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PERIODEN I KORTHET

• Nettoomsättning TSEK   3 904
Nettoomsättningen uppgick till 3 904 TSEK (2 271)

• Rörelsens kostnader TSEK   -9 378
Rörelsens kostnader uppgick till -9 378 TSEK (-7 254)

• Resultat efter skatt   -6 187
Resultatet efter skatt uppgick till -6 187 TSEK (-3 169)

• Resultat per aktie SEK   -0,36 
Resultat per aktie var -0,36 SEK (-0,19)

• Likvida medel TSEK   1 162
Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 162 TSEK (17 621). Efter 
perioden har en företrädesemission tillfört bolaget 55,4 MSEK före 
transaktionskostnader.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Dotterbolag i Australien startades för kliniska studier med NIC-001

• Anslag beviljades för forskningsprojekt som nyttjar Nanologicas teknologi

• Lån om 10 MSEK inom tidigare tecknade kreditramar upptogs för att 
genomföra investeringar framförallt inom preparativ kromatografi

• Distributionsavtal för den amerikanska, kanadensiska och europeiska 
marknaden gällande analytisk kromatografi slöts med AIC

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• En företrädesemission tillförde bolaget cirka 52,5 MSEK efter 
transaktionskostnader

PERIODEN I KORTHET
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rådande omständigheter.

Vi följer givetvis utvecklingen noga och
uppdaterar kontinuerligt våra beredskaps-
planer för att säkerställa att verksamheten kan
fortgå i största möjliga mån. Styrelsen och
ledningen utgår också från att förut-
sättningarna kan förändras och har därför
beredskap för att snabbt fatta såväl stora som
små beslut.

Vad gäller efterfrågan på våra tjänster och
produkter ser vi framtiden an med tillförsikt –
inom drug development ser vi ett ökat intresse
för vår inhalationsteknologi och inom
kromatografi börjar Kina hämta sig från
mycket låga nivåer, samtidigt som vi har utökat
vårt nätverk av distributörer runt om i världen.
Vi deltog på den amerikanska mässan Pittcon
tillsammans med vår nya distributör AIC och

Nanologicas satsningar framåt fortsätter inom
båda våra affärsområden. Coronapandemin
som sveper över världen slår dock hårt mot
både samhälle och ekonomi och påverkar även
vår verksamhet. För Nanologicas del såg vi
under det första kvartalet en minskad
försäljning av kolonner till följd av att Kina var
nedstängt under en längre period. Framöver
ser vi en risk att detta fortsätter åtminstone ett
kvartal. Dessutom ser vi minskad tillgång på
råmaterial hos både oss och underleverantörer
liksom längre ledtider för packning av
kolonner. Detta bedömer vi kan få en negativ
påverkan på försäljningen inom analytisk
kromatografi under kommande kvartal. Även
vårt eget projekt inom gastropares med
läkemedelskandidaten NIC-001, som är
planerat att under 2020 gå in i klinisk fas,
kommer att försenas då kliniska studier
kommer att vara svåra att genomföra under

VD ANDREAS BHAGWANI HAR ORDET
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under det andra kvartalet går samarbetet med
AIC för den nordamerikanska och den
europeiska marknaden igång på allvar.
Samtidigt fortsätter vi att utvärdera ytterligare
distributörer för att hitta långsiktiga
samarbetspartners, med målet att ta en större
del av världsmarknaden.

Årets första kvartal visar återigen en tillväxt i
nettoomsättning jämfört med samma period
föregående år. Som utlovat särredovisar vi
framgent våra affärsområden för att underlätta
för aktieägare att följa hur bolagets delar
utvecklas. Nettoomsättningen uppgick till
3 904 TSEK totalt, varav 3 210 TSEK avsåg
drug development och 694 TSEK avsåg
kromatografi. Intäkterna kommer denna
period främst från läkemedelsprojektet med
Vicore Pharma. Vi har även försäljning av
kromatografiprodukter i Kina, liksom intäkter
från projektet inom växtskydd. Kostnaderna
har ökat jämfört med samma period
föregående år vilket främst beror på att
Nanologica växer och att vi nu är fler med-
arbetare. Den företrädesemission vi genomfört
har under andra kvartalet tillfört bolaget ca
52,5 MSEK efter emissionskostnader. Vi står
därmed rustade för att fortsätta våra
satsningar framåt.

Emissionslikviden avser vi främst att använda
för att investera i uppskalning till volym-
produktion av silika. Kort efter periodens
utgång fattade vi beslut om de investeringar
som krävs för att lyfta produktionskapaciteten
till tonskala. Det är av stor vikt att vi nu kan
erbjuda de volymer av silika som efterfrågas
när vi går vidare i de diskussioner vi för med
potentiella kunder inom preparativ
kromatografi. Även de investeringar som avses
göras i ett applikationslaboratorium kommer
att möjliggöra starkare kundrelationer,
eftersom värde adderas till kunderbjudandet
genom att vi kan bistå kunder med metod-
utveckling och problemlösning.

Processen för uppskalning till volym-
produktion hos vår kontraktstillverkare
Sterling Pharma Solutions fortgår enligt plan
och Sterling har vidtagit åtgärder för att säker-
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ställa att de kan fortsätta sin verksamhet med
så få störningar som möjligt. Den första
batchen testmaterial väntas under andra
halvan av 2020.

Under mars deltog vi på BIO-Europe, som
denna gång hölls digitalt på grund av rådande
världsläge. Vi konstaterade ett mycket stort
intresse för vår inhalationsteknologi NLAB
Spiro™ och vi ser goda möjligheter att fram-
över tydligt etablera denna plattform och ta en
stark position inom inhalationsområdet. Delar
av emissionslikviden kommer att användas för
att fortsätta att utveckla och patentera
teknologin.

Med de framsteg vi kontinuerligt gör och med
en påfylld kassa, har vi nu har fundamentet för
att bygga en väsentligt större affär än dagens.
Även om omvärlden för tillfället ser mörk ut
ser vi för Nanologicas del ljust på framtiden.

/Andreas Bhagwani, vd
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen uppgick under första
kvartalet till 3 904 TSEK (2 271). Ökningen
jämfört med föregående år hänförs till främst
till avtalet med Vicore Pharma.

Rörelsens kostnader uppgick under första
kvartalet till -9 378 TSEK (-7 254). Ökningen
jämfört med föregående år hänförs dels till
ökade personalkostnader då antalet anställda
ökat, dels till kostnader inom projektet för
Nanologicas kliniska studie med läkemedels-
kandidaten NIC-001.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick
till -5 823 TSEK (-3 202) och resultatet efter
skatt uppgick till -6 187 TSEK (-3 169).

Medelantalet anställda under perioden uppgick
till 18 (16), varav 12 (10) kvinnor och 6 (6)
män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH 
FINANSIELL STÄLLNING
Den 31 mars 2020 uppgick de bokförda
investeringarna för balanserade utgifter för
forskning och utveckling till 31 943 TSEK
(32 148 vid årsskiftet), vilket avser
utvecklingsarbete relaterat till produkter inom
affärsområdena kromatografi och drug
development.

Värdet av patentportföljen bokfördes till 1 316
TSEK (1 372 vid årsskiftet) varav merparten
avser investeringar i patent och patent-
ansökningar relaterade till affärsområdet drug
development.
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Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har i huvudsak finansierats genom
företagslån och tillväxtlån från Almi och
uppgick på balansdagen till 953 TSEK (898 vid
årsskiftet).

Periodens kassaflöde uppgick till 86 TSEK
(-4 282). Kassaflödet för den löpande
verksamheten uppgick till -5 670 TSEK
(-3 022). Likvida medel uppgick på balans-
dagen till 1 162 TSEK (1 065 vid årsskiftet).
Efter företrädesemissionen som genomfördes
under mars bedömer styrelsen att ingen ny
finansiering kommer att behövas de närmaste
12 månaderna för att driva företaget i dess
nuvarande form.

Redovisat eget kapital uppgick till -2 297 TSEK
(4 121 vid årsskiftet). Soliditeten uppgick per
31 mars till -5 procent (10 procent 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.
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Nettoomsättningen inom affärsområdet drug
development uppgick till 3 210 TSEK (1 294).
Ökningen jämfört med samma period
föregående år hänförs främst till ökade
intäkter från partnerprojektet med Vicore
Pharma. Inom ramen för detta projekt har
formuleringsarbetet resulterat i en produkt-
kandidat som visar lovande separation mellan
lokal och systemisk exponering. Denna
utvecklas nu vidare i toxikologiska studier.

I Nanologicas projekt med läkemedels-
kandidaten NIC-001 för behandling av
gastropares, har arbetet med att ta fram en
robust läkemedelsformulering nu avslutats och
en sublingual tablettformulering som uppfyller
krav och specifikationer har tagits fram.
Coronapandemin gör dock att det blir en
försening av starten för den kliniska studie
som Nanologica haft för avsikt att starta under
årets tredje kvartal. Efter att under februari ha
genomfört en undersökning av klinikresurser i
Australien konstaterades att det under
rådande omständigheter kommer vara svårt
att genomföra kliniska studier som tar
sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att
försökspersoner besöker sjukhusmiljö. Hur
lång denna försening kommer att bli är i
dagsläget omöjligt att bedöma. Bolaget
återkommer när det finns information att tillgå,
dock senaste under fjärde kvartalet 2020.
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I växtskyddsprojektet, som genomförs på
uppdrag av kund, har den första delen slutförts
och delresultat samt prover levererats till
kund. Projektet fortlöper enligt plan. I
partnerprojektet med AstraZeneca har under
kvartalet arbete med deras produktkandidat
fortsatt med prekliniska studier som påvisar
tillfredsställande resultat.

Under perioden beviljades även anslag för
forskningsprojektet Porösa läkemedelsbärare
för inhalerbara terapier lett av Dr. Sabrina
Valetti vid Malmö universitet. Projektet bygger
på Nanologicas teknologi och syftet är att
designa en drug delivery-plattform för att
administrera läkemedel till lungan på ett
säkert sätt. Vidare ingår att pröva hypotesen
att mesoporösa silikapartiklar väsentligt kan
förbättra inhalationsbehandlingar genom att
till exempel skydda läkemedelsmolekyler, öka
lösligheten och öka depositionen av läkemedel
i nedre delen av lungan. Projektet beräknas
starta under årets andra kvartal.

I slutet av mars deltog Nanologica vid
konferensen BIO-Europe där rådande världs-
läge gjorde att partnermöten hölls digitalt. Ett
stort intresse visades för inhalations-
plattformen NLAB Spiro™. Delar av emissions-
likviden avses investeras i fortsatt utveckling
och patentering av teknologin.

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DEVELOPMENT

Nyckeltal affärsområde drug development
2020

jan-mar
2019

jan-mar Förändring
Nettoomsättning, TSEK 3 210 1 294 148%
Medelantal anställda 4 5 0%
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Nettoomsättningen inom affärsområdet
kromatografi uppgick till 694 TSEK (978).
Minskningen jämfört med samma period
föregående år är direkt kopplad till minskad
försäljning av analytiska kolonner i Kina.
Utbrottet av covid-19 och den nedstängning av
Kina som följde har haft väsentlig påverkan på
Nanologicas distributör Yunbo Technologies
möjligheter till försäljning. Även packning av
Nanologicas kolonner hos underleverantörer
har påverkats med längre leveranstider. Under
perioden har däremot försäljningen till andra
marknader såsom Turkiet och Egypten ökat.

I mars tecknades ett distributionsavtal med
amerikanska American International Chemical
LLC (AIC) för försäljning av Nanologicas
produkter för analytisk kromatografi på den
nordamerikanska och europeiska marknaden.
Nanologica deltog tillsammans med AIC vid
konferensen Pittcon i Chicago i mars och
samarbetet inleds officiellt under andra
kvartalet. Genom avtalet kommer AIC att
marknadsföra och återförsälja Nanologicas
produkter för analytisk kromatografi i USA,
Kanada och Europa. Avtalet kommer att
innebära tillskott i försäljningen redan under
kommande kvartal.
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Inom preparativ kromatografi fortsätter
dialoger med potentiella kunder. Uppskalning
till volymproduktion av silika hos kontrakts-
tillverkaren Sterling Pharma Solutions fortgår
enligt plan. Sterling har vidtagit flertalet
åtgärder för att säkerställa att de kan fortsätta
sin verksamhet med så få störningar som
möjligt trots covid-19, vilket för Nanologicas
del innebär att den första batchen testmaterial
förväntas levereras planenligt under andra
halvan av 2020.

Ett applikationslaboratorium planeras att
inrättas i Södertälje i syfte att bistå kunder med
metodutveckling och problemlösning, för att
därigenom stärka Nanologicas position inom
preparativ kromatografi.

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN
Dotterbolag i Australien startat
Dotterbolaget Nanologica Australia Pty. Ltd.
har startats för att kunna genomföra den
kliniska studien för NIC-001, samt eventuella
framtida studier, i Australien. Studien med NIC-
001 planeras att genomföras i Australien då
detta bedöms gynnsamt ur regulatoriskt,
kvalitets- och kostnadsmässigt perspektiv.

Anslag beviljades för forskningsprojekt 
som nyttjar Nanologicas teknologi
KK-stiftelsen har beviljat anslag för projektet
Porösa läkemedelsbärare för inhalerbara
terapier lett av Dr. Sabrina Valetti vid Malmö
universitet. Nanologica är en av två industriella
partner till projektet och bolaget kommer att
bidra med drug delivery-teknologin NLAB
Spiro™, liksom sin expertis inom området.

Syftet med projektet är att designa en drug
delivery-plattform för att administrera
läkemedel till lungan på ett säkert sätt och att
pröva hypotesen att mesoporösa silika-
partiklar väsentligt kan förbättra inhalations-
behandlingar genom att till exempel skydda
läkemedelsmolekyler, öka lösligheten och öka
depositionen av läkemedel i nedre delen av
lungan.

Upptaget lån
Lån om 10 MSEK inom tidigare tecknade
kreditramar upptogs för att genomföra

investeringar framförallt inom preparativ 
kromatografi.

Distributionsavtal för den amerikanska, 
kanadensiska och europeiska marknaden 
gällande analytisk kromatografi
Nanologica AB har ingått ett distributionsavtal
med American International Chemical LLC
(AIC) för den amerikanska, kanadensiska och
europeiska marknaden, för att ytterligare öka
Nanologicas täckning av världsmarknaden.
Genom avtalet kommer AIC att marknadsföra
och återförsälja Nanologicas produkter för
analytisk kromatografi i USA, Kanada och
Europa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG
Företrädesemission genomförd
En företrädesemission har tillfört bolaget cirka
52,5 MSEK efter transaktionskostnader.
Emissionen fulltecknades, där 42,0 procent
tecknades med stöd av teckningsrätter och
11,5 procent tecknades utan stöd av tecknings-
rätter. Resterande andel, motsvarande 46,4
procent, tecknades av bolagets största
aktieägare, Thomas Eldered via bolaget Flerie
Invest AB, i enlighet med garantiåtagande.
Emissionen säkerställer därmed finansiering
för fortsatt produktionsetablering av silika
samt utveckling av bolagets drug delivery-
plattform.
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AKTIEN OCH ÄGARE
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till
6 814 435,07 SEK och det totala antalet aktier
uppgick till 16 619 447 aktier med ett
kvotvärde på 0,41kr. Efter periodens utgång
registrerades den genomförda företrädes-
emission varvid antalet aktier ökade till
22 159 262 samt aktiekapitalet till 9 085 913.
Nanologicas aktie är noterad på Spotlight Stock
Market under kortnamnet (NICA).

Vid framställande av ägarförteckningen per
den 31 mars har, i och med den vid tidpunkten
pågående nyemissionen, 2 329 150 BTA
(betald tecknad aktie) medräknats, varvid
totala antalet aktier per den 31 mars uppgick
till 18 948 597.

TECKNINGSOPTIONER
Ett incitamentsprogram innefattande
teckningsoptioner beslutades av årsstämman
den 31 maj, 2018. Detta program har
implementerats under 2019. Det totala antalet
optioner som kan tilldelas berättigade
personer inom ramen för programmet är
484 833, motsvarande en utspädningseffekt
vid fullt utnyttjande om ca 2,8 procent. Totalt
14 personer, inom såväl ledningsgruppen som
övriga medarbetare, har tecknat optioner,
varmed 96,4 procent av optionsprogrammet är
tecknat. En marknadsmässig premie fastställd
genom tillämpning av Black & Scholes options-
värderingsmodell, har erlagts vid förvärven av
teckningsoptionerna. Optionspremier om
60 733,51 SEK har erlagts dotterbolaget
Nanghavi vilka kommer att överföras till
moderbolaget år 2020, varvid de tillförs över-
kursfonden.

Syftet med incitamentsprogrammet är att
uppmuntra till ett brett aktieägande bland
bolagets nyckelanställda, behålla kompetenta
och talangfulla medarbetare, öka intresse-
gemenskapen mellan nyckelmedarbetarnas
och bolagets målsättning, samt att höja
motivationen.

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 35-37 i Årsredovisningen för 2019.
De redovisnings- och värderingsprinciper som
har använts är oförändrade jämfört med de
som tillämpades 2019.

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).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under perioden har följande transaktioner
gjorts med närstående:
10 MSEK har tagits ut inom den tidigare
kommunicerade kreditramen med Thomas
Eldered, ägare av bolagets största aktieägare
Flerie Invest AB.

Thomas Eldered, via bolaget Flerie Invest AB,
var garant för den företrädesemission som
genomfördes under kvartalet, mot en
garantiprovision om 4 procent.

En leverantörsfaktura om 76 943 SEK har
betalats till Recipharm AB (där Thomas
Eldered är största ägare) för arbete gällande
produktion av material till projektet NIC-001.
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Ägare per 31 m1rs 2020 Aktier Andel i %

Flerie Invest AB 4 807 968 25,4

Vega Bianca AB 1 586 398 8,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza 
Pension 804 792 4,3

Rahal Investment AB 525 000 2,8

Mikael Lönn 511 328 2,7

CJ Hall Invest AB 495 000 2,6

Konstakademien 410 036 2,2

Niklas Sjöblom 409 110 2,2

Nordnet Pensionsförsäkring AB 305 354 1,6

Fredrik Palmstierna 206 388 1,1

De tio största aktieägarna 10 061 374 53,3

Övriga aktieägare (1 874) 8 887 223 46,7

Totalt 18 948 597 100,0



KOMMANDE FINANSIELL 
INFORMATION
Delårsrapport 2 21 aug 2020
Delårsrapport 3 30 okt 2020
Bokslutskommuniké 19 feb 2021

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras att hållas den 28 maj
2020 kl 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster
Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Kallelse
kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida senast torsdagen den 30 april 2020.
Med anledning av covid-19 uppmanas
aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman
genom att rösta på förhand, s.k. poströstning
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor.

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 23 april 2020

Gisela Sitbon Mattias Bengtsson
Ordförande Styrelseledamot

Eva Byröd Hans Lennernäs
Styrelseledamot Styrelseledamot

Lena Torlegård 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
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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 development, 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 för 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.

http://www.nanologica.com/
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FINANSIELLA RAPPORTER
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*NYCKELTALSDEFINITIONER
Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
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

mailto:info@nanologica.com
http://www.nanologica.com/
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