås öka till 200.000 SEK och till 120.000 SEK för övriga 
icke anställda ledamöter.

Årsstämma 2023
Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2023 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-
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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.

Årsredovisning kommer att publiceras 17 april. 

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 årsredovisningen 
(sid 30-31).

Eget kapital
Eget kapital har påverkats av förra årets nyemission och 
resultatet under perioden. Eget kapital uppgick per periodens 
slut till 32 799 434 SEK (52 238 065).

Utdelning
Styrelsen och den verkställande direktören förslår att ingen 
utdelning (0,00 SEK/aktie, samma som föregående år) lämnas 
för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Aktien 
I maj 2021 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 MSEK efter avdrag 
för emissionskostnader. 

Elicera aktien noterades därefter på Nasdaq First North 
Growth Market 11 juni 2021. Aktieboken förs av Euroclear.

Teckningsoptionen (TO1) gav under perioden 1 november-30 
november 2022 rätten att för varje två (2) optioner rätt att 
under teckna en (1) ny aktie till kurs 11,60 SEK. Ingen teckning 
skedde då aktiekursen låg kring 4 SEK/aktie.

G&W utsågs till Certified Advisors. I oktober signerades aval 
med Erik Penser Bank AB som tar över CA arbetet per 10 
januari 2023.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden uppgår för rapportperioden till -0,98 SEK (-0,82). 
Elicera hade per slutet av perioden 2022 ca 2 400 st aktieä-
gare. 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 13,7

Nordnet 1 304 063 6,6

Six Sis AG 738 600 3,7

Övriga ägare 8 412 266 42,5

Totalt antal aktier 19 782 000 100,0

Transaktioner med närstående 
Styrelseledamoten Jan Zetterberg har, utöver sitt arbete i 
styrelsen, erhållit ersättning för konsulttjänster inom juridisk 
rådgivning genom sitt bolag i Zedur AB som till 8 500 SEK 
(16 250).

Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor. 

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

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén upprättas enligt K3. 

Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen sidan 36.

Granskning av revisor
Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

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

Göteborg den 17 februari 2022

Styrelsen för Elicera Therapeutics AB (publ)

Agneta Edberg, Ordförande

Magnus Essand

Jan Zetterberg

Jamal El-Mosleh, CEO

Christina Herder

Margareth Jorvid
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Rapporter över resultat och övrigt 
totalresultat i sammandrag

2022 2021 2022 2021
3 MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

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

Övriga intäkter 527 222 481 1 280 173 587

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 198 172 -1 161 516 -16 195 266 -8 956 811

Personalkostnader -1 277 911 -978 295 -4 435 881 -4 151 369

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -2 938 -2 938 -11 776 -11 784

Summa rörelsekostnader -4 479 021 -2 142 748 -20 642 923 -13 119 955

Rörelseresultat -3 951 799 -2 142 267 -19 362 750 -13 119 368

Ränteintäkter och liknande resultatposter 53 459 - 53 459 -

Räntekostnader och liknande resultatposter - - -129 340 -1 075

Resultat före skatt -3 898 340 -2 142 257 -19 438 631 -13 120 443

Skatt - - - -

PERIODENS RESULTAT -3 898 340 -2 142 267 -19 438 631 -13 120 443

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -3 898 340 -2 142 267 -19 438 631 -13 120 443
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Rapport över balansräkning 
i sammandrag

(BELOPP I SEK) 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 23 552 35 328

Summa immateriella anläggningstillgångar 23 552 35 328

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper 484 171 484 187

Summa finansiella anläggningstillgångar 484 171 484 187

Summa anläggningstillgångar 507 723 519 515

Övriga fordringar 330 567 204 344

Övriga interimsfordringar 1 647 373 1 621 217

Kassa och bank 43 822 309 52 393 129

Summa omsättningstillgångar 45 800 248 54 218 690

SUMMA TILLGÅNGAR 46 307 971 54 738 205

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 830 844 830 844

Summa bundet eget kapital 830 844 830 844

Fritt eget kapital

Överkursfond 66 786 690 66 786 691

Balanserat resultat -15 379 469 -2 259 026

Årets resultat -19 438 631 -13 120 443

Summa fritt eget kapital 31 968 591 51 407 222

Summa eget kapital 32 799 434 52 238 065

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 731 933 2 048 144

Skatteskulder 5 437 3 269

Övriga skulder 236 541 138 870

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 534 626 309 857

Summa kortfristiga skulder 13 508 537 2 500 140

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 307 971 54 738 205
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Rapport över förändring i eget 
kapital i sammandrag

(BELOPP I SEK) AKTIEKAPITAL 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 -

Nyemission 323 500 61 674 500 - - 62 000 000

Kapitalanskaffningskostnader - -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

(BELOPP I SEK) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL
 

Ingående balans per 1 oktober 2021 830 844 66 786 691 - 2 259 026 -10 978 176 54 380 333

Periodens resultat - - - -2 142 267 - 2 142 267

Utgående balans per 31 december 2021 830 844 66 786 691 -2 259 026 -13 120 443 52 238 066

(BELOPP I SEK) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL
 

Ingående balans per 1 januari 2022 830 844 66 786 691 -2 259 026 -13 120 443 52 238 066

Resultatdisposition enligt 
förslag till årsstämma

-13 120 443 13 120 443 -

Periodens resultat - - - -15 540 291 - 15 540 291

Utgående balans per 30 september 2022 830 844 66 786 691 -15 379 469 -15 540 291 36 697 775

(BELOPP I SEK) AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL
 

Ingående balans per 1 oktober 2022 830 844 66 786 691 -15 379 469 -15 540 291 36 697 775

Periodens resultat - - - -3 898 340 -3 898 340

Utgående balans per 31 december 2022 830 844 66 786 691 -15 379 469 -19 438 631 32 799 435

UPPLYSNINGAR OM AKTIER ANTAL AKTIER

Antal vid årets ingång 19 782 000

Antal per 2022-12-31 19 782 000

Antal teckningsoptioner per 2022-12-31 0
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Rapport över kassaflöden 
i sammandrag

 2022 2021 2022 2021
 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 -3 951 799 -2 142 267 -19 362 734 - 13 119 368

Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet (avskrivningar)

2 938 2 938 11 792 11 784

Erhållen ränta 53 459 - 53 459 -

Erlagd ränta 0 - -129 340 -1 075

Betald inkomstskatt 5 452 2 168

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 889 950 -2 139 329 -19 424 61 -13 108 667

 

Ökning / Minskning av förbetalda 
kostnader och upplupna intäkter

462 536 315 892 -152 378 -1 330 860

Ökning / Minskning av leverantörsskulder -2 828 196 1 690 319 -1 316 211 -96 068

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder 11 771 916 -746 727 12 322 440 50 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 516 307 -879 846 -8 570 820 14 293 102

 

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar - - - -

Ändring av finansiella anläggningstillgångar - -1 000 - -1 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -1 000 - -1 000

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - - 55 122 453

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - 55 122 453

 

Periodens kassaflöde 5 516 307 -880 846 -8 570 820 40 828 351

Likvida medel vid periodens början 38 306 003 53 273 975 52 393 129 11 564 779

Likvida medel vid periodens slut 43 822 309 52 393 129 43 822 309 52 393 129
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Finansiell Kalender  
Delårsrapport januari-mars 2023 16 maj 2023

Årsstämma 2023 16 maj 2023

Delårsrapport januari-juni 2023 29 augusti 2023

Delårsrapport januari-september 14 november 2023

Bokslutskommuniké 2023 13 februari 2024

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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