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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Avtal med AstraZeneca om gemensamt projekt för utvärdering av Nanologicas 

patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas material
• Kia Bengtsson anställd som ny Director of Clinical Development

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Nanologicas patent "Method for stem cell differentiation in vivo by delivery of

morphogenes with mesoporous silica and corresponding pharmaceutical active
ingredients” godkänt i USA

PERIODEN I KORTHET
Nettoomsättning TSEK 2 271
Nettoomsättningen uppgick till 2 271 TSEK (418)  

Rörelsens kostnader TSEK -7 254
Rörelsens kostnader uppgick till -7 254 TSEK (-5 831)

Resultat efter skatt -3 169
Resultatet efter skatt uppgick -3 169 TSEK (-5 270)

Resultat per aktie SEK –0,19 
Resultatet per aktie var -0,19 SEK (-1,14)

Likvida medel TSEK 17 621
Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 621 TSEK (2 696)
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påverkat försäljningen negativt under kvartalet
och dessa störningar beräknas till viss del fort-
sätta in i det andra kvartalet. Frågan beräknas
dock vara löst innan det andra kvartalets
utgång.

I januari slöt vi avtal med AstraZeneca om att
genomföra ett gemensamt projekt. Syftet med
projektet är att utvärdera om vår plattform kan
förbättra formuleringen av en av AstraZenecas
substanser och samarbetet omfattar både in
vitro- och prekliniska in vivo-studier. Förutom
att partnerskapet ger oss en ekonomisk
ersättning om 1,5 MSEK är detta samarbete ett
fint exempel på potentialen i vår teknologi-
plattform och på hur den kan bidra till att
skapa mer effektiva läkemedel. Formulerings-
arbete pågår och vi ser fram emot fort-
sättningen.

Under januari anställde vi också Kia Bengtsson
som Director of Clinical Development. Kias
långa erfarenhet av kliniska prövningar gör att
vi nu har ett bra team för att genomföra vår
kliniska studie inom gastropares.

I slutet av mars deltog vi på BIO-Europe Spring
i Wien, vilket är ett ”speed dating-event” där vi
fick chans att träffa potentiella partners för
våra projekt inom drug delivery. Vi kom hem
med många nya intressanta kontakter och
jobbar nu med att följa upp dessa.

Den 30 april godkändes vårt stamcellspatent i
USA. Patentet skyddar vår teknologi för
leverans av tillväxtfaktorer för stamcells-
baserad terapi. Patentet är ett bevis på att vi
lyckats överföra forskning från in vitro
(glas/provrör) till in vivo (djur). Detta är
fortfarande tidiga studier men det är väldigt
glädjande att få bekräftat att vår plattform kan
användas för leverans av den här typen av
biologiska molekyler inom ett så viktigt
medicinskt område. Teknologin betraktas som
ett genombrott inom stamcellsforskningen och
bedöms ha stor potential inom det neuro-
degenerativa sjukdomsområdet. Patentet är en
del av vårt strategiska arbete med att bygga en
stark patentportfölj och ytterligare skydda vår
teknologiplattform.

I Kina fortsätter vår distributör för
kromatografiprodukter (Yunbo) sitt arbete och
kontrakterar underdistributörer för att täcka
så stor del av marknaden som möjligt.

TILLVÄXTEN FORTSÄTTER
Vi lägger ytterligare ett kvartal med tillväxt
till böckerna och ser fram emot fort-
sättningen av 2019.

Nettoomsättningen för årets första kvartal
uppgick till 2 271 TSEK vilket innebär fortsatt
tillväxt jämfört med samma kvartal föregående
år. Försäljningen kommer främst från
kromatografi i Kina, liksom från avtalen med
Vicore Pharma respektive AstraZeneca.
Kostnaderna har ökat jämfört med samma
period föregående år som en direkt
konsekvens av att produktionen har ökat. Dock
förbättrades resultatet efter skatt till -3 169
TSEK jämfört med -5 270 TSEK för samma
period föregående år. Vi ser också att andra
kvartalet har inletts på ett bra sätt med
exempelvis en ny större order från Yunbo,
vilket gör att vi förväntar oss att andra
kvartalet blir bättre än det första.

Under perioden har vi haft produktions-
störningar på mindre produkter, vilket

VD ANDREAS BHAGWANI 
HAR ORDET
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Försäljningen hämmades något under
perioden av ledigheter i samband med det
kinesiska nyåret. Vi mottog mindre ordrar
under första kvartalet men därefter har en
större order värd drygt 1,5 MSEK inkommit.
Samarbetet med Yunbo fungerar över
förväntan och orderingången utvecklas enligt
plan.

I övriga världen jobbar vi vidare med att bygga
upp fler distributörer. På några marknader har
vi nu distributionsavtal för våra kromatografi-
produkter på plats medan andra marknader är
i uppstarts- eller utvärderingsfas. Vi fortsätter
kontinuerligt att utvärdera nya marknader
samt att utveckla vårt produktsortiment för att
möta kundernas behov.

/Andreas Bhagwani, vd
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen uppgick under första
kvartalet till 2 271 TSEK (418). Ökningen
jämfört med föregående år hänförs till ökade
försäljningsintäkter i Kina och avtalen med
Vicore Pharma respektive AstraZeneca.

Varulagret minskade jämfört med föregående
år beroende på en ökad försäljning av
produkter samt optimering av lagervolymer,
vilket medförde att rörelsens totala intäkter
ökade i motsvarande mån.

Rörelsens kostnader uppgick under första
kvartalet till -7 254 TSEK (-5 831). Ökningen
hänförs främst till volymrelaterade
produktionskostnader i och med ökad
produktion och försäljning.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick
till -3 202 TSEK (-4 946) och resultatet efter
skatt uppgick till -3 169 TSEK (-5 270).

Medelantalet anställda under perioden uppgick
till 15 (16), varav 10 (8) kvinnor och 5 (8) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH 
FINANSIELL STÄLLNING
Den 31 mars 2019 uppgick de bokförda
investeringarna för balanserade utgifter för
forskning och utveckling till 5 279 TSEK (5 120
vid årsskiftet). Summan avser utvecklings-
arbete relaterat till produkter inom affärs-
områdena kromatografi och drug delivery.

Värdet av patentportföljen bokfördes till 1 243
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TSEK (1 185 vid årsskiftet) varav merparten
avser investeringar i patent och patent-
ansökningar relaterade till affärsområdet drug
delivery.

Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har i huvudsak finansierats genom
företagslån och tillväxtlån från Almi och upp-
gick på balansdagen till 898 TSEK (999 vid
årsskiftet).

Periodens kassaflöde uppgick till -4 282
(-4 475) TSEK. Kassaflödet för den löpande
verksamheten förbättrades till -3 022 (-4 848)
TSEK. Styrelsen bedömer att ingen ny
finansiering kommer att behövas de närmaste
12 månaderna för att driva företaget i dess
nuvarande form. Likvida medel uppgick på
balansdagen till 17 621 TSEK (21 828 vid
årsskiftet).

Redovisat eget kapital uppgick till 20 540 TSEK
(23 709 vid årsskiftet). Soliditeten uppgick per
31 mars till 66 procent (69 vid årsskiftet).

SÄSONGSEFFEKTER
Nanologica saknar signifikanta säsongs-
variationer. Dock kan större projekt och avtal
få betydande intäkts- och resultateffekter på
enskilda kvartal beroende av när projekten
eller avtalen startas och färdigställs. Intäkts-
och resultatutveckling bör därför bedömas
över en längre cykel.



TECKNINGSOPTIONER
Ett incitamentsprogram innefattande maximalt
484 883 teckningsoptioner beslutades av års-
stämman den 31 maj, 2018. Detta program
implementeras under 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN
Nanologica och AstraZeneca i gemensamt
utvärderingsprojekt
Nanologica och AstraZeneca har ingått avtal
om att i ett gemensamt projekt utvärdera
Nanologicas patentsökta teknologi applicerad
på ett av AstraZenecas material. Syftet med
projektet är att utvärdera om Nanologicas
plattform kan förbättra formuleringen för en
läkemedelssubstans och samarbetet omfattar
både in vitro- och prekliniska in vivo-studier.
Utvärderingsprojektet löper över ett år och
värdet av avtalet uppgår till 1,5 MSEK.

Director of Clinical Development anställd
Nanologica har förstärkt bolaget med Kia
Bengtsson som Director of Clinical
Development. Kia kommer närmast från en
tjänst som ansvarig för den kliniska
forskningen på Eurocine Vaccines. Kia kommer
i första hand att driva Nanologicas egen
kliniska studie inom gastropares och hon
kommer även att ingå i ledningsgruppen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS UTGÅNG
Godkänt patent
Nanologicas patent med titeln "Method for stem
cell differentiation in vivo by delivery of morpho-
genes with mesoporous silica and corresponding
pharmaceutical active ingredients” har god-
känts i USA. Patentet skyddar Nanologicas
teknologi för leverans av tillväxtfaktorer för
stamcellsbaserad terapi och ger bevis för
lyckad överföring av forskning från in vitro till
in vivo för regenerering, långtidsöverlevnad
och differentiering av motorneuroner vid
kombination med tillförsel av tillväxtfaktorer.
Detta betraktas som genombrottsforskning
inom stamcellsområdet och bedöms ha stor
potential inom det neurodegenerativa
sjukdomsområdet, vilket inkluderar sjukdomar
såsom ALS, Parkinsons sjukdom, spinal
muskelatrofi, traumatiska hjärn- och
ryggmärgsskador och diabetes. Patentet är en
del av Nanologicas strategiska arbete med att
bygga en stark patentportfölj och ett starkt
skydd för bolagets teknologiplattform. Det
amerikanska patentet är giltigt till och med
2031 med eventuell möjlighet till förlängning
med 5 år.
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AKTIEN OCH ÄGARE
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till
6 814 435,07 SEK och totalt antal aktier
uppgick 16 619 447 aktier med ett kvotvärde
på 0,41kr. Nanologicas aktie är noterad på
Spotlight Stock Market under kortnamnet
(NICA).

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats enligt
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns
på sidorna 26-28 i Årsredovisningen för 2018.
De redovisnings- och värderingsprinciper som
har använts är oförändrade jämfört med de
som tillämpades 2018.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i
denna delårsrapport avser tusental svenska

kronor och miljontal svenska kronor. Belopp
inom parentes avser jämförelsesiffror
föregående år.

Dotterbolaget Nanghavi AB:s ställning och
resultat saknar betydelse för bedömningen av
koncernens ställning och resultat varför
delårsrapporteringen endast omfattar moder-
bolaget Nanologica AB (publ).

KOMMANDE FINANSIELL 
INFORMATION
Delårsrapport kvartal 2 22 aug 2019
Delårsrapport kvartal 3 22 nov 2019
Bokslutskommuniké 14 feb 2020

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras att hållas den 29 maj
2019 kl 12.00, i Redeyes lokaler på Mäster
Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Aktieägare
som önskar delta i årsstämman ska:

• dels vara införd i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 23 maj 2019, och

• dels anmäla sitt deltagande så att anmälan
är Bolaget tillhanda senast måndagen den
27 maj 2019, under adress Forskargatan 20
G, 151 36 Södertälje med angivande av
”årsstämma” eller via info@nanologica.com.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn,
person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), adress, telefonnummer, aktie-
innehav, uppgift om eventuella biträden (högst
två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.
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Ägare per 29 mars 2019 Aktier Andel i %

Flerie Invest AB (via UBS Europe SE 
Luxembourg Branch) 4 807 968 28,9

Vega Bianca AB 1 683 364 10,1

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 027 210 6,2

Nordnet Pensionsförsäkring AB 758 799 4,6

CJ Hall Invest AB 550 000 3,3

Rahal Investment AB 522 498 3,1

Mikael Lönn 511 328 3,1

Theodor Jeansson 339 586 2,0

Niklas Sjöblom 213 793 1,3

Niklas Sondell 185 000 1,1

De tio största aktieägarna 10 599 546 63,7

Övriga aktieägare (1 366) 6 019 901 36,3

Totalt 16 619 447 100,0

mailto:info@nanologica.com


REVISORERNAS GRANSKNING
Denna delårsrapport har inte granskats av
bolagets revisorer.

INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören för-
säkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som företaget står för.

Södertälje 9 maj 2019

Gisela Sitbon Peter von Ehrenheim
Ordförande Styrelseledamot

Lena Torlegård Eva Byröd
Styrelseledamot Styrelseledamot

Hans Lennernäs Andreas Bhagwani
Styrelseledamot Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen 
kontakta:
Vd Andreas Bhagwani, tel. 070-316 17 02
Ekonomichef Eva Osterman, tel. 072-180 30 75

8

Denna information är sådan information som Nanologica AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan-
stående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 maj
2019.

KORT OM NANOLOGICA
Nanologica grundades 2004 och är ett
nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa
silikapartiklar för tillämpningar inom life
science. Nanologica är världsledande i att styra
form, typ av porositet samt ytegenskaper hos
silikapartiklar. Denna kompetens används dels
inom drug delivery (läkemedelsformulering),
dels inom kromatografi, en teknik som används
för separation och rening av läkemedels-
produkter på marknaden och under utveckling.
Bolagets mission är att bidra till bättre och
billigare behandlingar av patienter världen
över genom teknikplattformen NLAB Silica™.
Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på
Spotlight Stock Market. För ytterligare
information, besök www.nanologica.com.



9

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (TSEK)
2019

jan - mar

2018

jan - mar

2018

Helår

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 271 418 4 145

Förändring av lager 585 -213 -2 220

Aktiverat arbete för egen räkning 810 633 2 266

Övriga rörelseintäkter 387 46 208

Summa rörelsens intäkter 4 052 885 4 399

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 105 -324 -2 665

Övriga externa kostnader -2 081 -2 206 -8 236

Personalkostnader -3 201 -2 362 -11 260

Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -851 -866 -3 454

Övriga rörelsekostnader -16 -73 -105

Summa rörelsens kostnader -7 254 -5 831 -25 719

Rörelseresultat -3  202 -4  946 -21  320

Resultat från finansiella poster

Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag -65

Resultat från övriga finansiella resultatposter 1 556

Ränteintäkter och liknande resultatposter 75 138 277

Räntekostnader och liknande resultatposter -41 -462 -1 337

Summa resultat från finansiella poster 33 -324 431

Resultat efter f inansiel la poster -3  169 -5  270 -20  889

RESULTAT EFTER SKATT -3  169 -5  270 -20  889

Resultat per aktie, SEK -0,19 -0,26 -1,80

Genomsnittligt antal aktier under perioden 16 619 447 4 617 452 11 618 616
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*NYCKELTALSDEFINITIONER
Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
Resultat per aktie efter utspädning = jämförelseperiodernas aktierelaterade nyckeltal har omräknats pga. 
fondemissionselementet i den under våren genomförda företrädesemissionen med faktor beräknad enligt följande; 
aktiens värde omedelbart innan teckningsrätten har avskilts dividerat med aktiens teoretiska värde efter att 
teckningsrätten avskilts
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen



Nanologica AB Forskargatan 20G 151 36 Södertälje   
08 410 749 49    info@nanologica.com www.nanologica.com
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