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•   SelectImmune Pharma är ett innovativt bioteknikbolag 
som utvecklar nya immunterapier mot infektion.

•   Överdrivet immunsvar vid infektion orsakar symtom 
och patologi vid allvarlig njurinfektion (akut pyelone-
frit) och akut cystit. Immunmodulation kan då bli en 
realistisk behandling och ett alternativ eller komple-
ment till antibiotika. 

•   Flera av bolagets läkemedelskandidater har uppvisat 
skyddande effekt mot bakteriell infektion i djurmodell, 
både vid akut pyelonefrit, akut cystit och urosepsis. 

•  Läkemedelskandidaten IL1-RA (Interleukin-1 recep-
torantagonist) har framgångsrikt använts ’off  lable’ 
(utanför indikation) för behandling av bladder pain 
syndrome och ska utvärderas i en kontrollerad fas 
II-studie.  

•  Behandling av patienter med återkommande cystit 
med IL1-RA utvärderas också i en fas II-studie.  

•  Forskning utgör basen för SelectImmune Pharmas 

SELECTIMMUNE PHARMA I KORTHET

verksamhet och bolaget har ett avtal med Lunds 
universitet.  

•  Bolagets upptäckter skyddas av fyra patentgrupper. 
Patent har beviljats i USA, Europa och Australien.  
Grupp I omfattar kända immunomodulatoriska 
substanser och smärthämmare. Grupp II omfattar 
molekyler från “goda” bakterier som återställer 
balansen i immunsystemet. Grupp III omfattar små 
RNA-hämmare som riktar sig mot överdriven inflam-
mation och minskar risken för sepsis eller njurskador. 

•   Läkemedelsprojekten har bred potential för stora 
patientgrupper med viktiga medicinska behov. 
Marknaderna för infektionsbehandling är mycket 
stora, såväl nationellt som internationellt. 

•   Antibiotikaresistens är ett globalt, snabbt växande 
medicinskt problem. Världshälsoorganisationen (WHO) 
har utnämnt antibiotikaresistens till ett av vår tids 
största hälsoproblem. 

The image summarizes data for infections caused by 
bacteria with multi-resistance to currently available 
drugs. The numbers show patient mortality due to the 
lack of  treatment options (source Nature,  
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00228-x).
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PÅGÅENDE KLINISKA PRÖVNINGAR  
UTVECKLAS ENLIGT PLAN

Vårt fokus detta kvartal har varit på de två pågående 
kliniska fas II-studierna. Den första studien på patienter 
med återkommande akut cystit fortskrider enligt plan i 
Giessen, Tyskland. Studieorganisationen är mycket 
kompetent och insamling av kliniska data och prover 
för laboratorietest är väl kontrollerad och proverna 
analyseras kontinuerligt. Studien är en så kallad 
dubbelblind-studie, vilket innebär att företaget inte 
kommer veta om resultat förrän studien är klar. Före-
taget kommer därför inte att kunna publicera “delårs-
rapporter” som beskriver studieresultat. I ett press-
meddelande den 10 oktober 2022 meddelade före-
taget att studien fortskrider enligt plan och att vi 
beräknar att den sista patienten kommer att behandlas 
i slutet av detta år.

Den placebokontrollerade studien av patienter med 
bladder pain syndrome (svår smärta i urinblåsan) har 
inletts. Studien är baserad på upptäckten att denna 
grupp av gravt handikappade patienter upplever 
betydande förbättringar vid off-label behandling med 
Kineret, en IL-1-receptorantagonist med potenta immun-
terapeutiska effekter. En långsiktig förbättring med 
en signifikant minskning av symtom och förbättrad 
livskvalitet sågs hos de behandlade patienterna.

Det placebokontrollerade prövningsprotokollet har nu 
godkänts av Läkemedelsverket och har fått etiskt 
godkännande. De första patienterna har rekryterats.

Kineret har utvecklats och registrerats av det interna-
tionella biofarmaceutiska företaget Sobi och används 
i stor utsträckning för att behandla hyperinflammator-
iska sjukdomar, såsom reumatoid artrit, och på senare 
tid för behandling av covid-orsakad lunginflammation. 
SelectImmune Pharma har patenterat behandlingen 
med IL-1RA för indikationerna cystit och bladder pain 

syndrome. Sobi kommer att tillhandahålla studieläke-
medel och placebo för den kontrollerade kliniska 
prövningen på patienter med smärta i urinblåsan. Ett 
leveransavtal mellan SelectImmune och Sobi under-
tecknades den 29 mars 2022.

SelectImmune har en effektiv strategi för utveckling av 
nya läkemedel mot bakterieinfektioner. Höga nivåer av 
resistens har observerats för vanliga bakterieinfek-
tioner, inklusive urinvägsinfektioner och sepsis, och att 
hitta alternativa behandlingar är företagets fokus. En 
översikt över företagets immunterapimetod ges i en 
nyligen publicerad översiktsartikel, publicerad i 
Nature Reviews Urology (DOI: 10.1038/s41585-022-
00602-4. (https://rdcu.be/cP963).

Företaget har tillräcklig finansiering för innevarande  
räkenskapsår som slutar 30 juni 2023 och söker 
aktivt lösningar för kapitalanskaffning inför nästa 
utvecklingsfas.

Vi förstår att det ligger i alla aktieägares intresse att 
de kliniska prövningarna slutförs så snart som möjligt 
och att företaget gör allt för att genomföra studierna 
säkert och effektivt. Vi tackar våra kollegor, konsulter 
och partners för deras bidrag och våra aktieägare för 
deras förtroende och fortsatta stöd.

Catharina Svanborg

Styrelseordförande

Gabriela Godaly

VD (tillförordnad)
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Q1
2022-08-11

Patentet som skyddar användningen av IL-1RA (Kineret) hos patienter med bladder pain syndrome 
publicerades i USA.

2022-08-18
Klinisk studie klar för start – en ny behandlingsmöjlighet för patienter med bladder pain 
SelectImmune Pharma har framgångsrikt genomfört alla förberedelser för att starta en kontrollerad klinisk 
studie av patienter med bladder pain syndrome (svår smärta i urinblåsan). Patienterna ska behandlas med 
läkemedlet Kineret, som är en Interleukin1 (IL-1) receptor antagonist (IL-1RA). Bolaget kan nu meddela att 
alla tillstånd är på plats och att rekryteringen av patienter kan starta

Augusti, september
Utvecklingen av den nya NlpD-molekylen (Grupp II) gör betydande framsteg. Utöver förberedelserna för 
storskalig produktion i samarbete med den internationella tillverkaren Lonza har en screening för peptid-
fragment inletts. Fragment som bibehåller nyckelaktiviteter för hela molekylen skulle vara av betydande 
intresse för att underlätta produktion genom peptidsyntes snarare än rekombinant teknologi. Peptider kan 
också utvecklas för ökad aktivitet eller vävnadsspecifika egenskaper.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

2022-10-10
Fas II-studien av återkommande akut cystit fortskrider enligt plan 
SelectImmune Pharma genomför en randomiserad singel center fas II-studie på patienter med återkom-
mande akut cystit, som undersöker effekterna av Kineret (IL-1 receptorantagonist (IL-1RA)). Den kliniska 
prövningen leds av viktiga opinionsbildare inom området urinvägsinfektionsterapi i Giessen, Tyskland 
och vid Lunds universitet. Den effektiva studieorganisationen omfattar läkare, monitorer, annan klinisk 
personal och laboratoriepersonal. Patientrekryteringen fortskrider enligt plan och vi räknar med att 
inklusion av patienter kommer att vara klar i slutet av detta år (se WHO:s register på https://trialsearch.
who.int/ (infoga numret 2019-004209-28)).

2022-11-11
Magnus Nylén föreslogs som ny ledamot i SelectImmune Pharmas styrelse
Magnus Nylen har föreslagits för inval i styrelsen för SelectImmune Pharma vid årsstämman den 23 
november 2022. Magnus Nylén har lång erfarenhet från nationella och internationella kapitalmarknader 
inklusive The Royal Bank of  Scotland, Alfred Berg Fondkommission, HSBC och Aros Fondkommission. 
Magnus Nylén är sedan 2013 en av ägarna till Partner Fondkommission med kontor i Göteborg och Stockholm. 

2022-11-14
Klinisk studie inledd – en ny behandlingsmöjlighet för patienter med bladder pain 
Som tidigare meddelats har SelectImmune Pharma framgångsrikt genomfört förberedelser för att starta 
en kontrollerad klinisk studie av patienter med bladder pain syndrome (svår smärta i urinblåsan). Vi kan 
nu meddela att studien har inletts och den första patienten har inkluderats i studien. Patienterna ska 
behandlas med läkemedlet Kineret, som är en Interleukin1 (IL-1) receptor antagonist (IL-1RA). 
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PATENTÖVERSIKT

En uppdaterad översikt över SelectImmune Pharmas patentportfölj för räkenskapsåret visas nedan. Selec-
tImmune Pharma beviljades nyligen patentskydd i Australien för IRF-7-hämmare för behandling av antibio-
tikaresistenta Enterobacteriaceae. 

Title Filing Date Country Patent Application No. Granting Date Comments

IL-1 receptor 
antagonists

January 2016

Australia 2016205864 13 May 2021 IL-1 receptor antagonists for the treat-
ment of  cystitis.

NB: This US patent covers IL-1 receptor 
antagonists and MMP inhibitors for the 
treatment of  cystitis in a single patent.

Europe (CH, DE, DK, 
FI, FR, NL, SE, GB)

16703357.0 13 October 2021

USA 15/542,041 25 May 2021

MMP7 inhibitors January 2016

Australia 2021202603 Pending
MMP-7 inhibitors for the treatment of  
cystitis.Europe (CH, DE, DK, 

FI, FR, NL, SE, GB)
19186921.3 18 Aug 2021

ASC / NLRP-3 January 2016
Europe 19186921.3 Pending ASC or NLRP-3 proteins for the treat-

ment of  cystitis.USA 17/313,463 Pending

IRF7 inhibitors March 2016

Australia 2016241555 9 Dec 2022

IRF-7 inhibitors for the treatment of  
Enterobacteriaceae infections.

Europe (CH, DE, DK, 
FI, FR, NL, SE, GB)

16715897.1 16 Sep 2020

USA 10,287,585 14 May 2019

NK1 Antagonists July 2017

Europe 17740488.6 Pending NK1 antagonists for treating bacterial 
infection or management of  pain caused 
by bacterial infections.

Hong Kong 19132137.1 Pending

USA 16/316,324 Pending

Pol II inhibitors October 2017

Australia 2017344453 Pending

Inhibitors of  polymerase II, which can 
be used for immunosuppression, anti- 
inflammation, and/or anti-infection.

Europe (CH, DE, DK, 
FI, FR, NL, SE, GB)

17797991.1 1 Dec 2021

Hong Kong 19132176.9 Pending

India 20194718316 Pending

Singapore 11201903336U Pending

USA 16/341,962 Pending

Bladder Pain June 2019

Europe 20734114.0 Pending

IL-1 receptor antagonists for the 
treatment of  bladder pain.

USA 17/617,204 Pending

Australia 2020288361 Pending

China 202080049659.X Pending

Japan 2021-572575 Pending

Pyelonephritis Jan 2022 GB initial filing 2201139.9 Pending
Treatment or prevention of  acute pyelo-
nephritis and/or urosepsis.
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Grupp I 

•  Baserat på den första, framgångsrika off-label-behandlingen av 
patienter med kronisk smärta i urinblåsan (bladder pain syndrome) 
går vi vidare mot en placebo-kontrollerad klinisk studie. Samarbets-
partners såväl i Sverige som internationellt har identifierats.

•   Den kliniska Fas II-studien med IL1-RA avseende återkom-
mande, akut cystit pågår i Giessen, Tyskland och patientrekry-
teringen fortlöper som planerat.

•   SelectImmune Pharma har sökt patentskydd för substanser 
som påverkar signalvägen för IL-1 för behandling av kroniska 
inflammatoriska tillstånd i nedre urinvägarna, samt kroniskt 
smärtsyndrom i bäcken och blåsa. Bolaget har nyligen ansökt 
om patentskydd i Europa, USA, Australien, Kina och Japan. 

•  IL1-RA är effektivt mot smärta, men bolaget arbetar även 
med smärthämmaren NK1-RA, neurokininreceptorantagonist, 
vilken har visat sig effektiv i djurmodeller.  

•   Dialoger för tänkbara projektsamarbeten förs internationellt.

Grupp 1
Inflammation och 

smärta orsakade av 
infektion

Clinical trials

Drug 
candidate

Molecule/
Mechanism 
of  action Effect Discovery

Therapeutic 
effect in 
mice

Data support 
- clinical studies

Drug 
production/
development Phase I Phase II Phase III

Group Ia IL1-beta 
receptor  
antagonist

Inhibition of  
exaggerated 
inflammation

Group Ib NK1 
receptor 
antagonist

Inhibition of  
pain & nerve 
activation

Group IIa RNA Pol II 
inhibitor

Broad inhibi-
tion of  
inflammation

Group IIb RNA Pol II 
bacterial 
therapy

Preventive 
inhibition of  
inflammation

Group III IRF7 
inhibitor 
sIRNA

Inhibition of  
severe septic 
infections

GROUP III
Bacterial infection/

Sepsis

GROUP II
Anti-inflammatory 

treatment from good 
bacteria

GROUP I
Inflammation and pain 

caused by infection

Drug development phase

Project portfolio overview
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Grupp II
Anti-inflammatorisk 

behandling med mole-
kyler från snälla bakterier

Grupp III
Bakterieinfektion / 

Sepsis

Grupp II

•  Den polymeras-baserade hämmaren NlpD är en kraftfull läkeme-
delskandidat. De skyddande egenskaperna hos denna molekyl 
har bekräftats och för tydligats i celler och djurmodeller.

•  Metodöverföring (tech transfer) och småskalig produktion av 
NlpD-proteinet har framgångsrikt genomförts hos läkemedels–
tillverkaren och samarbetspartnern Lonza Corporation, på 
deras brittiska anläggning. SelectImmune Pharma testar små 
kvantiteter inför vidare utvecklingsarbete.

•   SelectImmune Pharma har registrerat patentansökningar för 
ytterligare terapi-indikationer för denna intressanta substans.

Grupp III

•   Fortsatta djurstudier pågår för interferon-7-hämmaren (IRF7), 
för att underbygga och vidareutveckla erhållna resultat. Ytterli-
gare molekyler utforskas för denna indikation.

•   SelectImmune Pharma tilldelades nyligen patentskydd i 
Australien för IRF7-hämmare, för behandling av antibiotika–
resistensbenägna infektioner med Enterobacteriaceae. Detta 
kompletterar patent i Europa och USA för denna innovation.

COVID-19-PANDEMIN 
Covid-pandemin har påverkat infrastrukturen för kliniska studier över hela världen. Pandemin har orsakat vissa 
förseningar under de inledande delarna av den kliniska studien i Tyskland, men patientrekryteringen har fortlöpt 
enligt plan. 
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PERIODEN I SAMMANDRAG

*  Periodens resultat efter skatt dividerat med 17 459 225 (17 459 225) aktier, där 17 459 225 utgör det antal aktier som var utestående per den 30 september 2022.

Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 september 2021.   

** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år. 

FÖRSTA KVARTALET 2022-07-01–2022-09-30

• Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 (0) kSEK

• Resultatet före skatt uppgick till -1 412 (-3 132) kSEK

• Resultatet efter skatt uppgick till -1 412 (-3 132) kSEK

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,0809 (-0,1794) SEK

• Soliditeten** uppgick per den 30 september 2022 till 93 (83)%
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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. I stället för att döda bakterierna direkt stärks och 
balanseras kroppens immunsystem. Bolaget utvecklar nya läkeme-
delskandidater för behandling av bakteriella infektioner.

Intäkter och resultat
Då SelectImmune Pharma är ett utvecklingsbolag inom life science, 
kommer framtida intäkter primärt att utgöras av olika former av 
royaltyintäkter som t.ex. förskottsbetalningar, 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 framtida samarbetspart-
ners. 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 nettoomsättning på 0 (0) kSEK 
under kvartalet. Resultatet efter skatt för motsvarande period 
uppgick till -1 412 (-3 132) kSEK. Kostnaderna har huvudsakligen 
avsett fortsatt utveckling i samarbete med forskargruppen vid 
Lunds universitet. 

Finansiell ställning
Per den 30 september 2022 uppgick bolagets likvida medel till 7 
873 (24 997) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt 
till 10 373 (22 735) kSEK. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång 
till 93 (83) %. 
  
Kassaflöde och investeringar
Under perioden 1 juli 2022 till den 30 september 2022 uppgick kassa-
flödet till -3 318 (-1 572) kSEK. Inga aktiveringar i immateriella till-
gångar har gjorts under perioden då bolaget befinner sig i en forsk-
nings- och utvecklingsfas. Kostnader för forskning och utveckling 
redovisas därmed i resultaträkningen som löpande kostnader. 
Bolaget har inte aktiverat några investeringar under perioden.

Avskrivningar
Under kvartalet har avskrivningar av inventarier uppgått till 100 (99) 
kSEK.

Personal
Bolaget har haft motsvarande 2 (2) heltidsanställda under perioden.

Aktien
Antal registrerade aktier per den 30 september 2022 uppgick till 17 
459 225 (17 459 225) st, varav 2 000 000 (2 000 000) aktier av serie A 
och 15 459 225 (15 459 225) aktier av serie B. Varje aktie av serie A 
berättigar till tio röster och av serie B till en röst. 

SelectImmune Pharmas aktier av serie B är sedan den 26 juni 2019 
upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock 
Market är en bifirma till ATS finans AB som i sig är ett värdepap-
persbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

Transaktioner med närstående 
Under kvartalet har det varit kostnader till Linnane Pharma AB om 
375 (375) kSEK avseende teknologiplattform och 120 (120) kSEK 
avseende licenskostnader för patent. Vidare har löner och ersät-
tningar till styrelse och företagsledning utbetalats under perioden. 
Transaktioner med närstående är på marknadsmässiga villkor. 
Catharina Svanborg erhåller inget arvode som styrelseordförande.

Förutom samarbetet med Lunds universitet behöver SelectImmune 
Pharma tillgång till aktuell och innovativ spetskompetens. R&D-bolaget 
Linnane Pharma erbjuder ett samarbete för att lösa dessa behov. 
En teknologiplattform ger tillgång till en unik kombination av spet-
skompetens, storskaliga analysmetoder såsom proteomik, RNA och 
DNA sekvensiering, metoder för analys av kliniska material och djur-
modeller för design av kliniska studier för läkemedelsutveckling etc.

Teknologiavtalet mellan SelectImmune Pharma och Linnane Pharma 
säkerställer bolagets tillgång till avancerad vetenskap och teknologi. 
Avtalet löper på två år och teknologiplattformen är tillgänglig för 
SelectImmune Pharma på prenumerationsbasis. Detta är ett effektivt 
sätt att till låg kostnad få tillgång till spetskompetens och ny teknologi. 
Avtalet innehåller inga ytterligare ekonomiska åtaganden gentemot 
Linnane Pharma.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Styrelsens bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är 
oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns 
beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2022-06-30). 

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

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste 
räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning 
(2022-06-30).

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

Kommande informationstillfällen
Årsstämma 2021/2022  23 november 2022
Delårsrapport 2 2022/2023  23 februari 2023
Delårsrapport 3 2022/2023  25 maj 2023
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RESULTATRÄKNING

SEK
2022-07-01 
2022-09-30

2021-07-01 
2021-09-30

2021-07-01 
2022-06-30

Nettoomsättning 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 0 0 5 099

Rörelsens intäkter 0 0 5 099
  

Övriga externa kostnader -950 700 -2 367 636 -10 914 204

Personalkostnader -355 341 -654 941 -2 745 884

Avskrivning av materiella anläggningstillg -99 834 -99 297 -398 797

Övriga rörelsekostnader -6 514 -9 998 -27 305

Rörelseresultat -1 412 389 -3 131 871 -14 081 092
   
Finansiella poster 0 0 0

Resultat före skatt -1 412 389 -3 131 871 -14 081 092
 

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Resultat efter skatt -1 412 389 -3 131 871 -14 081 092

BALANSRÄKNING
SEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 022 328 1 421 662 1 122 162

Summa anläggningstillgångar 1 022 328 1 421 662 1 122 162

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 88 880 240 385 599 681

Förutbetalda kostnader 2 219 336 678 686 93 259

Kassa/bank/finansiella placeringar 7 873 026 24 996 987 11 190 810

Summa omsättningstillgångar 10 181 242 25 916 058 11 883 750

Summa Tillgångar 11 203 570 27 337 720 13 005 912

EGET KAPITAL & SKULDER, SEK

Bundet eget kapital

Aktiekapital 872 961 872 961 872 961

Summa bundet eget kapital 872 961 872 961 872 961

Fritt eget kapital

Överkursfond 49 348 206 49 348 206 49 348 206

Balanserat resultat -38 435 808 -24 354 717 -24 354 717

Periodens resultat -1 412 389 -3 131 871 -14 081 092

Summa fritt eget kapital 9 500 008 21 861 618 10 912 397

Summa eget kapital 10 372 970 22 734 579 11 785 358

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 78 142 1 899 747 493 883

Skatteskulder 17 087 21 273 42 546

Övriga skulder 62 446 116 467 62 410

Upplupna kostnader 672 926 2 565 654 621 714

Summa kortfristiga skulder 830 600 4 603 141 1 220 553

Summa Eget kapital & Skulder 11 203 570 27 337 720 13 005 912
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EGET KAPITAL 

SEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Ingående balans 1 juli 2022 872 961 49 348 206 -24 354 717 -14 081 092 11 785 358

Överföring f.g. års resultat preliminärt -14 081 092 14 081 092 0

Resultat Q1 -1 412 389 -1 412 389

Eget kapital 30 september 2022 872 961 49 348 206 -38 435 808 -1 412 389 10 372 970

KASSAFLÖDESANALYS 

SEK
2022-07-01 
2022-09-30

2021-07-01 
2021-09-30

2021-07-01 
2022-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 412 389 -3 131 871 -14 081 092

Just för poster som ej ingår i kassaflödet mm 99 834 99 297 398 797

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring

-1 312 555 -3 032 574 -13 682 295

Kassaflöde från rörelsekapitalförändring

Förändring av kortfristiga fordringar -1 615 277 -123 274 102 857

Förändring av kortfristiga skulder -389 953 1 584 005 -1 798 583

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 317 784 -1 571 843 -15 378 021

Finansieringsverksamheten 

Nyemissioner och teckningsemissioner 0 0 0

Emissionskostnader 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

Periodens kassaflöde -3 317 784 -1 571 844 -15 378 021

Likvida medel vid periodens början 11 190 810 26 568 831 26 568 831

Likvida medel vid periodens slut 7 873 026 24 996 987 11 190 810
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  Malmö, 16 November 2022

 Catharina Svanborg  Gabriela Godaly
 Styrelseordförande  VD (tillförordnad)  
   Styrelsemedlem

 Helena Lomberg  Carl-Johan Wachtmeister  
 Styrelsemedlem  Styrelsemedlem

NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE 

kSEK
2022-07-01 
2022-09-30

2021-07-01 
2021-09-30

2021-07-01 
2022-06-30

Nettoomsättning, kSEK 0 0 0

Resultat efter finansiella poster, kSEK -1 412 -3 132 -14 081

Soliditet, % 93% 83% 91%

Antal aktier 17 459 225 17 459 225 17 459 225

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

Varav serie B 15 459 225 15 459 225 15 459 225

Resultat per aktie, SEK -0,0809 -0,1794 -0,8065

Likvida medel, kSEK 7 873 24 997 11 191

Eget kapital, kSEK 10 373 22 735 11 785
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SelectImmune Pharma AB 
Klinikgatan 32
222 42 Lund, Sweden

För ytterligare information:

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

Gabriela Godaly, VD (tillförordnad)
Tel: +46 73 338 13 14
E-mail: gabriela.godaly@selectimmune.com 


