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” SelectImmune Pharma 
presenterar realistiska alter-
nativ som kan ersätta eller 
komplettera antibiotika.” 

INLEDANDE ORD 

Hotet från infektioner har sällan varit så tydligt som just nu, när epidemier hotar liv och 
samhällets struktur. Antibiotikaresistens måste ses i detta perspektiv. En långsam ökning  
har pågått under flera decennier inför våra ögon, men nu när problemet nått en sådan  
omfattning går det inte längre att blunda. Vilka är då alternativen? Nya antibiotika utvecklas, 
men snabb resistensutveckling hotar även dessa och patienter erbjuds allt färre möjligheter 
till behandling.

SelectImmune Pharma utvecklar alternativ som kan ersätta eller komplettera antibiotika. 
Forskare, kopplade till vår verksamhet är pionjärer inom området som tidigt definierat hur 
immunoterapi kan användas mot infektioner. Genom att identifiera rätt molekyler kan vi 
’’laga’’ de brister i patientens immunsvar som orsakar sjukdom. Under perioden presente-
rades en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika mot 
bakteriell infektion. Den första genomgången av data visar att immunmodulerande behand-
ling gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. 

Bolagets utveckling fokuseras först på användningen av befintliga läkemedel som minskar 
skadliga effekter av immunsvaret. Arbetet med kliniska studier pågår enligt plan, liksom 
diskussioner med kommersiella partners för produktion och utvecklingssamarbete.

Snabb utveckling har också skett vad gäller proteiner från ’’snälla bakterier’’ och deras 
användning för infektionsbehandling. Även för denna helt nya grupp av läkemedelsmolekyler 
finns nu omfattande data i djurmodeller som visar tydliga behandlingseffekter. Bolagets verk-
samhet inom dessa två områden utvecklas väl och kompetensen hos forskargruppen och 
Bolagets organisation av erfarna konsulter och samarbetspartners fungerar effektivt.

Fredrik Herslow   Catharina Svanborg

VD    Grundare, Styrelseordförande
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SELECTIMMUNE PHARMA  
I KORTHET
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SelectImmune 

Pharma är ett innovativt 

biotech-bolag som 

utvecklar immunoterapi 

som alternativ till  

antibiotika.

Bolagets affärs idé är 

att utveckla de nya läke-

medlen till klinisk proof-of-

concept. Marknaderna för 

infektionsbehandling är 

oerhört stora, nationellt 

och internationellt.

Forskningen som utgör 

basen för SelectImmune 

Pharmas verksamhet har 

bedrivits i över 20 år av Professor 

C Svanborg och medarbetare. 

Resultaten har publicerats i 

ledande internationella 

tidskrifter.  

Läkemedelsprojekten 

har bred potential att 

adressera viktiga medi-

cinska behov i stora 

patientgrupper.

Beslut har fattats om att 

inleda fas II-studier med redan 

registrerade läkemedel rörande 

infektion, inflammation och kronisk 

smärta i urinvägarna. Studierna syftar 

till att skapa ett underlag för vidare 

utveckling av bolagets produkter 

till registrerade läkemedel.

Bolaget erbjuder väl  

dokumenterade strategier för 

infektionsbekämpning. Där ingår 

immunmodulerande substanser, som nu 

används som läkemedel mot andra indika-

tioner, hämmare av smärta vid infektion, 

molekyler från ’’snälla’’ bakterier som åter-

ställer balansen i immunsystemet och 

molekyler som reglerar överdriven 

inflammation och minskar risken för 

sepsis och njurskada . 

I framgångsrika djurförsök 

har bolagets läkemedels-

kandidater visats skydda mot 

infektioner i urinvägarna, motverka 

uro-sepsis (blodförgiftning) och 

cystit samt hämma inflammation. 

Bolagets upptäckter skyddas av 

fem patentfamiljer. De immateriella 

rättigheterna omfattar både användning 

av befintliga läkemedel för nya indika-

tioner och utvecklingen av nya läke-

medel. Patent är sökta i USA, Europa, 

Asien och Australien och patent har 

beviljats bl.a. i USA.



4   SELECTIMMUNE

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Bolaget erhöll finansiering i juni 2019, efter en framgångsrik börsnotering på Spotlight Market. 
Bolaget har tagit fram väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning. Där ingår immunmodulerande 
substanser, som nu används som läkemedel mot andra indikationer, hämmare av smärta vid infektion, molekyler 
från ’’snälla’’ bakterier som återställer balansen i immunsystemet och molekyler som reglerar överdriven inflamma-
tion och minskar risken för sepsis och njurskada.

Under första halvåret har väsentliga framsteg gjorts mot de mål som specificerades i Prospektet, 
i samband med börsnoteringen.

Grupp I. Nya indikationer för etablerade läkemedel inom infektionsområdet. 

• Klinisk studie av IL-1 receptor hämmare inleddes 2019.  

 Arbetet med den kliniska studien av recidiverande cystit pågår enligt plan. 

• En väl etablerad organisation för kliniska studier, med integrerad forskning och ett nätverk av  

kliniska samarbeten.  

 Den första kliniska studien genomförs av ledande internationella kliniska forskare och   

 opinionsbildare. Studieprotokoll är utarbetade och diskussioner pågår. Efter inhämtande   

 av tillstånd från relevanta myndigheter kommer de första patienterna att inkluderas.

• Vi avser att snarast sluta avtal med ledande producent (er) av Interleukin 1 hämmare.  

 Bolaget har initierat kontakter och diskussioner pågår.

• Vi avser att vidareutveckla NK1R hämmare i djurmodell, mot Fas II studier.  

 Målet är att identifiera och behandla patienter med smärttillstånd orsakade av denna    

 mekanism och att optimera substanser som kan hjälpa denna patientgrupp. 

• Vi kommer att inleda diskussioner kring användning av anti-inflammatoriska terapier i  

denna patientgrupp. 

Orientering
Projekt/
Hämmare Effekt

Upptäckt och 
cellulärt resultat

Terapeutisk 
effekt (möss)

Data som stöd för 
kliniska studier

Framtagande  
av läkemedel

Kliniska  
prövningar

Grupp Ia
IL1-beta 
receptor  
antagonist

Hämma  
överdriven  
inflammation

Grupp Ib NK1R  
antagonist

Hämma  
smärta och 
nervaktivering

Grupp IIa RNA Pol II 
hämmare

Bred 
inflammations-
hämmare

Grupp IIb
Breda trans-
kriptions- 
regulatorer

Minskar käns-
lighet för kronisk 
inflammation

Grupp III
IRF7 
hämmare, 
siRNA

Hämma svåra 
bakterie-
infektioner

GRUPP I
Inflammation och 

smärta vid infektioner

GRUPP II
Bakteriella molekyler 

som skyddar mot 
skadlig inflammation

GRUPP III
Bakterieinfektion / 

Sepsis
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Effekt av behandling på smärtmolekyler (SP, rött) som finns i slemhinnan och ökar vid infektioner. 
Behandling med IL-1receptor antagonist (IL-1RA) hämmar denna process; smärtmolekylerna 
minskar, medan deras receptorer finns kvar (NK1R, grönt).

SP/NK1R staining in C57BL/6 WT mice

Infection control IL-1RA treatment

Grupp II. Skyddande molekyler från “snälla bakterier” förbättrar balansen i immunsvaret.

• Specifika bakterieproteiner kan bromsa sjukdomsprocesser medan patienten själv läker ut infektionen.  

 SelectImmune ska driva denna utveckling framåt under perioden. 

• Bakterieproteiner ska renframställas, tillverkas i större skala, testas för toxicitet och effekt samt 

utvecklas för kliniska prövningar.  

 Proteiner från snälla bakterier har renframställts i större skala och använts framgångsrikt för att   

 behandla sjukdom i djurmodeller.  

 I nästa steg ska storskalig GMP produktion genomföras för toxicitetstester och klinisk utveckling. 

• Dessa molekyler har också potential som generella inflammationshämmare. Detta ska undersökas i 

sjukdomsmodeller för t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom och astma.  

 Projektet har påbörjats i djurmodell och drivs framgångsrikt framåt.

Grupp III. Hämmare av IRF7 – en ny immunoterapi skyddar mot njurinflammation och 
uro-sepsis.

• Vi avser att utveckla denna siRNA-baserade behandling av svåra bakterieinfektioner    

i njurarna med spridning till blodet.  

 Nya resultat visar exakt hur bakterier aktiverar produktionen av IRF7 i njurarna. Bakterierna använder 

 sina adhesionsproteiner för att omprogrammera genuttrycket i den infekterade vävnaden, så att   

 alldeles för mycket IRF7 bildas. Hämning med siRNA-behandling släcker ut dessa effekter,  vilket  

 stärker Bolagets idé om hur dessa infektioner ska bekämpas (Ambite et al. Plos Pathogens 2019). 

• Vi kommer att söka samarbeten med stora läkemedelsföretag, som utvecklar liknande teknologi för 

andra kliniska indikationer.  

 Diskussioner pågår angående immunoterapi som infektionsbehandling.  
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PATENT

SELECTIMMUNE PATENT PORTFOLIO – ACTIVITY SINCE AUGUST 2019

CYSTITIS TREATMENT (P3346)

Case summary: This patent family mainly relates to interleukin-1 receptor antagonists (such as Anakinra) and 
MMP inhibitors for use in the treatment of  cystitis. Applications have been filed in Australia, Europe and the US.

MMP-7 INHIBITORS (P3346)

Case summary: Further to the Cystitis Treatment applications, discussed above, we filed a divisional European 
patent application in July 2019 seeking protection for MMP7 inhibitors for use in the treatment of  cystitis.

IRF-7 INHIBITORS (P3348)

Case summary: This patent family mainly covers IRF7 inhibitors for use in the treatment of  Enterobacteriaceae 
infections. Applications were filed in Australia, Europe and the US. The examiner indicated on 24 October 
2019, that the claims can be accepted for grant. It is expected that the European office will issue an official 
notice of  allowance very soon.

NK1 ANTAGONISTS (P3373)

Case summary: This patent family is related to NK1 receptor antagonists or ligand (Substance P) for use in 
treating bacterial infection or pain from bacterial infection. Applications were filed in Australia, Europe, Hong 
Kong and the US.

POL-II INHIBITORS (P3377)

Case summary: This patent family is related to inhibitors of  RNA Polymerase II, such as Sigma S and NlpD, 
which are useful in therapies such as immunosuppression, anti-inflammation and anti-infection. Applications 
were filed in Australia, Europe, Hong Kong, India, Singapore and the US.
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SIFFROR

*   Periodens resultat efter skatt dividerat med 15 666 660 (10 000 000) aktier. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som  

 fanns per den 31 december 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.

FÖRSTA HALVÅRET (2019-07-01 – 2019-12-31) 

• Intäkterna för första halvåret uppgick till 0 (0) kSEK

• Resultatet före skatt uppgick till -4 668 (-9) kSEK

• Resultatet efter skatt uppgick till -4 668 (-9) kSEK 

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,2980 (-0,0009) SEK

• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2019 till 98 (37)% 

 

 

ANDRA KVARTALET (2019-10-01 – 2019-12-31) 

• Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (0) kSEK

• Resultatet före skatt uppgick till -1 967 (-9) kSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till -1 967 (-9) kSEK 

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,1255 (-0,0009) SEK

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.



8   SELECTIMMUNE

SelectImmune Pharma AB 
SelectImmune Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsut-
veckling. Bolagets utveckling syftar till att erbjuda effektiva alter-
nativ till antibiotika. Istället för att döda bakterierna direkt stärks och 
balanseras kroppens immunsystem. SelectImmune 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 läkemedelsut-
veckling. Fram till och med övertagandet, som skedde i mars 2019, 
hade bolaget inga större kostnader. Då SelectImmune är ett utveck-
lingsbolag 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 förhand-
lingskraft kommer Bolaget att ha i affärsförhandlingar med potenti-
ella samarbetspartners. 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) kSEK under räkenskapsårets första halvår. 
Resultatet efter skatt för motsvarande period uppgick till -4 668 (-9) 
kSEK. Kostnaderna har huvudsakligen utgjorts av kostnader för fort-
satt utveckling för SelectImmunes räkning av forskargruppen vid 
Lund universitet. Omsättningen under räkenskapsårets andra 
kvartal uppgick till 0 (0) kSEK och resultatet till -1 967 (-9) kSEK.

Finansiell ställning 
Per den 31 december 2019 uppgick Bolagets likvida medel till  
26 799 (74) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 
27 944 (28) kSEK. Ökningen jämfört med motsvarande period föregå-
ende år är i sin helhet hänförlig till de nyemissioner i form av en Private 
Placement och den noteringsemission som Bolaget genomförde i 
mars respektive juni 2019. Nyemissionerna tillförde Bolaget ca 40 
MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för de bägge 
emissionerna uppgick till 3 493 kSEK, vilka kostnadsförts direkt mot 
det tillförda egna kapitalet. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång 
till 98 (37) %.

Kassaflöde och investeringar 
Under perioden 1 juli 2019 till den 31 december 2019 uppgick 
kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av 
rörelsekapital till -4 668 (-9) kSEK. Som nämnts ovan är kassaflödet 
huvudsakligen hänförlig till kostnader för fortsatt utveckling inom 

Lunds universitet för SelectImmunes räkning. Kassaflödeseffekten 
från förändringar av rörelsekapital uppgick netto till -3 385 (33) kSEK. 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till 
-8 053 (25) kSEK. Rörelsekapitalförändringen hänför sig huvudsak-
ligen till att emissionskostnaderna för den s.k. noteringsemissionen 
betaldes ut först under det första kvartalet och därmed upptogs som 
en leverantörsskuld vid kvartalets ingång. Bolaget har inte aktiverat 
några investeringar under perioden. Kassaflödet uppgick under 
räkenskapsårets andra kvartal till -2 383 (0) kSEK.

Aktien 
Antal registrerade aktier per den 31 december 2019 uppgick till  
15 666 660 (10 000 000) st. varav 2 000 000 (2 000 000) aktier av 
serie A och 13 666 660 (8 000 000) aktier av serie B. Varje aktie av 
serie A berättigar till 10 röster och av serie B till en röst. Bolaget 
genomförde en nyemission i mars och en i juni 2019. Nyemissionen 
i mars innebar att antalet aktier av serie B ökade med 1 666 660 st. 
och emissionen i juni att antalet aktier av serie B ökade med ytterli-
gare 4 000 000 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. 
SelectImmune Pharmas aktier av serie B är sedan den 26 juni 
2019 upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight 
Stockmarket är en bifirma till ATS finans AB som i sig är ett värde-
pappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

Teckningsoption
Den ovan nämnda emissionen i juni 2019 gjordes i form av Units 
bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Då 
emissionen blev fulltecknad har Bolaget 2 000 000 utestående 
teckningsoptioner vilka vardera berättigar till teckning av en aktie 
av serie B till kurs 8,00 SEK. Optionen kan utnyttjas under perioden 
3-17 september 2020. SelectImmune Pharmas teckningsoptioner 
av serie 2019/2020 TO1B, är sedan den 15 juli 2019 upptagna till 
handel på Spotlight Stock Market (se stycke ovan). 

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 
Delårsrapport 3 under räkenskapsår 2019/20  2020-05-20 
Bokslutskommuniké för räkenskapsår 2019/20  2020-08-27
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RESULTATRÄKNING

SEK
2019-10-01 
2019-12-31

2018-10-01 
2018-12-31

2019-07-01 
2019-12-31

2018-07-01 
2018-12-31

2018-07-01 
2019-06-30

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0
   

Övriga externa kostnader -1 711 310 -8 700 -4 160 373 -8 700 -3 377 112

Personalkostnader -253 538 0 -506 052 0 -558 227

Övriga rörelsekostnader -1 758 0 -1 608 0 3 268

Rörelseresultat -1 966 606 -8 700 -4 668 034 -8 700 -3 932 071
    
Finansiella poster 0 0 0 0 0

Resultat före skatt -1 966 606 -8 700 -4 668 034 -8 700 -3 932 071
  

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -1 966 606 -8 700 -4 668 034 -8 700 -3 932 071

BALANSRÄKNING
SEK 2019-12-31 2018-12-31 2019-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 617 242 3 575 1 401 164

Förutbetalda kostnader 1 099 394 0 2 010 862

Kassa/bank/finansiella placeringar 26 798 611 73 713 34 851 191

Summa omsättningstillgångar 28 515 247 77 288 38 263 217

Summa Tillgångar 28 515 247 77 288 38 263 217

EGET KAPITAL & SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 783 333 50 000 583 333

Ej registrerat aktiekapital 0 0 200 000

Summa bundet eget kapital 783 333 50 000 783 333

Fritt eget kapital

Överkursfond 35 299 450 0 35 299 450

Balanserat resultat -3 470 951 -12 887 461 120

Periodens resultat -4 668 034 -8 700 -3 932 071

Summa fritt eget kapital 27 160 466 -21 587 31 828 499

Summa eget kapital 27 943 799 28 413 32 611 832

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 354 814 17 875 4 982 964

Övriga skulder 43 349 25 000 97 020

Upplupna kostnader 173 285 6 000 571 400

Summa kortfristiga skulder 571 448 48 875 5 651 384

Summa Eget kapital & Skulder 28 515 247 77 288 38 263 217
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KASSAFLÖDESANALYS

SEK
2019-10-01  
2019-12-31

2018-10-01  
2018-12-31

2019-07-01 
2019-12-31

2018-07-01 
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 966 607 -8 700 -4 668 034 -8 700

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
rörelsekapitalförändring -1 966 607 -8 700 -4 668 034 -8 700

Kassaflöde från rörelsekapitalförändring

Förändring av kortfristiga fordringar -384 136 -3 575 1 695 390 -3 575

Förändring av kortfristiga skulder -31 447 11 875 -5 079 936 36 875

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 382 190 -400 -8 052 580 24 600

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0

Finansieringsverksamheten 

Stiftande av bolaget 0 0 0 0

Nyemissioner och teckningsemissioner 0 0 0 0

Emissionskostnader 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0

Periodens kassaflöde -2 382 190 -400 -8 052 580 24 600

Likvida medel vid periodens början 29 180 801 74 113 34 851 191 49 113

Likvida medel vid periodens slut 26 798 611 73 713 26 798 611 73 713

NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE

kSEK
2019-10-01  
2019-12-31

2018-10-01  
2018-12-31

2019-07-01 
2019-12-31

2018-07-01 
2018-12-31

Nettoomsättning, kSEK 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster, kSEK -1 967 -9 -4 668 -9

Soliditet, % 98% 37% 98% 37%

Antal aktier enligt aktieboken 15 666 660 500 000 15 666 660 500 000

Antal aktier med beaktande av split *) 15 666 660 10 000 000 15 666 660 10 000 000

Varav serie A 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Varav serie B 13 666 660 8 000 000 13 666 660 8 000 000

Resultat per aktie med beaktande av split, SEK -0.1255 -0.0009 -0.2980 -0.0009

Likvida medel 26 798 611 73 713 26 798 611 73 713

Eget kapital 27 943 799 28 413 27 943 799 28 413

*) Stämman beslutade 2019-03-04 att genomföra en split innebärande att varje aktie delades upp på 20 aktier.
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EGET KAPITAL

SEK Aktiekapital
Ej registrerat 

aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Ingående balans 1 juli 2019 583 333 200 000 35 299 450 461 120 -3 932 071 32 611 832

Överföring f.g. års resultat -3 932 071 3 932 071 0

Nyemission registrerad 190702 200 000 -200 000 0

Resultat Q1 -2 701 427 -2 701 427

Resultat Q2 -1 966 606 -1 966 606

Eget kapital 31 december 2019 783 333 0 35 299 450 -3 470 951 -4 668 033 27 943 799

  Malmö den 20 februari 2020

 Catharina Svanborg  Gabriela Godaly
 Styrelseordförande  Styrelseledamot

 Helena Lomberg  Carl-Johan Wachtmeister
 Styrelseledamot  Styrelseledamot

 Fredrik Herslow
 VD
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SelectImmune Pharma AB 
Klinikgatan 32
222 42 Lund

För ytterligare information:

Catharina Svanborg, Styrelseordförande 
Tel: +46 709 42 65 49 
E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow, VD
Tel: +46 70 591 15 44
E-post: fredrik.herslow@selectimmune.com


