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Under räkenskapsårets tre första kvartal har verksamheten dominerats av forsknings-
verksamhet och utveckling av de nya läkemedelskandidaterna. Detta arbete har lett till:

•  molekylära framsteg för att definiera effekter av immunoterapi mot infektioner.

•  djurexperimentella resultat som styrker behandlingseffekter inklusive antiinflammatoriska effekter 

•   förberedelser för att inleda kliniska studier med behandlingsplaner och klinisk organisation. 

SelectImmune Pharma har vidare förvärvat patent och patentansökningar inom fem olika patent-
familjer som skyddar läkemedelskandidater, som kan ersätta antibiotika.

Bolaget har rekryterat nya styrelseledamöter. Styrelsen har i och med detta en bred erfarenhet av 
läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, regulatoriska frågor och marknadskommunikation.

SelectImmune Pharma har rekryterat en VD med erfarenhet av finansiering och från motsvarande befatt-
ningar inom andra noterade företag.

Bolaget har genom förstärkningarna och genom fortsatt uppbyggnad av sina nätverk tillgång till bred 
kompetens avseende forskning och utveckling, kliniska studier, finansiella frågor, juridik, patentfrågor, 
regulatoriska frågor, läkemedelstillverkning  toxikologi och investor relations.

SelectImmune Pharma har genomfört en nyemission som inbringat 10 MSEK, före emissionskostnader.

Efter räkenskapsperiodens utgång har Bolaget:

•  Säkrat samverkan med Lunds universitet och tillgång till nödvändig kompetens och teknologi 
genom att teckna avtal med universitetet. 

•  Lämnat in en ansökan till forskningsetisk kommittee för initiering av kliniska studier som Bolaget 
avser att inleda under 2019

•  Inlett rekryteringen av nyckelpersoner till Bolaget. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
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SIFFROR

*    Periodens resultat efter skatt dividerat med 11 666 660 (10 000 000) aktier där 11 666 660 utgör det antal aktier som var utestående per den 31 

mars 2019. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 31 mars 2018, omräknad för den split som innebar att varje 

aktie delades upp i 20 aktier och som beslutades på en extra bolagsstämma 2019-03-04. 

**  Eget kapital dividerat med totalt kapital.

NIO MÅNADER (2018-07-01 – 2019-03-31) 

•  Intäkterna för nio månader uppgick till 0 (0) TSEK 

•  Resultatet före skatt uppgick till -768 (-13) TSEK 

•  Resultatet efter skatt uppgick till -768 (-13) TSEK 

•  Resultatet per aktie* uppgick till -0,0658 (-0,0013) SEK 

•  Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 87% (76)% 

TREDJE KVARTALET (2019-01-01 – 2019-03-31) 

•  Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK 

•  Resultatet före skatt uppgick till -759 (-13) TSEK 

•  Resultatet efter skatt uppgick till -759 (-13) TESK 

•  Resultatet per aktie* uppgick till -0,0651 (-0,0013) SEK 

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.



En generös förskrivning av antibiotika inom vården och användning 
av antibiotika i djurhållning har gjort att bakterier i ren självbevarelse-
drift anpassat sig och utvecklat motståndskraft för att överleva, d.v.s. 
blivit resistenta. Tack vare en tidig medvetenhet om problemet och de 
åtgärder som satts in för att minska antibiotikaanvändningen, är vi i 
Sverige än så länge förhållandevis förskonade. Situationen är väsentligt 
värre i andra länder men med den pågående globaliseringen sprids 
multiresistenta bakterier även till länder som aktivt arbetat på att minska 
problemet.  Antibiotikaresistens är därmed ett globalt och snabbt 
växande medicinskt problem. Vi är på väg mot en situation som liknar 
den som rådde under den tid då antibiotika inte fanns, d.v.s. då även 
dagens ganska harmlösa infektioner kunde få en dödlig utgång.

SelectImmune Pharma grundades för att utveckla viktiga forsknings-
upptäckter till läkemedel. Forskargruppen vid Lunds universitet har 
identifierat fem nya, verksamma strategier för att behandla allvarliga 
bakteriella infektioner, skyddade av patent eller patentansökningar. 
Två av dessa är läkemedel, som redan används mot andra sjukdomar 
och som nu kan användas mot infektioner. Vi har visat kraftfulla 
behandlingseffekter i djurmodell för akut cystit, en infektion som 
drabbar cirka hälften av alla kvinnor i världen. Hos vissa patienter 
utvecklas upprepade infektioner, som kan leda till svåra smärttillstånd 
och oacceptabel förlust av livskvalitet. SelectImmune Pharma avser 
därför att snarast inleda fas II-studier, för att definiera nyttan av 
immunoterapi i dessa stora och viktiga patientgrupper. 

Två av de andra strategierna bygger på helt nyupptäckta substanser 
från ’’snälla’’ bakterier och är fascinerande och oerhört lovande. 
Bakteriernas proteiner smyger sig in i kroppens celler och återställer 

KOMMENTARER FRÅN VD  
OCH STYRELSEORDFÖRANDE

balansen i immunsvaret. Ett omfattande detektivarbete har gjort det 
möjligt att identifiera proteinerna och att visa hur de verkar, genom att 
balansera immunsvaret i infekterade vävnader i djur och på människa. 
Bakterieproteinerna skyddar även mot infektion i djurmodell och Bolaget 
avser att driva utvecklingen till klinisk proof-of-concept i fas I/II-studier, 
via GMP produktion, toxikologiska studier och myndighetstillstånd.

Den sista strategin beskrivs i en publikation i Science Translational 
Medicine och omfattar en helt ny teknologi för infektionsbehandling. 
Målgruppen är svåra infektioner med risk för sepsis (blodförgiftning) 
och vi har identifierat s.k. transkriptionsfaktorer, som likt spindlar 
håller i immunsvarets nät och styr dess effekter. Parallella genetiska 
studier i stora patient populationer ger också bolaget möjlighet att 
utveckla biomarkörer för att identifiera patienter som behöver 
denna behandling.

Vår nya läkemedelsteknologi har stor potential för att ersätta eller 
komplettera antibiotika. Med investerarnas förtroende och den 
framgångsrika nyemissionen på 10 MSEK i ryggen, ser vi fram emot 
det kommande arbetet som ligger och den spännande läkemedels-
utvecklingen vi står inför. Det medicinska behovet är oerhört stort!

Catharina Svanborg, 
Styrelseordförande i SelectImmune Pharma AB 

Fredrik Herslow, 
VD SelectImmune Pharma AB
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” Vår nya läkemedelstek-
nologi har stor potential 
för att ersätta eller 
komplettera antibiotika.”
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SelectImmune Pharma AB 
SelectImmune Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsut-
veckling. Bolagets utveckling syftar till att erbjuda effektiva alternativ 
till antibiotika. Istället för att döda bakterierna direkt stärks och balanseras 
kroppens immunsystem. SelectImmune Pharma utvecklar fem nya 
läkemedelskandidater för behandling av bakteriella infektioner.  

Intäkter och resultat 
SelectImmune Pharma AB, som har ett brutet räkenskapsår som 
sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni, bildades 2017-03-15 för 
att ta över patent och patentansökningar som innehades av ägaren, 
Linnane Pharma AB och med dessa som bas påbörja läkemedels-
utveckling. Fram till och med övertagandet, som skedde i mars 2019, 
hade bolaget inga större kostnader. Då SelectImmune Pharma är ett 
utvecklingsbolag inom Life-Science, kommer framtida intäkter primärt 
att utgöras av olika former av royaltyintäkter som t.ex. förskottsbetal-
ningar, milestone baserade betalningar och löpande royalty. Ju längre 
Bolaget driver sina projekt i egen regi desto bättre förhandlingskraft 
kommer Bolaget att ha i affärsförhandlingar med potentiella samar-
betspartners. Bolaget har bedömt att fortsatt utveckling i egen regi 
kommer att vara värdehöjande och har därför valt att ännu inte ingå 
några samarbetsavtal. Detta innebär att Bolaget haft en omsättning 
på 0 (0) TSEK under räkenskapsårets första nio månader. Resultatet 
före skatt för motsvarande period uppgick till -768 (-13) TSEK. Kost-
naderna utgörs huvudsakligen av kostnader för att förvärva den ovan 
nämnda patentportföljen. Omsättningen under räkenskapsårets tredje 
kvartal uppgick till 0 (0) TSEK och resultatet till -759 (-13) TSEK.

Finansiell ställning 
Per 31 mars 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 10 030 (49) TSEK. 
Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 8 707 (37) TSEK. 
Ökningen är i sin helhet hänförlig till en nyemission som Bolaget 
genomförde i mars 2019. Nyemissionen tillförde Bolaget ca 10 MSEK 
före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 562 kSEK, 
vilka kostnadsförts direkt mot det tillförda egna kapitalet. Soliditeten 
uppgick vid det gångna kvartalets utgång till 87 (76)% 

Kassaflöde och investeringar 
Under perioden 1 juli 2018 till den 31 mars 2019 uppgick kassaflödet 
från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital 
till -768 (-13) TSEK. Som nämnts ovan är förändringen huvudsakligen 
hänförlig till förvärv av patent och patentansökningar. Kassaflödes-
effekten från förändringar av rörelsekapital uppgick till 1 311 (12) kSEK. 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till 
543 (-1) kSEK. Att kassaflödet från den löpande verksamheten är 
positivt trots att densamma från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital beror på att kostnaderna för den genom-
förda kapitalanskaffningen kostnadsförs direkt mot det tillförda egna 
kapitalet och därmed redovisas bland finansiella kostnader medan 
de leverantörsskulder som kostnaderna genererat, redovisas som en 
rörelsekapitalförändring. Bolaget har inte aktiverat några investeringar 
under perioden. Till följd av nämnda emissioner har periodens kassa-
flöde ökat Bolagets likvida medel med 9 981 (-1) kSEK, från 49 (50) 
kSEK till 10 030 (49) kSEK.

Aktien 
Antal aktier per den 31 mars 2019 uppgick till 11 666 660 (10 000 000) st. 
Som nämnts ovan genomfördes en nyemission i Bolaget i mars 2019. 
Nyemissionen innebar att antalet aktier ökade med 1 666 660 st. 
Jämförelsesiffran inom parentes ovan är omräknad så att siffran tar 
hänsyn till den split som beslutades 2019-03-04 innebärande att 
varje aktie delades upp på 20 aktier.  

Principer för delårsrapportens upprättande 
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 

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

Kommande finansiella rapporter 
Bokslutskommuniké för räkenskapsår 2018/19  2019-08-29 
Delårsrapport 1 för räkenskapsår 2019/20  2019-11-07 
Årsstämma för räkenskapsår 2018/19   2019-11-20
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RESULTATRÄKNING

SEK
2019-01-01  
2019-03-31

2018-01-01  
2018-03-31

2018-07-01 
2019-03-31

2017-07-01 
2018-03-31

2017-03-15 
2018-06-30

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0 0
   

Övriga externa kostnader -759 324 -12 887 -768 024 -12 887 -12 887

Rörelseresultat -759 324 -12 887 -768 024 -12 887 -12 887

    
Finansiella poster 0 0 0 0 0

Resultat före skatt -759 324 -12 887 -768 024 -12 887 -12 887
   

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -759 324 -12 887 -768 024 -12 887 -12 887

BALANSRÄKNING
SEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 19 852 0 0

Kassa/bank/finansiella placeringar 10 029 698 49 113 49 113

Summa omsättningstillgångar 10 049 550 49 113 49 113

Summa Tillgångar 10 049 550 49 113 49 113

EGET KAPITAL & SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 583 333 50 000 50 000

Summa bundet eget kapital 583 333 50 000 50 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 8 430 271 0 0

Balanserat resultat 461 120 0 0

Periodens resultat -768 024 -12 887 -12 887

Summa fritt eget kapital 8 123 367 -12 887 -12 887

Summa eget kapital 8 706 700 37 113 37 113

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 530 383 0 0

Koncernskulder 0 0 0

Upplupna kostnader 812 467 12 000 12 000

Summa kortfristiga skulder 1 342 850 12 000 12 000

Summa Eget kapital & Skulder 10 049 550 49 113 49 113
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KASSAFLÖDESANALYS

SEK
2019-01-01  
2019-03-31

2018-01-01  
2018-03-31

2018-07-01 
2019-03-31

2017-07-01 
2018-03-31

2017-03-15 
2018-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -759 324 -12 887 -768 024 -12 887 -12 887

Just för poster som ej ingår i kassaflödet mm 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före rörelsekapitalförändring -759 324 -12 887 -768 024 -12 887 -12 887

Kassaflöde från rörelsekapitalförändring

Förändring av kortfristiga fordringar -16 277 0 -19 852 0 0

Förändring av kortfristiga skulder 1 293 975 12 000 1 330 850 12 000 12 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten 518 374 -887 542 974 -887 -887

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0

Finansieringsverksamheten 

Stiftande av bolaget 0 0 0 0 50 000

Nyemissioner och teckningsemissioner 9 999 960 0 9 999 960 0 0

Emissionskostnader -562 349 0 -562 349 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 437 611 0 9 437 611 0 50 000

Periodens kassaflöde 9 955 985 -887 9 980 585 -887 49 113

Likvida medel vid periodens början 73 713 50 000 49 113 50 000 0

Likvida medel vid periodens slut 10 029 698 49 113 10 029 698 49 113 49 113

NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE

kSEK
2019-01-01  
2019-03-31

2018-01-01  
2018-03-31

2018-07-01 
2019-03-31

2017-07-01 
2018-03-31

2017-03-15 
2018-06-30

Nettoomsättning, kSEK 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster, kSEK -759 -13 -768 -13 -13

Soliditet, % 87% 76% 87% 76% 76%

Antal aktier vid periodens slut, antal *) 11 666 660 500 000 11 666 660 500 000 500 000

Genomsnittligt antal aktier, antal 6 083 330 500 000 6 083 330 500 000 500 000

Resultat per aktie, SEK -0,0651 -0,0258 -0,0658 -0,0258 -0,0258

Resultat per aktie m.h.t. split, SEK -0,0651 -0,0013 -0,0658 -0,0013 -0,0013

Medelantal anställda, antal 0 0 0 0 0

*) Stämman beslutade 2019-03-04 att genomföra en split innebärande att varje aktie delades upp på 20 aktier.
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SelectImmune Pharma AB 
Klinikgatan 32
222 42 Lund


