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Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att styra 
silikapartiklarnas form, storlek, porositet och ytegenskaper. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi bidrar vi till life science-industrin 
genom att tillhandahålla produkter som gör det möjligt att utveckla bättre och billigare läkemedel, till förmån för patienter. Nanologica har 20 anställda och 
huvudkontor i Södertälje, Sverige. Aktien är noterad på Spotlight Next, ett premiumsegment av Spotlight Stock Market.

“Vi tror att alla inom life science-industrin måste sträva mot att antingen göra 
läkemedel bättre - genom att avsevärt förbättra befintliga behandlingar eller att 
tillhandahålla behandling där det inte finns någon tillgänglig idag - eller billigare, 
vilket gör dem mer tillgängliga för patienter. När vi är trogna vår vision, att förse 

fler patienter världen över med behandling för att förbättra för mänskligheten, då 
bygger vi också stora ekonomiska värden.” – Andreas Bhagwani, CEO

DETTA ÄR NANOLOGICA

Vision
Bättre och billigare läkemedel genom porös silika.

Mission
Vi strävar efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att 
sänka produktionskostnaden.

Vi utvecklar vår tekniska plattform för att tillhandahålla nya behandlingar för 
patienter med allvarliga lungsjukdomar.

Mål
Inom affärsområdet kromatografi verkar Nanologica för att etablera en snabbt 
växande, hållbar och lönsam verksamhet genom att tillhandahålla silikabaserade
produkter för analys och rening av substanser. Målet är att sänka kostnaderna för 
läkemedel, med fokus på diabetesprodukter.

Inom affärsområdet drug development är Nanologicas mål att skapa långsiktiga 
värden både med egna tillgångar, liksom tillsammans med partners. Ambitionen är 
att föra utvecklingen framåt framförallt inom inhalationsområdet, genom att 
tillhandahålla en plattform för lokal leverans av läkemedel till lungan.

Nanologicas årsredovisning 2020 3



Silika, eller kiseldioxid, är en kemisk förening av kisel och syre (SiO2). Kristallin silika i form av kvarts är ett vanligt mineral i jordskorpan och är en komponent i många bergarter, såsom granit och
lera, liksom den största beståndsdelen i sand. Silika förekommer också i amorf form, en ostrukturerad form som naturligt förekommer som opal och i snäckskal. Amorf silika kan tillverkas
syntetiskt och används i olika produkter såsom fyllmedel eller antiklumpmedel i livsmedel och läkemedel.

Nanologica tillverkar amorfa silikapartiklar i mikrometerstorlek som är synliga för blotta ögat som ett fint vitt pulver. Partiklarna är porösa, "tvättsvampliknande", där porerna är i
nanometerstorlek.

Partiklarnas storlek, porositet och ytegenskaper kontrolleras precist med företagets egna tekniker och metoder. Partikelstorlek är den kritiska faktorn för Nanologicas affärsområden.
Partikelstorlek avgör prestandan inom kromatografi och inom läkemedelsadministrering är det en viktig faktor för var läkemedlet hamnar i kroppen.

SILIKA

Bild: Silikapartiklar i ett svepelektronmikroskop
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NANOLOGICAS HISTORIA 
I KORTHET
Nanologica etablerades 2004 och har sin grund i
materialvetenskap kopplat till Dr. Alfonso Garcia-
Bennetts forskning kring syntes av nya porösa
material. Den ursprungliga forskningen var
baserad vid Stockholms universitet och Ångström-
laboratoriet vid Uppsala universitet. 2011 skiftade
Nanologica fokus från forskning på materialet till
att bygga upp en robust kommersiell verksamhet.
En ny ledningsgrupp tillsattes 2012 och verksam-
heten inriktades på kromatografi och drug
development, med mål att utveckla bättre och
billigare produkter för läkemedelsindustrin till
gagn för patienter. Dessa är fortfarande bolagets
två affärsområden då det är områden där
bolagets silika kan tillföra ett tydligt värde – såväl
för patienter som för aktieägare.

Under 2016 lanserades en produktserie av
analytiska kolonner för kromatografi med hög
prestanda och lång livslängd. Idag har bolaget
återkommande försäljning av kolonner med Kina
som främsta marknad. Under 2017 togs de första
batcherna av högkvalitativ reningsmedia ämnat
för preparativ kromatografi fram. 2019 påbörjade
Nanologica en framgångsrik uppskalning av
produktionen till industriell skala och 2021 god-
kändes det första testmaterialet.

Inom drug development har Nanologica genom-
fört många prekliniska Proof of Concept-studier

för flera stora läkemedelsföretag runt om i
världen. Under 2016 ändrades strategin till att
utveckla egna tillgångar för att nå marknaden.
Drivkraften är att få ut nya läkemedel på
marknaden eller att förbättra befintliga läkemedel
med hjälp av företagets teknik. Detta görs genom
att driva egna läkemedelsutvecklingsprojekt,
liksom projekt tillsammans med partners.

För närvarande driver Nanologica flera partner-
projekt och har slutfört den prekliniska utveck-
lingen för ett eget projekt.

Nanologica har en bevisad förmåga att identifiera
och utveckla hållbara affärskoncept. För att skapa
de bästa kommersiella förutsättningarna har
Nanologica vid tillfällen bildat separata bolag för

enskilda produktkoncept. Det första av dessa var
Exeger AB med en unik solcell för inomhusbruk.
2011 delades en stor post aktier i Exeger ut till
aktieägarna i Nanologica.

Under 2014 bolagiserades ett annat projekt, för
behandling av fetma, i Sigrid Therapeutics AB,
som därefter också delades ut till Nanologicas
aktieägare.

Nanologica har sin verksamhet i Södertälje, där
företaget bedriver forskning, utveckling och
produktion av silika. Företaget har också
storskalig tillverkningskapacitet i Storbritannien.
Nanologica noterades 2015 på Spotlight Stock
Market, där aktien för närvarande handlas på
Spotlight Next, ett premiumsegment av Spotlight
Stock Market.
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Kromatografi är en separationsmetod baserad på
att olika ämnen passerar genom en kromatografi-
kolonn med olika hastighet. Hastigheten beror på
hur starkt ämnena interagerar med silika-
partiklarna inuti kolonnen.

Analytisk kromatografi
Analytisk kromatografi används inom bland annat
läkemedels- och livsmedelsindustrin. Här består
Nanologicas produkter av färdigpackade analy-
tiska kolonner som innehåller några gram av
bolagets egenutvecklade silika.

Drug Development eller läkemedelsutveckling,
handlar om att ta fram nya läkemedel eller
förbättra befintliga läkemedel. Nanologica baserar
sin läkemedelsutveckling på drug delivery-
plattformarna NLAB Spiro® och NLAB Silica™.

Plattformarna bygger på att läkemedelsmolekyler
laddas inuti partiklarnas porer. På så sätt kan
löslighet och biotillgänglighet för en läkemedels-
substans förbättras och substanser kan skyddas
från nedbrytning. De laddade partiklarna for-
muleras sedan för den önskade administrerings-

KROMATOGRAFI DRUG DEVELOPMENT

EN TEKNOLOGI – TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN

Preparativ kromatografi
Preparativ kromatografi används som reningssteg
i produktion av läkemedel, till exempel insulin.
Tusentals kilo silika används som reningsmedia i
preparativa kolonner. Här består Nanologicas
produkt av silikamedia i bulk inuti kolonnerna,
producerad enligt bolagets metoder.

vägen, antingen som orala tabletter eller som
inhalerat pulver. Därefter transporteras läke-
medlet ut i kroppen och frisätts där det ska verka,
varefter partiklarna löses upp.

Företagets kärnkompetens ligger i att utveckla och tillverka porösa silikapartiklar, vilket bolagets båda affärsområden kromatografi och drug development bygger på. Eftersom båda områdena är
beroende av teknisk utveckling av silikapartiklar och deras tillverkningsprocesser, finns det starka synergier mellan dem. Kromatografiverksamheten utvecklas för att kontinuerligt generera ett
stabilt och växande kassaflöde, medan en betydande potential för stora men ojämnt fördelade intäkter bedöms ligga inom affärsområdet drug development.
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NANOLOGICA I SIFFROR
Nettoomsättning TSEK  16 135
Nettoomsättningen uppgick till 16 135 TSEK (9 227). Ökningen jämfört med 
föregående år hänförs främst till ökad försäljning i partnerprojektet med Vicore 
Pharma och växtskyddsprojektet inom drug development.

Rörelseresultat TSEK  -19 571
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19 571 TSEK (-20 066). Det förbättrade 
rörelseresultatet tillskrivs ökade intäkter. Rörelseresultatet påverkades också av 
ökade kostnader för personal till följd av ett ökat antal fast och tillfälligt anställda 
medarbetare, kostnader för uppskalning av silikaproduktion, samt utveckling av 
drug delivery-plattformen NLAB Spiro®. 

Resultat efter skatt TSEK  -22 199
Resultat efter skatt för perioden uppgick till -22 199 TSEK (-21 080).

Kassaflöde TSEK  65 189
Det totala kassaflödet uppgick till 65 189 TSEK (-20 804).

Likvida medel TSEK  66 364
Likvida medel uppgick på balansdagen till 66 364 TSEK (1 176).

Eget kapital TSEK  92 966
Redovisat eget kapital uppgick till 92 966 TSEK (5 411).

Soliditet 64
Soliditeten uppgick per 31 december till 64 procent (11).

Medarbetare 19
Medelantalet fast anställda under perioden var 19 (18), varav 13 (12) kvinnor och 6 (6) män.

PhD  6 
6 av bolagets medarbetare har avlagt doktorsexamen.

Nationaliteter 8
Bolagets medarbetare är av 8 olika nationaliteter 

Aktieägare 2 242
Per den 30 december, 2020 uppgick antalet registrerade aktieägare till 2 242.
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2020
• Dotterbolag i Australien startas för 

kliniska studier med NIC-001

• Anslag beviljas för forskningsprojekt 
inom inhalation som nyttjar 
Nanologicas teknologi

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

• En företrädesemission tillför 
bolaget cirka 55,4 MSEK 

• Uppdragsavtal med Vicore 
Pharma AB gällande tillverkning 
av GMP-klassificerat material 

• En riktad emission tillför bolaget 
cirka 57,1 MSEK 

• Per Möller anlitas som rådgivare 
inom preparativ kromatografi

• Studien med läkemedels-
kandidaten NIC-001 försenas med 
anledning av covid-19

• Chief Medical Officer rekryteras

• Nanologicas patent med titeln ” A 
process for manufacturing porous 
silica particles loaded with at least 
one bioactive compound adapted 
for lung, nasal, sublingual and/or 
pharyngeal delivery” beviljas i
Europa

• Testmaterial från uppskalning till 
volymproduktion av silika levereras

• Avtal med växtskyddsbolag utökas 
för formulering av ytterligare en 
aktiv substans för växtskydd

• Klinisk studie med NIC-001 flyttas 
fram

• Nanologica listas på Spotlight Next

• Konvertering till IFRS som 
redovisningsstandard

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTERINGSPERIODEN

• Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns
• Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas 
• Ramavtal tecknas med läkemedelsbolaget Zentiva för nyttjande av 

NLAB-plattformarna för drug delivery-projekt 
• SVP Sales och Senior Advisor för kromatografi rekryteras för den 

amerikanska marknaden 
• Thomas Eldered föreslås som ny styrelseledamot i Nanologica AB

Q1 Q2 Q3 Q4

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
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Under 2020 passerade vi en central milstolpe
genom att framgångsrikt skala upp vår
produktion av silika. Den binära risken med att
överföra en metod i kiloskala till tonskala har
därmed eliminerats, vilket gör det möjligt för vår
satsning inom preparativ kromatografi att ta
fart. Detta sätter företaget i en utmärkt position
för accelererad tillväxt och för att ta Nanologica
till nästa nivå.

Under 2020 lyckades Nanologica nå en netto-
omsättning om 16 135 TSEK – trots att den
pågående pandemin hindrat tillväxten i försäljning
av analytiska kolonner – tack vare en stark utveck-
ling inom affärsområdet drug development. Vi
förväntar oss en fortsatt tillväxt, först drivet av
våra partnerprojekt inom drug development, men
senare under 2021 eller i början av 2022 genom
att preparativ kromatografi tar över som den
främsta faktorn för tillväxt.

De första produkterna som vi erhållit från den
storskaliga tillverkningen i Storbritannien är
identiska med vad vi tidigare har producerat på
vår pilotanläggning i Södertälje. Det innebär att vi
har passerat en viktig milstolpe – uppskalning av
produktionen – och att vi nu kan fokusera på
nästa milstolpe som är att leverera större prover
av silika till potentiella kunder för utvärdering i
större skala. Detta flyttar fram vår position i
dialoger med kunder och för oss närmare att
säkra ytterligare kontrakt inom det preparativa
området och är ett viktigt steg mot vårt mål – att
etablera oss som en snabbväxande verksamhet
som tillverkar och säljer produkter globalt till
peptidtillverkare i allmänhet och insulin-
producenter i synnerhet.

De kommande åren kommer att bli mycket
spännande. Förutom att få stora mängder
produkt från den storskaliga tillverkningen i slutet
av 2021, arbetar vi parallellt med några större
konton för att kunna sälja och leverera dessa
produkter. Vi har också börjat etablera en stark
försäljningsorganisation, där den senaste
rekryteringen täcker USA, en av de viktigaste
marknaderna. Det är med tillförsikt och spänd
förväntan som vi ser fram emot de kommande
åren och expansionen av den preparativa
kromatografiverksamheten.

”De kommande åren 
kommer att bli mycket 

spännande. ”

Stora framsteg har även gjorts inom vårt
affärsområde drug development. Våra partner-
projekt fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt
med bland annat VP02-projektet, som drivs av
Vicore Pharma och som avancerar mot kliniska
studier. Detta projekt är ett utmärkt exempel på
vad vi kan åstadkomma med vår drug delivery-
teknologi. Genom att ta en läkemedelssubstans
som har en bevisad terapeutisk effekt men
allvarliga biverkningar i sin nuvarande formulering
och omformulera det med NLAB Spiro® för lokal
leverans i lungan, förväntas biverkningarna

POSITIONERAT FÖR FORTSATT TILLVÄXT

VD-ORD

Vd Andreas Bhagwani
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omformulera ett existerande läkemedel och
därigenom möjliggöra lokal administration i
lungan. Formuleringsarbetet har under året gått
ut på att ta fram en formulering med rätt
egenskaper och en produktkandidat som visar
lovande separation mellan lokal och systemisk
exponering har identifierats. Kandidaten
utvecklas nu vidare i toxikologiska studier varefter
Vicore Pharma planerar att starta en fas I-studie.

I projektet med AstraZeneca utvärderas vår
plattform i syfte att förbättra formuleringen av en
av deras läkemedelssubstanser. Arbetet inleddes i
början av 2019 som en följd av en lyckad in vitro-
utvärdering vi genomförde 2018. Under hösten
förlängdes och utökades samarbetet som
omfattar både in vitro- och prekliniska in vivo-
studier med målet inställt på kliniska studier.

Nanologica årsredovisning 2019 10

minska drastiskt eller elimineras. Detta kan leda
till nya behandlingsalternativ för patienter med
stora medicinska behov.

Den storskaliga produktionen tillverkar silika
enligt GMP (good manufacturing practice), vilket
gör Nanologica till den enda tillverkaren i världen
för inhalerbar silika. Den första GMP-tillverkade
batchen silika väntas under andra kvartalet i år.

Den kliniska studien med vår egen läkemedels-
kandidat NIC-001, som vi har haft för avsikt att
utföra i Australien under 2020, har pausats på
grund av Coronapandemin. Vi har istället lagt vårt
fulla fokus på inhalationsplattformen NLAB
Spiro®, där vi arbetar med ytterligare teknisk
utveckling samt förbereder ett toxikologiskt
studieprogram. Vi har också initierat djurstudier
med intressanta läkemedelssubstanser för
inhalation, i syfte att visa plattformens mång-
sidighet och för att identifiera kandidater för
vidare klinisk utveckling. Dessa prekliniska Proof
of Concept-studier förväntas slutföras under
2021. Vi bedömer att plattformen har potential
att bli nästa generations läkemedelsbärare för
inhalerade formuleringar, med möjlighet att
avsevärt förbättra nuvarande behandlingar liksom
skapa nya behandlingsalternativ för respiratoriska
sjukdomar.

Liksom många andra företag har Nanologica
påverkats starkt av Coronapandemin. Den största
negativa effekten har setts på försäljningen av
analytiska kromatografikolonner på alla geo-
grafiska marknader. Bortsett från att vår kliniska
studie skjutits upp har verksamheten inom drug
development och preparativ kromatografi på-
verkats endast måttligt av pandemin, vilket gör att
vi står starka inför framtiden.

2021 ser ut att bli ett nytt händelserikt år för
Nanologica och det är med höga ambitioner och
stor tillit jag ser fram emot att leda teamet mot
att nå nya milstolpar och att fortsätta den positiva
utvecklingen av företaget, i syfte att skapa värde
för såväl patienter världen över som för aktie-
ägare!

Maj 2021

Andreas Bhagwani, vd
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Drug development, läkemedelsutveckling, inne-
fattar processen att ta en läkemedelskandidat
från idéfas, genom prekliniska och kliniska studier,
till en produkt färdig för marknaden. Nanologica
är verksamt genom stora delar av kedjan, med
fokus på drug delivery.

Drug delivery är ett brett begrepp inom
läkemedelsindustrin som omfattar olika sätt att
tillföra läkemedel till kroppen, samt olika tekniker
för att formulera och tillverka läkemedel. Målet är
att leverera rätt mängd läkemedel, till rätt plats i
kroppen, vid rätt tidpunkt. Syftet med
Nanologicas drug delivery-plattformar, NLAB
Spiro® och NLAB Silica™, är att ta fram bättre
läkemedel till gagn för patienter. NLAB Spiro® och
NLAB Silica™ kan förbättra läkemedel genom att
ge snabbare verkan, längre varaktighet eller
enklare administrering.

Nanologicas plattformsteknik utvecklas dels i
interna projekt som NIC-001, dels med
läkemedelspartners som i partnerprojektet VP02,
för att omformulera läkemedelssubstanser som i
nuvarande formuleringar inte ger optimal be-
handling för patienterna.

NIC-001, en omformulering med Nanologicas
NLAB Silica™-plattform, kan leda till att patienter
tar läkemedlet som en sublingual tablett (under
tungan) istället för att sväljas. Detta förväntas
leda till en mer konsekvent absorption och högre
effektivitet av läkemedlet.

VP02, en omformulering med Nanologicas NLAB
Spiro®-plattform gör det möjligt att leverera läke-
medelssubstansen lokalt i lungan istället för via

ordnad struktur) som är svårlöslig i kroppen,
vilket leder till en låg biotillgänglighet. Sub-
stansens amorfa form (oordnad struktur) löses
upp och frigörs mycket snabbare, vilket ofta leder
till en högre biotillgänglighet, men som kan vara
känsligare och mer svårhanterlig än den kristallina
formen. Genom att ladda den amorfa formen av
en läkemedelssubstans inuti porerna hos
Nanologicas silikapartiklar stabiliseras och
skyddas substansen, vilket gör det möjligt att
formulera den till ett läkemedel, samtidigt som
den högre lösligheten bibehålls. Formulering av
läkemedelssubstanser med Nanologicas NLAB-

plattformar kan generera läkemedelsexpo-
neringar i kroppen flera gånger högre jämfört
med traditionella formuleringar. På så sätt kan
behandlingar göras mer effektiva, doser kan
sänkas och ibland kan helt nya läkemedel eller
behandlingsalternativ skapas.

Nanologicas teknikplattform utvecklas konti-
nuerligt och fler administreringsvägar, tekniker
och frisättningsmekanismer har tillkommit under
de senaste åren, såsom inhalation och använd-
ning av tomma porösa silikapartiklar.

DRUG DEVELOPMENT
orala tabletter, vilket innebär att dosen kan
sänkas avsevärt. Detta förväntas minska eller
eliminera biverkningarna medan den terapeutiska
effekten bibehålls eller ökas, vilket resulterar i en
högre livskvalitet för patienterna.

Detta är två exempel på hur Nanologicas teknik
inom drug delivery kan användas för att förbättra
livet för patienter med stora medicinska behov,
samtidigt som den skapar betydande värde för
bolagets aktieägare.

DRUG DELIVERY-PLATTFORMAR
Nanologicas drug delivery-teknik bygger på
sfäriska porösa amorfa silikapartiklar i mikro-
meterstorlek. Porerna är i nanometerstorlek och
läkemedelssubstanser laddas inuti partiklarnas
porer. Partiklar laddade med läkemedels-
substanser kan sedan formuleras för olika admini-
streringsvägar, såsom ett fritt flödande pulver för
inhalation eller tabletter för sublingual eller oral
administrering.

Formulering av läkemedelssubstanser med hjälp
av Nanologicas drug delivery-plattformar adres-
serar flera av de utmaningar som läkemedels-
industrin står inför idag. Vanliga utmaningar är
läkemedelssubstanser med låg löslighet, liksom
instabila substanser som är svåra att hantera.
Genom att tillämpa Nanologicas drug delivery-
teknik kan båda dessa utmaningar hanteras, vilket
möjliggör nya produktattribut.

Låg löslighet av en läkemedelssubstans kan leda
till svårigheter att uppnå en terapeutisk koncent-
ration av substansen i kroppen. Ett vanligt
problem med läkemedelssubstanser är att de
vanligtvis förekommer i en kristallin form (fast,

Endast 
läkemedel

Läkemedel 
laddat i 
NLAB 

Silica™

Läkemedel laddat i 
NLAB Silica™

Tomma NLAB 
Silica™ - partiklar

Bild: Löslighet av rött läkemedel i simulerad kroppsvätska. I det vänstra kärlet syns läkemedels-
kristaller – läkemedlet har inte lösts i vätskan. Det högra kärlet visar samma mängd läkemedel 
laddat i NLAB Silica™ -partiklar – läkemedlet har lösts helt i vätskan efter 10 min.
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NLAB SPIRO® – NANOLOGICAS DRUG DELIVERY-
PLATTFORM FÖR INHALATION
NLAB Spiro® är Nanologicas teknikplattform för 
inhalation. Plattformen består av biologiskt ned-
brytbara nanoporösa sfäriska silikapartiklar som 
kan laddas med läkemedelssubstanser. 
Partiklarnas storlek och aerodynamiska 
egenskaper är optimerade
för inhalation. 
Partiklarna har 
en snäv storleks-
fördelning,  så 
att de kan 
nå en 
önskad 
del av 

För torrpulverinhalatorer (DPI) är standard-
formuleringar baserade på att kombinera
mikroniserade läkemedelspartiklar med en laktos-
baserad bärare, eller på att använda spray-
torkade partiklar av läkemedlet. Vid användning
av en laktosbärare är den faktiska levererade
dosen av ett inhalerat läkemedel ofta mycket låg
eftersom stor andel av läkemedlet förblir fäst vid
laktospartikeln, vilken fastnar i halsen och i de
övre luftvägarna. För spraytorkade formuleringar
är läkemedlets partikelstorleksfördelning ofta
bred vilket leder till en låg levererad dos och höga
tillverkningskostnader.

Med NLAB Spiro®-plattformen optimeras
partiklarna för att nå målområdet i lungan, vilket
ger en stor möjlighet till effektiv och konsekvent
levererad dos och förbättrad tillverkningsprocess.

För närvarande förbereds ett toxikologiskt studie-
program för NLAB Spiro®-plattformen. Syftet med
studierna är att validera plattformens säkerhet

gällande toxicitet för tomma NLAB Spiro®-
partiklar. Även djurstudier med intressanta
läkemedel, laddade i NLAB Spiro® avsedda för
inhalation, har initierats i syfte att visa
teknikplattformens mångsidighet och att
identifiera läkemedelskandidater för potentiell
klinisk utveckling. Dessa prekliniska Proof of
Concept-studier förväntas slutföras under 2021.

Innovation
Det finns ett stort behov av innovation inom
inhalationsområdet och leverans av läkemedel till
lungan. Utvecklingsområden inom lung-
administrering inkluderar omformulering av orala
eller intravenösa läkemedel, nya metoder för
lokal lungleverans, leverans av biologiska läke-
medel till lungan och en övergång från inhalatorer
med doserad dos (pMDI) till inhalatorer för
torrpulverberedningar (DPI) av miljöskäl. Livs-
cykelhantering och förbättrad behandling för
patienterna, till exempel att ta medicin en gång
dagligen istället för två gånger, eller att använda

NLAB Spiro® är lämpad för de flesta läkemedels-
substanser, inklusive mindre biologiska läkemedel

lungan för bästa terapeutiska effekt – ju mindre
partikel, desto djupare in i lungan kan den nå.
Mikrosfärerna är icke-aggregerade och kan ses
med blotta ögat som ett fritt flödande pulver. De
har hög laddningskapacitet och är lösliga i
simulerad lungvätska.

Bild: Ju mindre partiklar, desto djupare in I lungan kan de nå.

och möjliggör formulering av flera substanser i
samma formulering för kombinationsbehandling.

NLAB Spiro® kan
• öka löslighet och/eller biotillgänglighet för läkemedelssubstanser,
• skydda läkemedelssubstanser från nedbrytning,
• tillhandahålla en kontrollerad frisättningsprofil som skapar nya möjligheter för

behandling av lungsjukdomar

Bild: NLAB Spiro möjliggör formulering med två eller flera läkemedelssubstanser (API:er) för 
kombinationsbehandling.

Laddning
av API 1 Formula�on

Laddning
av API 2

NLAB Spiro® NLAB Spiro® med 2 API Kombina�onsformulering
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en enkel handhållen inhalator istället för till
exempel nebulisatorer, är exempel på drivkrafter
för fortsatt utveckling av redan godkända
produkter.

Marknad för inhalation
Respiratoriska sjukdomar är en stor global
hälsobörda. Det uppskattas att 344 miljoner
människor har astma, mer än 300 miljoner lider
av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), varav 65
miljoner har modest till svår KOL, mer än 100
miljoner människor upplever sömnapné, 8,7
miljoner utvecklar tuberkulos (TB) varje år,
miljoner lever med högt pulmonellt blodtryck och
mer än 50 miljoner människor kämpar med
arbetsrelaterade lungsjukdomar. Totalt lider mer
än en miljard människor av lungsjukdomar och
sjukvårdskostnaderna för detta är en ökande
börda.

Den globala marknaden för läkemedel för
behandling av astma var 19 000 MUSD år 2019
och förväntas växa till 26 000 MUSD fram till
2027. För KOL-läkemedel var den globala
marknaden 10 000 MUSD år 2015 och förväntas
växa till 14 000 MUSD fram till 2025. År 2018
uppgick den totala försäljningen av inhalatorer för

astma och KOL till cirka 10 400 MUSD och
förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt
på 3,0 procent till cirka 12 100 MUSD år 2023.
Förutom den ökade förekomsten av lung-
sjukdomar som KOL, astma och cystisk fibros,
drivs tillväxten av ökad preferens för lokal
administrering i lungan, teknisk utveckling av
digitala inhalatorer och behovet av ett tekniskt
skifte från pMDI till DPI för miljöns skull.

NLAB SILICA™ – NANOLOGICAS DRUG DELIVERY-
PLATTFORM FÖR ORAL OCH SUBLINGUAL
ADMINISTRERING
NLAB Silica™ är Nanologicas teknikplattform för
oral och sublingual administrering. Tekniken
bygger på samma teknik som för NLAB Spiro® -
läkemedelssubstanser laddas inuti porerna i
nanoporösa silikapartiklar. Partiklarna formuleras
sedan och pressas till tabletter för sublingual eller
oral användning. För sublingual administrering
löses tabletterna snabbt upp vilket säkerställer ett
högt upptag av läkemedelssubstans genom
kapillärerna under tungan. För oral administrering
pressas NLAB Silica™-partiklar enkelt till tabletter
och olika tekniker såsom dragering med
polymerfilmer kan användas för att skapa önskad
frisättningsprofil för läkemedelssubstansen.

NLAB Spiro®-partiklar är sfäriska porösa 
silikapartiklar med mycket snäv storleks-
distribution, vilket innebär att partiklarna 
är av samma storlek. 

NLAB Spiro® -partiklar har mycket goda 
aerodynamiska egenskaper väl lämpade 
för leverans till lunga. 

När läkemedelssubstansen laddades i NLAB Spiro®-partiklar ökade biotillgängligheten väsentligt 
jämfört med den kommersiella formuleringen av läkemedelssubstansen. SLF står för simulerad 
lungvätska och PBS är fosfatbuffrad saltlösning.

NLAB Spiro®

AFFÄRSMODELL DRUG DEVELOPMENT

PRODUKTUTVECKLINGS-
SAMARBETEN

Preklinisk och klinisk 
utveckling av nya innovativa 

läkemedel i partnerskap

TEKNOLOGI-
SAMARBETEN

Genomförbarhets-/proof of 
concept-studier, 

formuleringsdesign och tidig 
produktutvärdering

UTVECKLING AV EGNA 
TILLGÅNGAR

Interna utvecklings-
program för nya 

läkemedel

LEVERANTÖR AV NLAB-
MATERIAL

cGMP-tillverkning av 
NLAB Spiro® upp till 

tonskala
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utvärdering som Nanologica tidigare utfört för
AstraZeneca. Syftet med projektet är att ut-
värdera om Nanologicas drug delivery-plattform
kan förbättra formuleringen av AstraZeneca
substanser. Samarbetet omfattar både in vitro och
prekliniska in vivo-studier.

Växtskyddsprojekt
I september 2017 ingick Nanologica ett sam-
arbete med ett globalt växtskyddsföretag, i syfte
att förbättra formuleringen av en aktiv ingrediens
för växtskydd. Projektet använder samma teknik
som Nanologicas andra drug delivery-projekt,

EGNA PROJEKT
NIC-001
NIC-001 är Nanologicas interna projekt för att
behandla illamående vid gastropares. Gastropares
(fördröjd tömning av magsäcken) är ett tillstånd
som drabbar många diabetespatienter. Symp-
tomen inkluderar smärta, illamående och kräk-
ningar. Metoklopramid är ett ämne som används
för att behandla nedsatt rörlighet i mag-
tarmkanalen samt illamående och är det enda
läkemedlet som är godkänt av FDA (amerikanska
läkemedelsmyndigheten) vid behandling av
gastropares. Läkemedlet finns för närvarande som
en oral tablett och som en injicerbar vätska för
användning på sjukhus. Effektiviteten hos
befintliga metoklopramidbaserade läkemedel
varierar dock stort och för många patienter är de
verkningslösa.

NIC-001 är en sublingual formulering av meto-
klopramid, vilket betyder att den är en tablett
som placeras under tungan där den snabbt
smälter. Läkemedlet tas då upp i blodomloppet
genom kapillärerna under tungan och når den
systemiska cirkulationen utan att passera mag-
tarmkanalen. Gastroparespatienter har en sämre
fungerande magtarmkanal och kan ha svårigheter
att svälja på grund av det illamående som
sjukdomen vanligtvis orsakar. En sublingual
formulering, som inte passerar magen, kan då
vara fördelaktig. Den förväntade nyttan av NIC-
001 är en snabbare och mer konsekvent
symptomlättnad och en ökad livskvalitet för
patienterna.

I USA finns det cirka 2,3 miljoner diabetes-
patienter som söker medicinsk behandling för
gastropares. Marknaden bedöms vara växande då
antalet diabetespatienter kontinuerligt ökar;
National Diabetes Statistics Report från 2017
redovisar att över 30 miljoner människor i USA
har diabetes.

Nanologica har planerat att utföra en klinisk
studie för att bedöma och jämföra farmako-
kinetiken och säkerheten för olika formuleringar
av NLAB Silica™-formulerad metoklopramid.

Med en positiv klinisk studie bedömer Nanologica
att det finns en betydande kommersiell möjlighet.
På grund av den pågående Corona-pandemin är
projektet för närvarande pausat.

Prekliniskt utvecklingsprogram inom inhalation
Nanologica genomför ett prekliniskt utvecklings-
program inom inhalation baserat på NLAB Spiro®-
plattformen. Syftet med programmet är att säkra
kunskap och patent för nya applikationer av NLAB
Spiro® och att identifiera tillgångar för vidare
klinisk utveckling.

PARTNERPROJEKT
VP02 – partnerprojekt med Vicore Pharma inom
idiopatisk lungfibros (IPF)
År 2018 tecknade Nanologica ett licensavtal med
INIM Pharma (sedermera Vicore Pharma) för
användning av NLAB Spiro®-plattformen för läke-
medelsformuleringar. Vicore Pharma fokuserar på
att utveckla läkemedel för behandling av inter-
stitiella lungsjukdomar, däribland idiopatisk lung-
fibros (IPF).

IPF är en obotlig sjukdom med svår ihållande
hosta. VP02 syftar till att tillhandahålla ett nytt
behandlingsalternativ för patienter med IPF
genom att undersöka en ny formulering och
leveransväg för en befintlig läkemedelssubstans
som har både antiinflammatoriska och anti-
fibrotiska effekter. Substansen har i klinik visats
minska den svåra, ihållande torra hostan som är
förknippad med IPF. Detta är en unik egenskap
som Vicore Pharma tror sannolikt kommer att ha
en uttalad effekt på IPF-patienters livskvalitet.

Nanologica tillverkar för närvarande NLAB Spiro®-
partiklar under GMP som förberedelse för det
kliniska programmet för VP02.

Nanologica och AstraZeneca i gemensamt
utvärderingsprojekt
2019 ingick Nanologica och AstraZeneca ett
samarbetsavtal som har förlängts vid flera
tillfällen och fortfarande pågår. Samarbetet är en
fortsättning på en framgångsrik in vitro-
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med laddning av den aktiva ingrediensen inuti
porerna av silikapartiklar för skydd och kon-
trollerad frisättning. Målet är att minska miljö-
påverkan genom att minska mängden substans
som används i fält.

ÖVRIGA INDUSTRIELLA OCH AKADEMISKA 
SAMARBETEN
Tomma mesoporösa silikapartiklar för 
behandling av ALS och andra neurodegenerativa 
sjukdomar 
Nanologica har tillsammans med forskargruppen
för regenerativ neurobiologi vid neuroveten-
skapliga avdelningen, Uppsala universitet, ledd av
professor Elena Kozlova, utvecklat en metod för
att leverera nervtillväxtfaktorer till transplan-
terade celler med hjälp av mesoporösa silika-
partiklar.

Arbetet ledde till forskning på att använda tomma

silikapartiklar levererade direkt till ryggmärgen för
att binda toxiner som associeras med neuro-
degenerativa sjukdomar, med fokus på amyotrof
lateral skleros (ALS). En dramatisk förbättring i
form av fördröjning av sjukdomsutbrott och
förlängning av livslängd registrerades i en
djurmodell.

Pågående experiment visar att NLAB Silica™-
partiklar absorberar TDP43, SOD1 och andra
aggregerade proteiner, vilka är kännetecken för
neurodegenerativa sjukdomar. Arbetet kommer
att fortsätta för att fördjupa förståelsen för
mekanismerna bakom resultaten.

Porös läkemedelsbärarplattform för inhalation 
av antibiotiska molekyler
Nanologica och Iconovo, ett företag som
utvecklar ett komplett utbud av inhalations-
enheter, samarbetar i ett projekt som finansieras
av Kunskapsstiftelsen och som leds av Dr Sabrina

Valetti vid Biofilms - Forskningscentrum för
biointerfaces vid Malmö universitet. Syftet med
projektet är att utforma en ny leveransteknik för
att administrera läkemedel säkert och effektivt till
lungan. En effektiv inhalerad läkemedels-
behandling kräver en lämplig pulverformulering
tillsammans med en väldesignad medicinteknisk
produkt. Detta projekt behandlar centrala veten-
skapliga frågor för utveckling av medicin-
produkter. Huvuddelen av projektet utförs av Dr
Sabrina Valetti vid Biofilms Research Center for
Biointerfaces, Malmö universitet. Projektet
startade under andra kvartalet 2020 och för-
väntas pågå i tre år.

Nanoporösa silikapartiklar för läkemedels-
beredningar
Forskningsprojektet Nanoporösa silikapartiklar för
läkemedelsberedningar, lett av Dr Sabrina Valetti
vid Malmö universitet, inleddes 2017 och av-
slutades i slutet av februari 2021. Nanologica var

en av tre industripartners för projektet, de andra
var Orexo AB och CTC Clinical Trial Consultants
AB. Syftet med projektet var att studera om
Nanologicas silikapartiklar kunde öka bio-
tillgängligheten för specifika läkemedels-
substanser formulerade som sublingual
formulering, med fokus på behandling av migrän-
huvudvärk. Projektet var mycket framgångsrikt
och uppfyllde alla milstolpar och genererade
vetenskaplig förståelse för permeabilitet för
lösliga läkemedelssubstanser relevanta för
sublingual administrering. Arbetet resulterade i
beredning av flera vetenskapliga artiklar och
utvecklingen av ny laboratorieutrustning för att
studera permeabilitet genom naturliga ex vivo
och artificiella membran. Projektet skapade
viktiga immateriella rättigheter och kunskaper
och ansågs ha varit värdefullt för både partners
och akademiska grupper.
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Kromatografi är en teknik för att separera ämnen
i lösningar från varandra. Inom bland annat
livsmedels- och läkemedelsindustrin används
analytisk kromatografi för kvalitetssäkring och
analys av produkter både på marknaden och
under utveckling. Preparativ kromatografi bygger
på samma princip, men används som reningssteg
i storskalig produktion av vissa läkemedel,
exempelvis insulin.

Nanologica är verksamt inom högupplösande
vätskekromatografi, HPLC (High Performance
Liquid Chromatography). I både analytisk och
preparativ HPLC finns en så kallad mobil fas och
en stationär fas. Den mobila fasen är ett
lösningsmedel som löser upp ämnena som ska
analyseras och fungerar som bärare. Den mobila
fasen pumpas i systemet genom en andra

substans som kallas den stationära fasen och
består av en kolonn fylld med silika. Den
stationära fasen interagerar med de olika ämnena
i den mobila fasen genom att skapa bindningar till
dem så att dessa ämnen bromsas upp inuti
kolonnen. Beroende på hur stark attraktion som
skapas transporteras de olika komponenterna i
lösningen genom den stationära fasen olika
snabbt, vilket får dem att separeras från varandra.
Silikan i den stationära fasen funktionaliseras, det
vill säga ytbehandlas med kemiska molekyler, för
att ges olika typer av egenskaper som möjliggör
separation av vitt skilda ämnen.

Inom analytisk kromatografi används kolonner
med mindre innerdiameter för att analysera
prover i små mängder. I slutet av kolumnen finns
en detektor som registrerar när ett visst ämne

KROMATOGRAFI
passerar ut från kolonnen. Inom preparativ
kromatografi har kolonnerna en mycket större
innerdiameter och används för att avlägsna
föroreningar från ett läkemedel inom storskalig
produktion. I slutet av den preparativa kolonnen
samlas det renade läkemedlet.

PREPARATIV KROMATOGRAFI
Nanologica tillverkar och tillhandahåller silika-
media för preparativ kromatografi under varu-
märket NLAB Saga®, för rening av läkemedel i
industriell skala.

Nanologicas position inom preparativ 
kromatografi
Nanologicas produkt har testats och utvärderats
med utmärkta resultat gällande kvalitet,
prestanda och hållbarhet av flera potentiella

kunder. Kostnadsminskning är en viktig drivkraft
för läkemedelsproducenter, eftersom detta
reningssteg till exempel i insulinproduktion ofta
står för så mycket som 25 procent av den totala
produktionskostnaden. Därför blir silikans livs-
längd mycket viktig. Här ligger Nanologica i
framkant och är en av få leverantörer med en
silika som är tillräckligt mekaniskt och kemiskt
stabil för att klara de förhållanden silikan utsätts
för vid insulinrening.

Tack vare den höga kvaliteten på företagets
produkt är Nanologicas kommersiella potential
inom preparativ kromatografi stor. Företaget har
flera pågående diskussioner med potentiella
kunder. Försäljningsprocessen inom preparativ
kromatografi är dock lång eftersom materialet ska
inkluderas i industriella läkemedelsproduktions-

Schematisk skiss av ett  
HPLC-system
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processer. Nanologicas framgångsrika uppskalning
av produktion av silika gör det möjligt att
tillhandahålla produktprover i större mängder
som del i processen att säkra ett stort leverans-
avtal.

För att ytterligare stärka sin position inom
affärsområdet har Nanologica inrättat ett
applikationslaboratorium i syfte att kunna stödja
kunder i metodutveckling och problemlösning.
Tillgång till ett applikationslaboratorium adderar
värde till kunderbjudandet, vilket möjliggör
starkare kundrelationer. Utöver detta har
Nanologica världsledande vetenskapliga rådgivare
som bidrar med erfarenhet, nätverk och stor
kunskap inom kromatografiområdet.

I juli 2019 säkrade företaget sitt första stora
kundkontrakt inom preparativ kromatografi. Ett
avtal gällande leverans av preparativ silika till ett
värde av cirka 120 MSEK tecknades med den
kinesiska distributören Yunbo Technology (Beijing)
Co. Avtalet sträcker sig mellan 2021–2026 och ger
Yunbo rätt att distribuera Nanologicas produkter
för preparativ kromatografi på den kinesiska

marknaden.

Nanologica arbetar för närvarande med att säkra
ytterligare kontrakt inom preparativ kromatografi.
Dialoger med potentiella kunder pågår och har
endast måttligt försenats av den pågående
Coronapandemin. I början av 2021 väntas test-
material levereras till potentiella kunder som en
del av deras pågående utvärderingar. Dessutom
har försäljningsorganisationen stärkts genom
rekrytering av en SVP Sales and Senior Advisor för
den amerikanska marknaden, vilket är det första
steget i att bygga en stark försäljningsorganisation
med förmåga att täcka fler marknader.

Marknaden för preparativ kromatografi
Marknaden för preparativ HPLC bedömdes av
företaget att nå 4 200 MSEK 2018 med en för-
väntad tillväxt till 5 900 MSEK fram till 2025, vilket
motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 4,3
procent. Siffrorna är uppskattningar eftersom inga
officiella data finns tillgängliga. Nanologica upp-
skattar att den adresserbara marknaden för
företaget är cirka 1 200 MSEK.

Diabetesläkemedel
Behandling av diabetes görs för närvarande
huvudsakligen med rekombinant humaninsulin,
en produkt som är dyr att producera och där en
priserosion har avskräckt generiska producenter
att slå sig in på marknaden. Detta har lett till ett
högt pris för slutprodukten, vilket lämnar många
diabetespatienter utan behandling på grund av
höga kostnader.

Under de senaste 20 åren har flera andra
diabetesprodukter såsom långverkande insulin,
snabbverkande insulin och GLP-1-analoger
lanserats. Alla dessa produkter renas på liknande
sätt, under förhållanden som är hårda mot
reningsmediet. Nanologica bedömer att kostnads-
minskningar är en viktig drivkraft för pro-
ducenterna, särskilt i Asien, vilket innebär att
reningsmediets livslängd blir avgörande.

Nanologica uppskattar antalet insulinproducenter
över hela världen till cirka tio, medan ett liknande
antal producenter utvecklar generiska produkter.

Peptider
Preparativ HPLC används också för att rena
peptider. Detta är en mer fragmenterad marknad
med flera tusen mindre producenter, varav några
använder silika i reningssteget.

Konkurrenter
Det finns relativt få storskaliga tillverkare av silika
i världen. Inom preparativ kromatografi är
Nanologica en av två tillverkare som producerar
en mekaniskt och kemiskt stabil silika, tillräckligt
robust för att klara de förhållanden som silikan
utsätts för vid insulinrening. Några få andra
producenter levererar mindre kemiskt stabil silika
till ett lägre pris, för applikationer utanför
reningssegmentet för diabetesprodukter. För
rening av peptider och små molekyler är
produktionen mindre krävande än för produktion
av insulin. Nanologica bedömer dock att en
ökande efterfrågan på dessa läkemedel kommer
att leda till en ökad efterfrågan på högkvalitativ
silika.

ANALYTISK KROMATOGRAFI
Nanologica producerar färdigpackade analytiska
kolonner under varumärket SVEA® för analys
inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Sedan
starten av storskalig produktion av företagets
silika omvandlas detta segment från att vara det
huvudsakliga segmentet inom kromatografi till att
bli en stödjande affär och en språngbräda för
preparativ kromatografi.

TILLVERKNING AV NANOLOGICAS SILIKA
Vid pilotanläggningen i Södertälje, producerar
Nanologica silika i kiloskala. En övergång till
preparativ kromatografi kräver silikavolymer i
tonskala, varför storskalig tillverkningskapacitet
har inrättats. Här produceras GMP-klassificerad
silika i tonskala, vilket gör företaget unikt inom
detta område.

I juli 2019 tecknades det första avtalet för
leverans av preparativ silika, vilket möjliggjorde
de stora investeringar som krävs för att skala upp
produktionen. Under 2020 startades upp-
skalningsprocessen med tillverkning av en
demonstrationsbatch. Processen och produkt-
intermediater validerades kontinuerligt och i
slutet av året levererades det färdiga
testmaterialet, vilket sedermera godkändes.
Kvaliteten på materialet är identisk med vad som
tidigare har producerats vid pilotanläggningen i
Södertälje, vilket innebär att all data som
Nanologica och kunder har genererat på
materialet kan tillämpas även på material från
den storskaliga tillverkningen. Tonskaleproduktion
pågår och det första kommersiella materialet
förväntas levereras under andra halvan av 2021.

Diagram: Hållbarhetsstudie av NLAB Saga® och två konkurrenter under förhållanden som simulerar 
rengöringscykler som körs i insulinproduktion. Hållbarheten hos NLAB Saga® ligger i linje med marknadsledaren.
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I takt med att Nanologica växer läggs stort fokus
på att möta affärsområdenas framtida kompe-
tensbehov och en av de högsta prioriteringarna
för bolaget är att attrahera och behålla lovande
talanger inom respektive område. Bolaget strävar
efter att genomföra strukturerade rekryterings-
processer för att säkerställa att kompetenta och
skickliga medarbetare anställs. Nanologica
kommer också att öka sitt samarbete med
studenter genom till exempel praktikplatser,
liksom samarbeten med forskargrupper och
industri, för att ytterligare stärka Nanologica som
ett attraktivt arbetsgivarvarumärke inom life
science-branschen. Att ha rätt människor, på rätt
platser, vid rätt tidpunkt ökar chanserna för
framgång, konkurrenskraft och i slutändan
lönsamhet för företaget.

För att säkerställa att de anställda är engagerade
och motiverade genomför Nanologica årliga och
interimistiska utvecklingssamtal och löne-
revisioner. Som en del av det årliga utvecklings-
samtalet bestämmer varje anställd tillsammans
med sin chef en individuell utvecklingsplan med
individuella mål, i syfte att hjälpa medarbetarna
att växa i sina roller och stödja deras ambitioner.

För att ytterligare hålla medarbetarna motiverade
och engagerade i verksamheten delas information
om projekt, produkter och processer regelbundet.
Vi tror att det är viktigt för alla anställda att känna
sig delaktiga i företaget och att känna att man
bidrar till målen.

På Nanologica strävar vi efter mångfald i alla delar
av företaget, från styrelsen, till ledningsgruppen

MEDARBETARE
till medarbetare. Vi anser att mångfald är en
konkurrensfördel. Att kunna utnyttja olika
perspektiv, erfarenheter och idéer leder till en
mer innovativ, konkurrenskraftig och produktiv
organisation. En mångfacetterad arbetskraft
återspeglar också den internationella marknad
där Nanologica verkar.

Nanologicas uppförandekod beskriver etiska
principer och ger anvisningar för hur medarbetare
ska agera och bedriva affärer på ett ansvarsfullt
sätt. Den beskriver företagets förväntningar på
medarbetares beteende gentemot sina kollegor,
handledare, övergripande organisation och
gentemot externa parter. Syftet med uppförande-
koden är att främja en välorganiserad, respektfull
och samarbetsinriktad miljö.

Säkerheten för våra anställda är avgörande.
Säkerhetskontroller genomförs regelbundet i
både laboratorierna och kontorsmiljön. Genom-
gång av säkerhetsrutiner och säkerhets-
utbildningar genomförs regelbundet för alla
medarbetare.

Anställda

Kvinnor 63% Män 37%

Ledning

Kvinnor 60% Män 40%

Styrelse

Kvinnor 50% Män 50%

Könsfördelning inom Nanologica

Under 2020 fanns åtta olika nationaliteter representerade bland medarbetarna, vilket återspeglar 
den internationella marknad där Nanologica verkar. 
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Nanologica reviderar kontinuerligt de kommer-
siella värdena för sina patent och varumärken.
Endast patent och varumärken som stöder
företagets affärsmodell och bedöms vara av
kommersiellt värde upprätthålls.

I slutet av 2020 hade företaget tre patentfamiljer
(Lung delivery, Stem cells och Solubility) med 28
beviljade patent, en patentfamilj (Empty particles)
där patentansökan under året blev publik och där

PATENT OCH VARUMÄRKEN
företaget har tagit ansökan vidare in i inter-
nationell fas, samt en patentfamilj (Sublingual
tablet) där patentansökan är under granskning i
nationell fas.

Nanologicas patent skyddar teknologier, egen-
skaper och applikationer för företagets drug
delivery-plattformar samt metoder för att
producera silikapartiklar.

Företaget har nio registrerade varumärken på
flera geografiska marknader.
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VOLYM, BÖRSVÄRDE OCH HANDEL
Under 2020 uppgick den totala omsättningen av
aktier till cirka 12,3 miljoner aktier (16,8)
motsvarande ett totalt värde om cirka 146 MSEK
(163). Den genomsnittliga dagliga omsättningen
var 48 847 aktier (67 183) motsvarande ett värde
om cirka 578 TSEK (650) per dag. Börsvärdet vid
årets slut var cirka 372 MSEK (175). Aktien
handlas via banker och börsmäklare under kort-

namnet NICA. ISIN-koden är SE0005454873.

AKTIENS UTVECKLING UNDER 2020
Vid utgången av 2020 var aktiekursen 13,40 SEK.
Aktiens högsta pris under 2020 om 15,20 SEK
noterades den 21 september och aktiens lägsta
pris var 8,40 SEK, vilket noterades den 17 mars.
Aktiekursen steg med 25,8 procent under året.

AKTIEN OCH ÄGARE
Nanologicas aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 30 oktober 2015. Sedan 4
november 2020 är aktien noterad på Spotlight Next, ett premiumsegment av Spotlight
Stock Market.

Aktiekursens utveckling

Graf över aktiekursens utveckling: Slutkurs (grön linje) och volym (blå staplar). 

ANTAL 
AKTIEÄGARE

2 242

KORTNAMN

NICA

MARKNADSPLATS

SPOTLIGHT 
STOCK MARKET

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Nanologica AB uppgick per 31 december 2020 till 11 389 278 SEK
fördelat på 27 776 850 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,41 SEK. Nanologica
har bara ett aktieslag.

Aktiekapitalets utveckling
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ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Nanologica AB kommer att hållas i
Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10
tr, i Stockholm torsdagen den 28 maj 2020, kl.
12:00. Kallelse kommer att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida senast torsdagen den 30 april
2020.

EMISSIONER
I mars 2020 genomförde Nanologica en före-
trädesemission av 5 539 815 aktier, vilket tillförde
bolaget 55,4 MSEK före emissionskostnader.
Totala antalet aktier efter emissionen uppgick till
22 159 262.

I maj 2020 genomförde Nanologica en riktad
emission av 5 539 815 aktier, vilket tillförde
bolaget 57,1 MSEK före emissionskostnader.
Totala antalet aktier efter emissionen uppgick till
27 776 850.

ÄGARE
Den 30 december 2020 uppgick antalet
aktieägare till 2 242 (1 922). Den största aktie-
ägaren, Thomas Eldered genom Flerie Invest AB,
ägde 32,4 procent av det totala antalet aktier,
följt av Swedbank Robur Medica med 9,0 procent
och vd Andreas Bhagwani genom Vega Bianca AB
med 7,6 procent. Sammantaget uppgick de tio
största aktieägarnas innehav till 64,8 procent av
det totala antalet aktier.

Nanologicas styrelse och ledningsgrupp ägde till-
sammans 8,1 procent av aktierna.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport kvartal 1 24 apr 2020
Delårsrapport kvartal 2 21 aug 2020
Delårsrapport kvartal 3 30 okt 2020

UTDELNING
Styrelsen och verkställande direktören föreslår
ingen utdelning för räkenskapsåret 2020-01-01 –
2020-12-31.

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM
Ett aktiebaserat incitamentsprogram (2018/21)
beslutades av årsstämman den 31 maj 2018 och
implementerades 2019. Totalt antal optioner i
programmet var 484 833, med ett lösenpris om
9,30 SEK. 14 personer, från ledningsgruppen och
övriga anställda, tecknade 96,4 procent av
optionerna i programmet, vilket motsvarar en
maximal utspädning på 1,7 procent om samtliga
optioner utnyttjas. En del av optionerna i
programmet löstes in i september 2020. Detta
ökade det totala antalet aktier i Nanologica AB till
27 776 850 och aktiekapitalet till 11 389 278 SEK.
Per den 31 december, 2020 återstod 389 426
optioner för inlösen senast 1 juli 2021.

Vid årsstämman den 28 maj 2020 beslutades
ytterligare två aktiebaserade incitamentsprogram
som implementerades i september 2020. I
programmet 2020/22 för Nanologicas styrelse-
ledamöter har samtliga 350 000 optioner

* Vega Bianca AB:s innehav uppgick enligt den offentliga förvaltarförteckningen utställd av Euroclear Sweden AB med
avstämningsdag 30 december till 1 647 999 aktier. Denna avvikelse beror på att Vega Bianca AB (där vd Andreas
Bhagwani är huvudman) har lånat ut aktier till Aktieinvest AB för att möjliggöra ett cashless-förfarande för
optionsinnehavare vid eventuellt inlösen av optionsprogrammet 2018/20. De utlånade aktierna återförs Vega Bianca AB
när cashless-förfarandet är avslutat, varför Vega Bianca AB:s faktiska innehav redovisas i ovan tabell.

tecknats och i program 2020/22 för Nanologicas
ledningsgrupp och anställda tecknades 597 449
av de 698 577 optionerna. Totalt motsvarar detta
en maximal utspädning om 3,8 procent om alla
optioner utnyttjas. Lösenpriset för optionerna är
18 SEK och programmet löper ut den 1 juli 2022.

Syftet med incitamentsprogrammen är att
uppmuntra ett brett aktieinnehav bland
Nanologicas anställda och styrelseledamöter,
attrahera och behålla kvalificerade medarbetare
samt att öka anställdas motivation.

INFORMATION
Eftersom Nanologica är ett publikt företag finns
det regler om vad, när och hur information ska
publiceras. Viktiga händelser och finansiella
rapporter offentliggörs genom pressmeddelanden
och på företagets webbplats
www.nanologica.com, där de också hålls
tillgängliga. Via webbplatsen är det möjligt att
prenumerera på pressmeddelanden och
finansiella rapporter. Dessutom innehåller webb-
platsen allmän företagsinformation, andra
nyheter, videopresentationer och information om
bolagsstyrning.

Nanologicas kommunikation ska kännetecknas av
snabbhet, tillförlitlighet och transparens. För att
vara tillförlitlig måste informationen vara relevant
och korrekt, vilket bland annat innebär att
Nanologica avstår från att spekulera i framtida
utveckling eller hypotetiska händelser.

Eventuella frågor kan riktas till
info@nanologica.com och besvaras så snart som
möjligt.

ÅRSSTÄMMA
Nanologicas årsstämma 2021 kommer att hållas
torsdagen den 27 maj 2021. Kallelse har
publicerats på bolagets hemsida. På grund av den
extraordinära situationen till följd av Covid-19
kommer årsstämman att genomföras genom
förhandsröstning (poströstning) i enlighet med
tillfällig lagstiftning som gäller 2021. Mer
information anges i kallelsen.
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FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport jan-jun   9 jul, 2021
Delårsrapport jan-sep   29 okt, 2021
Bokslutskommuniké 2021   25 feb, 2022

Ägare per den 30 december, 2020 Antal aktier Andel %
Flerie Invest AB 8 982 639 32,3
Swedbank Robur Medica 2 500 000 9,0
Vega Bianca AB 2 115 198 7,6
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 135 178 4,1
Konstakademien 855 036 2,9
CJ Hall  Invest AB 550 000 2,0
Rahal Investment AB 547 783 2,0
Mikael Lönn 530 423 1,9
Niklas Sjöblom 450 033 1,6
Wilhelm Risberg 391 163 1,4

De tio största aktieägarna 18 057 453 64,8
Övriga aktieägare (2 232) 9 719 397 35,2
Totalt 27 776 850 100,0

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


NANOLOGICA SOM INVESTERING
Genom att utveckla silikabaserade produkter som gör det möjligt att ta fram bättre och billigare läkemedel, strävar vi inte bara efter att skapa värde för våra aktieägare, utan också efter att
bidra till att fler patienter får tillgång till adekvata behandlingar. Kromatografiverksamheten utvecklas för att kontinuerligt generera ett stabilt och växande kassaflöde, medan en betydande
potential för stora enstaka intäkter bedöms ligga inom affärsområdet drug development.
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Riskanalyser utgör en stor del av styrelsens
arbete. Vi bevakar informations-, produktions-,
produkt-, logistik- och finansiella risker och vi vet
att affärsrisker beror både på företagets egen
verksamhet, likväl som på yttre faktorer och att
nästan alla risker i slutändan beror på den
mänskliga faktorn. Ett kontinuerligt arbete med
analys och mitigering av risker förbereder oss för
att möta de utmaningar vi ställs inför.

Ibland uppstår dock risker som vi inte alls är
beredda på och där vi inte kan nyttja våra
befintliga kunskaper och erfarenheter. Det har vi
verkligen blivit varse 2020. Då är det ändå viktigt
att kunna agera snabbt, även om besluts-
processen försvåras av ofullständig information.
Med eller utan fullständig information är
affärsrisker en omfattande helhet och när de
granskas måste man orka sträcka sig ut till
riskkedjornas mest avlägsna länkar. I det arbetet
har vi lärt oss att det är vi människor –
medarbetare, partners, styrelse – som är den
viktigaste risken att ta hand om OCH också den
största resursen.

Pandemin har tydligt satt fingret på hur
fundamentalt hälsa, välbefinnande och trygghet
är, för verksamheten internt liksom externt, men
också hur ”yttre och okända hot” kan lyfta fram
nya krafter inom oss. För Nanologicas del har
samarbete, nyfikenhet och mod varit nyckelord.
Vårt arbete med riskanalys och genomförandet av
riskförebyggande åtgärder har ökat med-
arbetarnas kompetens och insikt i bolagets verk-

samhet. Lärdomen från det gångna året är att
riskhantering inte alls behöver ske på bekostnad
av kreativiteten, utan kan i stället säkerställa en
fortsatt kreativitet och fortsatta möjligheter till
goda resultat. Ett företag som känner sina risker
vågar satsa och agerar beslutsamt utifrån
vetskapen att det är helt normalt att något
onormalt inträffar.

Trots de utmanande förutsättningarna har bolaget
ändå levererat på de mål vi satte upp inför året.
Tack vare samarbete, passion och handlings-
kraftigt agerande från såväl medarbetarna som
styrelsen har stora kliv tagits inom bolagets båda
affärsområden. Den lyckade uppskalningen till
storskalig produktion av silika gör att en av
bolagets största risker har eliminerats och gör att
fundamentet för att bygga en väsentligt större
affär än dagens nu är på plats.

Maj 2021

Gisela Sitbon
Styrelsens ordförande

DET ÄR HELT NORMALT ATT NÅGOT ONORMALT 
INTRÄFFAR

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

Styrelsens ordförande
Gisela Sitbon Nanologicas årsredovisning 2020 23



BOLAGSSTYRNINGSMODELL
Nanologica AB, organisationsnummer 556664-
5023, är ett svenskt aktiebolag som har varit
noterat på Spotlight Stock Market sedan 30
oktober 2015 och som från 4 november 2020 är
noterat på Spotlight Next. Huvudkontoret finns i
Södertälje, Sverige.

Bolagsstyrning i Nanologica, som kan delas in i
externa och interna styrdokument, är i
överensstämmelse med svensk lag, regler och
föreskrifter för Spotlight Stock Market och Svensk
kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna
regler och instruktioner.

Externa styrdokument
De externa styrdokumenten utgör ramarna för
bolagsstyrning. Dessa inkluderar svenska aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen, Spotlight Stock
Markets regelverk och Koden. Nanologica avviker
från Koden genom att det inte fanns något
revisionsutskott eller ersättningsutskott förrän i
december 2020. Före december 2020 hade
styrelsen det fulla ansvaret för beslut i
revisionsfrågor och ersättningar. Inga andra
avvikelser från Koden fanns under året. Bolaget
var inte föremål för något beslut från Spotlight
Stock Markets disciplinnämnd eller något
uttalande från Aktiemarknadsnämnden under
året.

Interna styrdokument
Interna styrdokument inkluderar bolagsordningen
antagen av årsstämman, samt interna instruk-
tioner och riktlinjer. Exempel på interna instruk-
tioner och riktlinjer inkluderar styrelsens arbets-
ordning, formella arbetsplaner för utskotten och
instruktioner till verkställande direktören.

Dessutom har styrelsen för Nanologica antagit
flera policyer och riktlinjer som styr bolagets
verksamhet, samt instruktioner för finansiell
rapportering.

Nanologica strävar efter att hålla en hög standard
genom tydlighet och enkelhet i sitt lednings-
system och sina styrdokument. I bolagets
styrningsmodell är aktieägarna i Nanologica de
yttersta beslutsfattarna när det gäller koncernens
styrning genom val av bolagets styrelse vid
årsstämman. Styrelsen ansvarar i sin tur för att
bolagsstyrning följer tillämplig lagstiftning samt
andra externa och interna styrdokument.

Styrning, ledning och kontroll av Nanologica är
uppdelad mellan aktieägarna genom årsstämman,
styrelsen, verkställande direktören och
revisorerna i enlighet med aktiebolagslagen och
bolagsordningen. Ökad transparens ger god
inblick i företagets verksamhet, vilket bidrar till
effektiv styrning.

Aktieägare
Den 31 december 2020 uppgick Nanologicas
aktiekapital till 11 389 278 SEK och antalet aktier
till 27 776 850 med ett kvotvärde på 0,41 kr.

Under 2020 genomfördes två nyemissioner om
totalt 11 079 630 nya aktier, där bolaget tillfördes
112,5 MSEK före emissionskostnad. Totalt antal
aktier efter emissionerna var 27 776 850.

Enligt Euroclear var antalet aktieägare vid
årsskiftet 2 242 (1 922) och de tio största aktie-
ägarna ägde tillsammans 64,8 procent av det
totala antalet aktierna.

Per den 31 december 2020 ägde Flerie Invest AB
(Thomas Eldered) mer än trettio procent av
rösträtten för samtliga aktier i bolaget.

För mer information om Nanologicas aktie, se
avsnittet om aktien och ägare på sidorna 20–21,
eller besök www.nanologica.com.

Årsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005: 551) är
bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande
organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin
rösträtt i bolaget. Årsstämman hålls inom sex
månader från räkenskapsårets slut. På års-
stämman presenteras resultat- och balans-

räkningen och beslut fattas i frågor som
disposition av bolagets resultat, val av och
arvoden till styrelseledamöter och revisorer,
riktlinjer för ersättning till verkställande direk-
tören och andra ledande befattningshavare,
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören för det senaste året, hur val-
beredningen ska utses, samt andra ärenden som
inkommer till årsstämman i enlighet med lag.

Enligt bolagsordningen ska årsstämman hållas i
Stockholm. Aktieägare som vill delta på
bolagsstämman, personligen eller genom ombud,
måste vara upptagen i aktieboken som erhålls av
Euroclear Sweden AB fem (5) arbetsdagar före

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget
i enlighet med kallelsen. Kallelse till bolags-
stämma sker via annons och via företagets
webbplats (www.nanologica.com).

Årsstämma 2020
Årsstämma 2020 hölls den 28 maj 2020 i
Stockholm. Vid årsstämman var 53,8 procent av
de totala rösterna representerade. Mårten Steen
valdes till ordförande för stämman. Vid mötet
togs följande beslut:

• Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för räkenskapsåret
2019

• Omval av styrelseledamöterna Gisela Sitbon
(ordförande), Mattias Bengtsson, Eva Byröd
och Lena Torlegård samt nyval av Tomas
Kramar och Anders Rabbe som styrelse-
ledamöter

• Utnämning av BDO till revisorer, med Niclas
Nordström som huvudansvarig revisor

• Godkännande av upprättande av options-
program avsedda för bolagets styrelse, samt
ledning och personal

• Valberedningens process
• Bemyndigande av emission av aktier med

högst tjugo (20) procent av det totala aktie-
kapitalet i bolaget efter nyemissionen

• Ändring av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag

Fullständiga protokoll och information från års-
stämman finns på www.nanologica.com.

Extra bolagsstämma 2020
En extra bolagsstämma hölls den 26 februari 2020
i Stockholm. Vid stämman var 10,2 procent av de
totala rösterna representerade. Mårten Steen
valdes till ordförande vid stämman. Följande
beslut togs:

• Emission av högst 5 539 815 nya aktier i en
företrädesemission och att aktiekapitalet kan
öka med högst 2 271 478,09 SEK.

Årsstämma 2021
Årsstämma 2021 kommer att hållas den 27 maj
2021 kl. 12:00. För att delta i stämman och för
mer information, se Nanologicas webbplats
www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman
kommer att publiceras på Nanologicas webbplats,
www.nanologica.com, efter mötet.

Valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2021 består av
Thomas Eldered (Flerie Invest AB), Mattias
Häggblom (Swedbank Robur Medica) och Nina
Rawal (Vega Bianca AB). Ordförande är Thomas
Eldered. Valberedningen representerar 49,1
procent av de totala rösterna i bolaget per den 30
september 2020.

Valberedningens uppgift är att förbereda och
lägga fram förslag för val av ordförande och övriga
styrelseledamöter, styrelsearvode och arvoden
för utskottsarbete, val av revisorer (om till-
lämpligt) och revisorsarvode (om tillämpligt)
liksom förslag på utnämningar till valberedningen
för nästa årsstämma. Förslagen publiceras senast
i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

Externa revisorer
Den externa revisionen av moderbolagets och
koncernens redovisning, samt styrelsens och
verkställande direktörens ledningsarbete, utförs i
enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Revisorn deltar i minst ett styrelsemöte per år och
leder en diskussion med styrelsen utan att den
verkställande direktören eller någon annan
ledande befattningshavare är närvarande.

Enligt Nanologicas bolagsordning ska företaget ha
en auktoriserad revisor eller ett registrerat
revisionsföretag som extern revisor. Från och med
årsstämman 2020 har redovisningsbyrån BDO
Mälardalen AB varit revisor för bolaget med den
auktoriserade revisorn Niclas Nordström som
ansvarig revisor. Från årsstämman 2011 till
årsstämman 2020 hade Nanologica revisions-
företaget PwC som revisorer. Den auktoriserade
revisorn Leonard Daun var ansvarig mellan
årsstämman 2017 och årsstämman 2020. För
information om arvoden till revisorerna, se not 5 i

årsredovisningen för 2020.

Styrelsen
Styrelsen är bolagets näst högsta beslutande
organ efter årsstämman. Styrelsen har det
övergripande ansvaret för bolagets organisation
och administration av Nanologicas verksamhet,
samt för att arbeta för att skapa långsiktigt värde
för aktieägarna och andra intressenter. Till-
sammans med företagsledningen ansvarar
styrelsen för den övergripande strategin samt för
bolagets finansiering och finansiella ställning och
säkerställer att bolaget har en adekvat risk-
hantering och intern kontroll.

Styrelsen följer skriftliga arbetsordningar som
granskas årligen och beslutas vid det konsti-
tuerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen
reglerar bland annat styrelsens rutiner och
uppgifter, beslutsfattande inom bolaget,
styrelsens mötesagenda, ordförandens uppgifter,
samt fördelningen av ansvarsområden mellan
styrelsen och den verkställande direktören.
Instruktioner för finansiell rapportering och
instruktioner för verkställande direktören
beslutas också i samband med det konstituerande
styrelsemötet.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema
och utefter en årlig cykel som fastställts av
styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet i
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samband med årsstämman. Vid behov fattas
extraordinära beslut genom extra styrelsemöten,
såsom eventuella beslut om förvärv eller
avyttringar, investeringsbeslut, finansieringsbeslut
och beslut i strukturella eller organisatoriska
frågor. Verkställande direktör Andreas Bhagwani
och ekonomichef Eva Osterman är närvarande vid
alla styrelsemöten. Eva Osterman fungerar som
styrelsens sekreterare. Andra ledande befatt-
ningshavare deltar i samband med särskilda
frågor.

Styrelsen 2020
Enligt Nanologicas bolagsordning ska styrelsen
bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter
med högst tre (3) suppleanter. Den nuvarande
styrelsen består av sex ledamöter utan supp-
leanter. Uppdraget för alla medlemmar löper till
slutet av den kommande årsstämman.

I slutet av räkenskapsåret bestod styrelsen av:
Gisela Sitbon (ordförande), Mattias Bengtsson,
Eva Byröd, Tomas Kramar, Anders Rabbe och Lena
Torlegård. För mer information om styrelsen, se
sidan 28 eller besök www.nanologica.com.

Styrelsens arbete under 2020
Under 2020 höll styrelsen nio styrelsemöten,
varav tre extra styrelsemöten. Styrelsen fattade
också beslut per capsulam vid sex tillfällen; för att
fatta beslut om att genomföra två nyemissioner,
samt för att godkänna delårsrapporter. Under
hösten 2020 satte styrelsen upp ett revisions-

utskott och ett ersättningsutskott. Närvaro,
ersättning och oberoende för styrelse-
ledamöterna visas nedan.

Utvärdering av styrelsens arbete
Enligt Koden ska styrelsen utvärdera sitt arbete
årligen med hjälp av en systematisk och
strukturerad process i syfte att utveckla styrelsens
arbetssätt och effektivitet. Styrelsens arbete har
utvärderats genom att styrelseledamöterna
anonymt besvarat ett antal frågor om styrelsens
verksamhet.

Resultaten av utvärderingen har sammanställts
och rapporterats muntligen till styrelse-
ledamöterna och valberedningen.

Styrelseutskott
Från och med december 2020 har Nanologicas
styrelse två utskott – ett revisionsutskott och ett
ersättningsutskott. Protokoll förs vid alla utskotts-
möten och protokollet rapporteras i samband
med styrelsemöten. De viktigaste rollerna och
uppgifterna presenteras nedan:

Revisionsutskott
Revisionsutskottet utses av styrelsen och består
av Lena Torlegård (ordförande) och Mattias
Bengtsson.

Revisionsutskottets primära uppgift är att stödja
styrelsen i dess arbete för att fullgöra sina
finansiella rapporteringsuppgifter inklusive redo-

visning, intern kontroll, internrevision och
riskhantering.

Revisionsutskottet har också regelbunden kontakt
med bolagets revisor och hålls informerad och är
aktivt i beslut som rör finansiella frågor, risker,
delårs- och årsredovisningar samt intern kontroll.
Revisionsutskottet är också ansvarigt för att
granska och utvärdera revisorns arbete.

Revisionsutskottet bildades i december 2020 och
det första mötet hölls i januari 2021, vilket
kallades till för att upprätta utskottets formella
arbetsplan och mötesplan, samt för att arbeta
med företagets interna kontroll.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består
av Gisela Sitbon (ordförande), Tomas Kramar och
Anders Rabbe.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att
lägga fram förslag till styrelsen om ersättning till
verkställande direktör och principer för er-
sättningar och andra anställningsvillkor för
ledningsgruppen, samt övervaka och utvärdera
rörlig ersättning och långsiktiga incitaments-
program.

Ersättningsutskottet bildades i december 2020
och det första mötet hölls i februari 2021, vilket
kallades till för att inrätta utskottets formella
arbetsplan och mötesplan, samt fastställa en

struktur för ersättning till verkställande direktör
och ledningsgrupp.

Verkställande direktör och ledning
Ledningen för Nanologica består av verkställande
direktör, ekonomichef, strategisk och operativ
chef, teknisk chef, samt chef för drug
development. Tre medlemmar i ledningsgruppen
är kvinnor och två är män. För sammanfattning
och presentation av företagsledningen, se sidorna
29–30.

Ersättning till verkställande direktör
2020 erhöll Nanologicas verkställande direktör
Andreas Bhagwani en fast ersättning om
1 396 388 SEK och en icke-pensionsgrundande
rörlig ersättning om 300 000 SEK.

Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses koncern-
chef och ledningsgruppen vilken totalt består av
fem personer. Ersättning består av fast lön och
rörlig ersättning, vanliga anställningsförmåner och
marknadsbaserade pensioner.

Fast lön och rörlig ersättning
Den fasta lönen baseras på individens kompetens,
ansvarsområden och erfarenhet. De fasta lönerna
granskas årligen. Förhållandet mellan fast lön och
rörlig ersättning utvärderas med hänsyn till
ledningspersonens ansvar och befogenhet.

Den rörliga ersättningen kan bestå av bonusar till
ledande befattningshavare i form av kontanter.
Rörlig ersättning kan betalas men bör inte
överstiga ett belopp som motsvarar mer än sex
månadslöner. Den rörliga ersättningen ska
baseras på resultatet av förutbestämda och
mätbara kriterier som i sin tur bör utformas för
att bidra till ett ökat värde för företaget.

Ett incitamentsprogram utöver den rörliga
bonusen beskrivs nedan.

Andra förmåner och pensioner
Företaget erbjuder sina anställda personal-
förmåner i enlighet med lokal praxis. Förmåner av
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Styrelseledamot Funktion Invald
Företaget och 
dess ledning

Större 
aktieägare Arvode

Revisions-
utskott 3)

Ersättnings-
utskott 3) Totalt Ledamöter

Revisions-
utskott 3)

Ersättnings-
utskott 3)

Gisela Sitbon Ordförande 2012 Ja Ja 220 125 - 0 220 125 9/9 - -
Mattias Bengtsson Styrelseledamot 2019 Ja Ja 136 750 0 - 136 750 9/9 - -
Eva Byröd Styrelseledamot 2017 Ja Ja 136 750 - - 136 750 9/9 - -
Tomas Kramar Styrelseledamot 2020 Ja Ja 70 000 - 0 70 000 5/5 - -
Lena Torlegård Styrelseledamot 2014 Ja Ja 136 750 0 - 136 750 9/9 - -
Anders Rabbe Styrelseledamot 2020 Ja Ja 70 000 - 0 70 000 5/5 - -
Hans Lennernäs (jan-maj) Styrelseledamot 2014-2020 Ja Ja 66 750 - - 66 750 4/4 - -

1) Arvoden beslutade av stämman inkl sociala avgifter från juni till maj 2020.
2) Totalt antal möten, deltagit jämfört med totalt antal möten. Per capsulam möten är exkluderade.
3) Utskotten startade i november 2020 och inga ersättningar har betalats ut för år 2020.

Oberoende i  relation ti l l Ersättning 1) Närvaro 2)
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detta slag kan till exempel omfatta företags-
hälsovårdstjänster. Pensionsvillkoren ska vara
marknadsmässiga i förhållande till gällande regler
för liknande positioner på den lokala marknaden.

Incitamentsprogram
Aktiebaserade och aktiekursbaserade incitaments-
program ska, om tillämpligt, beslutas av års-
stämman. Aktuella incitamentsprogram beskrivs
på sidan 21.

Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktören gäller en upp-
sägningstid på sex månader vid uppsägning från
Nanologica och sex månader vid uppsägning från
verkställande direktören. Vid uppsägning från
bolagets sida finns ingen arbetsförpliktelse under
uppsägningstiden, men verkställande direktören
måste vara tillgänglig för bolaget utefter behov.
Avgångsvederlag tillämpas inte. Övriga ledande
befattningshavare och alla övriga anställda har en
uppsägningstid på tre månader.

Styrelsens förslag till nya riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare
Inför årsstämman 2021 kommer styrelsen för
Nanologica att se över principerna för ersättning
till ledande befattningshavare i enlighet med den
nya lagstiftningen om ändring av direktivet.
Förslag till nya riktlinjerna kommer att presenteras
före årsstämman 2021 i samband med kallelsen.
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STYRELSE

Gisela Sitbon (1958), ordförande
Styrelseledamot sedan 2012, 
ordförande sedan 2014

Utbildning: Doktorsexamen i 
medicinsk vetenskap från 
Karolinska Institutet i Solna

Huvudsaklig erfarenhet: Gisela 
Sitbon har över 25 års erfarenhet 
från life science-branschen, varav 
mer än tio år på ledande 
befattningar (bland annat vd) vid 
Professional Genetics Laboratory
AB och fem år som sektionschef 
på Karo Bio AB. 

Andra uppdrag: Aktiv som 
affärscoach inom life science-
sektorn. Styrelseordförande i 
Beactica Therapeutics AB, 
Enginzyme AB och Gradientech
AB. Styrelseledamot i Annexin
Pharmaceuticals AB, CollaboDoc
AB, Encare AB, In Singulo
Solutions AB och Sitbon 
Bioscience Partner Zenz AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 20 000 aktier 
genom bolaget Sitbon Bioscience
Partner Zenz AB och 75 000 
optioner.

Anders Rabbe (1971)
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Kandidatexamen i 
företagsekonomi från Webster 
University, Genève.

Huvudsaklig erfarenhet: Anders 
Rabbe har varit vd för flera 
företag inom bioteknik och 
finanssektorn varav mest nyligen 
som vd för Isofol Medical AB 
under 10 år.

Andra uppdrag: Vd för 
Wntresearch AB. Styrelseledamot 
i Baricol Bariatrics AB, 
Investmentaktiebolaget 
Akkumula AB och Albonja AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Mattias Bengtsson (1969)
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilingenjör vid 
Chalmers tekniska högskola, MBA 
från Handelshögskolan i 
Göteborg 

Huvudsaklig erfarenhet: Mattias 
Bengtsson har mer än 20 års 
erfarenhet från kemi- och life 
science-industrin. Han har haft 
ledande befattningar inom 
AkzoNobel, närmare bestämt 
inom industriell rening av 
läkemedel, exempelvis som 
General Manager Kromasil och 
Fine Chemicals, Global Sales and 
Marketing Manager, 
Manufacturing Manager och 
Product Category Manager. 
Dessutom har Mattias haft flera 
befattningar inom processkemi 
vid AstraZeneca i Södertälje.

Andra uppdrag: Vd och 
styrelseledamot i Biolin Scientific
AB. Styrelseledamot i MaBeRo
Consulting AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Tomas Kramar(1954)
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilingenjör i 
kemiteknik från Lunds tekniska 
universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Tomas 
Kramar har 40 års erfarenhet från 
att leda säväl stora företag som 
nystartade företag. Mest nyligen 
vd för Siemens Healthineers och 
tidigare vd för Siemens 
Healthcare Diagnostics. Tomas 
har också varit styrelseledamot 
och styrelseordförande i stora 
och små företag.

Andra uppdrag: Styrelse-
ordförande i T.M. Kramar Group 
AB och Percy Falk cancerstiftelse. 
Styrelseledamot i Corsmed AB, 
Cytacoat AB, Gentian A/S och 
Lundonia Biotech AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Eva Byröd (1952)
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Civilingenjör vid 
Chalmers tekniska högskola

Huvudsaklig erfarenhet: Eva 
Byröd har mer än 25 års 
erfarenhet som linjechef inom 
läkemedelsforskning och -
utveckling och tio års erfarenhet 
som projektledare/projektchef 
med arbete i 
läkemedelsutvecklingsprojekt i 
såväl tidiga som sena faser.

Andra uppdrag: Styrelseledamot 
i Eva Byröd Consulting AB och 
suppleant i Bo Karlberg Arkitektur 
& Utveckling AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Lena Torlegård (1963)
Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning: Civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm 

Huvudsaklig erfarenhet: Lena 
Torlegård har över 20 års 
erfarenhet som kommunikations-
konsult för ett stort antal företag, 
inklusive företag inom life 
science-branschen. Lena arbetar 
som fristående rådgivare inom 
finansiell och företags-
kommunikation med flera kunder 
inom life science-sektorn.

Andra uppdrag: Styrelseledamot 
i Annexin Pharmaceuticals AB, 
CoDesignSweden AB, IRLAB 
Therapeutics AB, Integrative 
Research Laboratories Sweden 
AB och Synartro AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 5 739 aktier och 
55 000 optioner.
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Andreas Bhagwani (1975)
Verkställande direktör sedan 2011

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm, studier i agronomi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Huvudsaklig erfarenhet: Andreas Bhagwani är medgrundare till flera bolag, av vilka de senaste är Sigrid Therapeutics AB (behandling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas 
har arbetat som managementkonsult i mer än 10 år, med försäljning och ledarskap som inriktning. Förutom bolagen ovan är han medgrundare till Wide Narrow, Kichisaga
Leadership och GenderTimer.

Andra uppdrag: Vd för Nanghavi AB. Styrelseledamot och ägare av Vega Bianca AB. Vd och styrelseordförande i Nanologica Black AB och Nanologica Yellow AB. Styrelseledamot i
Nanghavi AB och Nanghavi Chromatography Solutions, styrelsesuppleant och delägare av Kichisaga Leadership AB, liksom delägare i Atrogi AB och Sigrid Therapeutics AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 2 115 198 aktier genom bolaget Vega Bianca AB och 310 450 optioner.

Kia Bengtsson (1969)
Chef för drug development sedan 2019

Utbildning: Leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet

Huvudsaklig erfarenhet: Kia Bengtsson har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och klinisk FoU, de senaste 10 åren i ledande positioner hos bland andra Eurocine
Vaccines, Ipsen och AstraZeneca. 

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nanologica Australia Pty. Ltd. och styrelsesuppleant i Sverre Bengtsson AB

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 17 000 aktier och 103 483 optioner.

Adam Feiler (1974)
Teknisk chef sedan 2012

Utbildning: Doktorsexamen i fysikalisk kemi från The Ian Wark Research Institute vid University of South Australia i Adelaide, Australien

Huvudsaklig erfarenhet: Adam Feiler har närmare 20 års erfarenhet från akademisk forskning inom nanopartiklar, biomaterial och medicinska implantat. Adam har även 5 års 
industriell erfarenhet från Ytkemiska Institutet (nuvarande SP Kemi, Material och Ytor) på poster som områdes-, forsknings- och affärschef för olika avdelningar. 

Andra uppdrag: Docent och adjungerad professor i nanoteknik vid KTH

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 1 000 aktier och 106 583 optioner.

LEDNING
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Eva Osterman (1971)
Ekonomichef sedan 2017

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Eva Osterman har mångårig erfarenhet från ekonomisidan i större företag där Eva arbetat med bland annat business controlling, financial controlling, 
rapportering och internrevision. Hon har också mångårig erfarenhet från större internationella koncerner inom bland annat läkemedelsbranschen.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nanghavi Chromatography Solutions Private Limited och Nanologica Australia Pty. Ltd., styrelsesuppleant i Nanghavi AB Nanologica Black AB, 
Nanologica Yellow AB och Consensor AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 49 783 aktier och 60 000 optioner.

Anna-Karin Renström (1964)
Strategisk och operativ chef sedan 2019

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm, Styrelsekraft via ALMI

Huvudsaklig erfarenhet: Anna-Karin Renström var vd för Telge Inköp under 10 år innan hon kom till Nanologica. Hon var också styrelseordförande för Telge Kraft AB och 
styrelseledamot i Telge Nät AB. Tidigare har hon innehaft olika positioner inom inköp och finans på AstraZeneca. 

Andra uppdrag: -

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 48 483 aktier och 60 000 optioner.
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ALLMÄN INFORMATION
Nanologica AB är baserat i Sverige och har sitt
säte i Stockholm. Företaget har kontor och
tillverkningsanläggningar i Södertälje.

Verksamhetens art och inriktning
Nanologica utvecklar nanoporösa silikapartiklar
för tillämpningar inom life science. Verksamheten
baseras på kunskaper inom tillverkning av
silikapartiklar med en viss förbestämd struktur.
Genom att med stor noggrannhet styra form och
ytegenskaper på silikapartiklarna samt storlek på
porerna, har Nanologica möjlighet att ta fram
silika med specifika egenskaper som ger viktiga
fördelar inom bland annat medicinska till-
lämpningar.

Nanologica har valt att inrikta verksamheten på
två områden där bolagets silika kan tillföra ett
tydligt värde; drug development och
kromatografi. Möjligheterna att styra storleken på
porerna hos silikapartiklarna gör att de är väl
lämpade för användning inom drug development
där partiklarna kan laddas med läkemedels-
molekyler och därigenom möjliggöra effektivare
läkemedel. Kromatografi är en separationsteknik
som används för analys och rening av läke-
medelsprodukter i samband med utveckling samt
produktion av marknadslanserade läkemedel.

Då Nanologica är aktivt inom både kromatografi
och drug development kan bolaget tillämpa en
affärsmodell som kombinerar finansiell stabilitet

med betydande framtida potential. Verksamheten
inom kromatografi utvecklas för att löpande
generera ett stabilt och växande kassaflöde som
möjliggör lönsamhet, genom tillhandahållande av
silikabaserade produkter för analys och rening av
substanser. Inom drug development är
Nanologicas mål att skapa betydande framtida
värden med egna tillgångar, liksom tillsammans
med partners.

Inom affärsområdet kromatografi utvecklar och
tillverkar Nanologica produkter för separation och
rening.

Drug development, läkemedelsutveckling, inne-
fattar processen att ta en läkemedelskandidat
från idéfas, genom prekliniska och kliniska studier,
till en produkt färdig för marknaden. Nanologica
är verksamt genom stora delar av utvecklings-
kedjan, med fokus på drug delivery.

Drug delivery är ett brett begrepp inom
läkemedelsindustrin som omfattar olika sätt att
tillföra läkemedel till kroppen, samt olika tekniker
för att formulera och tillverka läkemedel. Målet är
att få rätt mängd läkemedel på rätt ställe i
kroppen vid rätt tid. Nanologicas drug delivery-
plattformar, NLAB Spiro® och NLAB Silica™, syftar
till att ta fram bättre och billigare läkemedel.

Medelantalet fast anställda under helåret uppgick
till 19 (18), varav 13 (12) kvinnor och 6 (6) män.

Utveckling av verksamheten 2020
2020 skalade Nanologica upp produktionen av
silika till tonskala med lyckat resultat, vilket eli-
minerar risken med att överföra kiloskalemetoder
till tonskala.

Trots att pandemin försvårat försäljning av
analytiska kolonner nådde Nanologica en netto-
omsättning på TSEK 16 135, främst till följd av en
stark utveckling inom affärsområdet drug
development.

De första produkterna från den storskaliga
tillverkningen är identiska med vad som
produceras på pilotanläggningen i Södertälje. Det
innebär att Nanologica kommer att kunna
leverera större prover av silika till potentiella
kunder för utvärderingar.

Inom affärsområdet drug development har
bolagets partnerprojekt fortsatt att utvecklas på
ett positivt sätt med bland annat VP02-projektet
som drivs av Vicore Pharma och som nu går mot
kliniska studier.

Den kliniska prövningen med bolagets egna
läkemedelskandidat NIC-001, som avsågs utföras i
Australien under 2020, har pausats.
Inhalationsplattformen NLAB Spiro® genomgår
ytterligare teknisk utveckling och ett toxikologiskt
studieprogram för plattformen förbereds.

Coronapandemin
Liksom många andra företag har Nanologica
påverkats starkt av Coronapandemin. Bolaget har
under året noga övervakat situationen och
kontinuerligt justerat åtgärder och beredskaps-
planer för att kunna följa rekommendationer men
samtidigt driva verksamheten med så liten
påverkan som möjligt. På Nanologicas huvud-
kontor har både produktion och laboratoriearbete
fortsatt utan avbrott.

Den största ekonomiska effekten för Nanologica
har setts inom analytiska kromatografi, där
reserestriktioner och nedstängningar har haft en
negativ inverkan på försäljningen på alla
geografiska marknader. Vissa effekter har också
setts hos Nanologicas leverantörer, med längre
ledtider för vissa produkter och förseningar i
leveranser av råvaror och utrustning.

I uppskalningsprojektet inom preparative
kromatografi hos Sterling Pharma Solutions har
vissa pandemirelaterade förseningar setts. Det
första testmaterialet levererades något försenat,
vilket i sin tur gjorde att leveranserna av prover
till kunderna blev något försenade.

Inom affärsområdet drug development har
bolagets kliniska studie med NIC-001 skjutits upp.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelse och vd för Nanologica AB (publ), 556664-5023, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.
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Ekonomisk översikt
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 16 135
TSEK (9 227). Nettoomsättningen hänförs främst
till projektintäkter från affärsområdet drug
development samt försäljningsintäkter för
kromatografiprodukter i Kina.

Årets rörelsekostnader uppgick till -39 601 TSEK
(-34 285). De högre kostnaderna för 2020 jämfört
med föregående år är främst relaterade till högre
personalkostnader på grund av ett ökat antal
fasta och tillfälligt anställda medarbetare.

Årets rörelseresultat uppgick till -19 571 TSEK
(-20 066) och resultatet efter skatt uppgick till
-22 199 TSEK (-21 080).

Utvecklingskostnader och patent aktiveras
löpande när de uppstår. De aktiverade

kostnaderna för utvecklingsarbete och liknande
arbete uppgick till 12 108 TSEK (11 274), vilket
avser produkter inom kromatografi och drug
development samt utveckling av storskalig
produktion av silika. Det bokförda värdet av
nyttjanderättstillgångar uppgick till 29 428 TSEK
(29 351), vilket avser utrustning för storskalig
produktion av silika hos kontraktstillverkaren
Sterling Pharma Solutions.

Det bokförda värdet för patentportföljen var
1 627 TSEK (1 372), varav majoriteten avser
patent och patentansökningar inom drug
development. Investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick på balansdagen till
2 018 TSEK (960).

Finansiell ställning och likviditet
Hittills har verksamheten huvudsakligen finan-
sierats genom nyemissioner, svenska och
internationella forskningsbidrag, kreditfacilitets-
avtal och företagslån från Almi Företagspartner.

Det totala kassaflödet uppgick till 65 189 TSEK
(-20 804). Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick till -43 340 TSEK (-9 771).

Kassaflödet från den löpande verksamheten har
minskat till följd av en ökning av fordringarna
avseende förskott för material för storskalig
produktion av silika.

Kassaflöde från investeringsverksamheten upp-
gick till -6 523 TSEK (-30 540). Investeringar avser
utvecklingskostnader hos kontraktstillverkaren
Sterling Pharma Solutions.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-
gick till 115 052 TSEK (19 508), vilket inkluderar
nettointäkterna från den företrädesemission och
den riktade nyemission som genomfördes under
första halvåret 2020.

Per den 31 december 2020 uppgick likvida medel
till 66 364 TSEK (1 176).

Med hänsyn till aktuell finansiell ställning och
förväntade intäkter bedömer styrelsen att det
befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att
driva bolaget under de kommande tolv
månaderna.

Nanologicas årsredovisning 2020 32



Nanologicas årsredovisning 2020 33

IFRS IFRS IFRS/K3** K3 K3 K3 K3

Flerårsöversikt, koncern (TSEK) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 16 135 9 227 8 066 2 600 2 000 3 263 1 645
Rörelseresultat -19 571 -20 066 -17 399 -19 302 -22 198 -14 143 -14 730
Rörelseresultat efter skatt -22 199 -21 080 -18 107 -20 095 -22 460 -14 291 -14 724
Likvida medel 66 364 1 176 21 878 7 086 16 857 18 951 9 125
Eget kapital 92 966 5 411 26 491 1 938 22 034 24 139 8 161
Balansomslutning 146 345 51 397 35 362 25 914 31 872 32 768 19 595
Resultat per aktie (före och efter 
utspädning), SEK*

-0,93 -1,27 -1,56 -4,35 -6,18 -6,33 -8,65

Antal aktier 27 776 850 16 619 447 16 619 447 4 617 452 4 617 452 3 358 147 1 645 280
Genomsnittligt antal aktier under 
perioden

23 888 809 16 619 447 11 618 616 4 617 452 3 633 405 2 259 089 1 701 812

Soliditet, %* 64 11 75 7 69 74 42
Eget kapital per aktie, SEK* 3,35 0,33 1,59 0,40 4,80 7,20 5,00
Medelantal anställda 19 18 16 16 19 16 16

Flerårsöversikt, RFR2 RFR2 RFR2 K3 K3 K3 K3

moderbolaget (TSEK) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 16 135 9 227 8 066 2 600 2 000 3 263 1 645
Rörelseresultat -22 153 -20 223 -17 399 -19 302 -22 198 -14 143 -14 730
Rörelseresultat efter skatt -24 788 -20 856 -18 107 -20 095 -22 460 -14 291 -14 724
Likvida medel 66 183 1 065 21 828 7 036 16 807 18 951 9 125
Eget kapital 90 601 5 635 26 491 1 938 22 034 24 139 8 161
Balansomslutning 137 404 43 050 35 362 25 914 31 872 32 768 19 595
Resultat per aktie (före och efter 
utspädning), SEK*

-1,04 -1,25 -1,56 -4,35 -6,18 -6,33 -8,65

Antal aktier 27 776 850 16 619 447 16 619 447 4 617 452 4 617 452 3 358 147 1 645 280
Genomsnittligt antal aktier under 
perioden

23 888 809 16 619 447 11 618 616 4 617 452 3 633 405 2 259 089 1 701 812

Soliditet, %* 66 13 75 7 69 74 42
Eget kapital per aktie, SEK* 3,26 0,34 1,59 0,40 4,80 7,20 5,00
Medelantal anställda 19 18 16 16 19 16 16
*Då moderbolaget redovisar ett negativt resultat justeras inte resultat per aktie med utfärdade teckningsoptioner. information finns i rapport över 
koncernens eget kapital.

*Då koncernen redovisar ett negativt resultat justeras inte resultat per aktie med utfärdade teckningsoptioner. Mer information finns i rapport 
ö  k   k i l** I grunden enligt K3, men justeringar som påverkat resultatet för 2019 har i motsvarande grad även justerats för 2018.

FLERÅRSÖVERSIKT FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i SEK
Överkursfond 231 368 038
Balanserat resultat -132 791 109
Årets resultat -24 788 393

Totalt 73 788 536

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital överförs i ny räkning
Summa 73 788 536



All affärsverksamhet är förenad med risker.
Riskerna i Nanologicas verksamhet inkluderar
strategiska risker relaterade till bland annat
företagets verksamhet, industri, samt juridiska
och regulatoriska risker, som finansiering av upp-
skalningsprojekt, kommersialisering, beroende av
partners, forskning, varumärken, patent och
externa krav, samt operativa risker såsom
produktionsrisker och prisförändringar på råvaror
och insatsvaror. Dessa risker kan ha en väsentlig
negativ inverkan på företagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

Projektutveckling
Nanologica genomför kontinuerligt utvecklings-
projekt tillsammans med kunder och andra
partners för vilka Nanologica normalt får
ersättning. Det finns en risk att kunder stänger
projekt eller väljer att fortsätta dem med
konkurrerande teknik eller konkurrerande företag,
vilket innebär att framtida intäkter kanske uteblir
för Nanologica. Det finns också en risk att bolaget
inte kommer att lyckas ingå ytterligare avtal med
kunder om utvecklingsprojekt.

Nanologica genomför även utvecklingsprojekt i
egen regi där det finns en risk för att bolaget inte
får positiva resultat i prekliniska studier eller
kliniska prövningar och att bolaget inte kommer
att ha möjlighet att fortsätta sådana projekt eller
licensiera dem till externa parter. Det finns en risk
att Nanologica investerar resurser i projekt som
inte ger något ekonomiskt värde för bolaget.

Kommersialisering
Nanologica och bolagets kunder genomför
kontinuerlig testning av nya produkter och det

finns en risk att de testade produkterna inte blir
kommersiellt framgångsrika. Olika kunder har
olika testmetoder och villkor, vilket innebär att
bolagets produkter kan prestera mer eller mindre
bra i tester och också på andra sätt vara mindre
attraktiva än konkurrerande produkter. Det är
först när flera kunder regelbundet beställer
produkter som den tekniska / affärskritiska risken
minskar och den kommersiella potentialen ökar.
Detta kan leda till att bolaget fortsätter att
investera i produkter med bra testresultat och att
dessa investeringar senare visar sig vara
olönsamma.

2020 har Nanologica tagit viktiga steg för att
utveckla sin verksamhet inom både läke-
medelsutveckling och kromatografi. Det finns en
risk att resultatet av bolagets investeringar inom
båda affärsområdena inte motsvarar bolagets
förväntningar. Att inkludera material för
preparativ kromatografi i industriproduktion är en
komplex process inom läkemedelsindustrin och
kunder i branschen ställer höga krav på bland
annat produktkvalitet, leveranskapacitet, kom-
petens och långsiktiga perspektiv hos sina
leverantörer. Nanologica är ett relativt litet bolag
med begränsade resurser, vilket innebär att
bolaget måste fokusera på ett begränsat antal
affärsområden och projekt. Detta medför en ökad
riskexponering för Nanologica eftersom en
olönsam investering rimligen har en större
negativ inverkan på bolagets resultat, lönsamhet
och resultat jämfört med ett företag med en mer
diversifierad verksamhet.

Beroende av nyckelmedarbetare
Nanologica kan betraktas som en liten

organisation i förhållande till branschens stora
industriella aktörer, mätt både i omsättning och
antal medarbetare och i antalet övrigt engagerade
människor. Bolagets framgång är starkt beroende
av den omfattande kompetensen och erfaren-
heten hos ledande befattningshavare och
nyckelpersoner. Dessa personers arbete anses
vara av stor betydelse för bolagets fortsatta
operativa och ekonomiska utveckling. Det finns
en risk att en eller flera nyckelpersoner väljer att
avsluta sin anställning, vilket kan försena eller
orsaka avbrott i olika utvecklingsprojekt, ut-
licensiering eller kommersialisering av bolagets
produkter.

Beroende av partners
Nanologica är, och bedöms fortsätta att vara,
beroende av samarbeten i samband med
produktutveckling, genomförande av prekliniska
och kliniska studier och utlicensiering/
partnerskap för försäljning av bolagets produkter
på både befintliga och nya marknader. Det finns
en risk att en eller flera av Nanologicas partners
inte uppfyller det överenskomna samarbetet med
bolaget, eller att detta inte sker enligt för-
hållanden som gynnar bolaget och att Nanologica
i en sådan situation inte kan ersätta sådan
leverantör eller partner i tid på ett kvalitativt eller
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Flera av Nanologicas partners finns utanför
Sverige. Det geografiska avståndet kan leda till
minskade möjligheter för Nanologica att övervaka
och följa upp hur samarbetet utvecklas.
Dessutom kan politiska och ekonomiska osäker-
heter i sådana länder påverka bolaget negativt.

Finansiering och kapitalkrav
Nanologica har historiskt sett genererat negativa
resultat och bolagets kassaflöden från den
löpande verksamheten har inte varit tillräckliga
för att möta bolagets totala årliga kapitalbehov.
Det genererade kassaflödet bedöms förbli
negativt tills Nanologica ingår betydande avtal för
försäljning av befintliga eller nya produkter som
bolaget kan marknadsföra.

En fortsatt brist på positiva och jämna operativa
intäktsströmmar kan innebära att Nanologica
kommer att tvingas göra ytterligare kapital-
anskaffningar i framtiden. Tillgången till och
villkoren för sådana kapitalanskaffningar påverkas
av flera faktorer, inklusive rådande ekonomiska
och investeringsklimat, den nuvarande kredit-
marknaden och bolagets kredit-värdighet och
marknadsposition.

Finansiering genom emission av aktier eller
aktierelaterade finansiella instrument kan ha
betydande utspädningseffekter för bolagets
befintliga aktieägare. Kreditfinansiering kan inne-
hålla begränsande villkor för kapitalanvändning,
vilket kan hämma bolagets flexibilitet och
verksamhet. Det finns en risk att bolaget inte
kommer att kunna skaffa det erforderliga
kapitalet för att genomföra en aktuell affärsplan,
eller alternativt att en sådan kapitalanskaffning
endast kan ske på ogynnsamma villkor. I händelse
av att Nanologica inte får tillräcklig finansiering
kan bolaget tvingas att begränsa eller slutligen
avbryta planerad marknadsföring, utveckling och
investeringsaktiviteter tills tillräckligt kapital har
säkrats.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
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Bolaget är också exponerat för andra finansiella
och juridiska risker såsom valutarisker, tvister och
rättsliga förfaranden och otillräckligt försäkrings-
skydd.

Tillväxtrisker
En plötslig och kraftig ökning av efterfrågan på
bolagets produkter kan uppstå. En sådan ökad
efterfrågan kan ställa krav på betydande affärs-
utvidgning, i slutändan genom ökad produktions-
kapacitet, personal och utveckling av nya interna
processer, vilket bedöms ställa höga krav på
bolagets ledning och anställda. Dessutom skulle
Nanologica också behöva justera den operativa
och finansiella kapaciteten inom bolaget baserat
på den ökade kapacitetsbelastningen. I händelse
av att bolaget inte tillgodoser ovannämnda behov
av förändring på ett tillfredsställande sätt, riskerar
det att påverka avkastningen av bolagets
marknadsinvesteringar och därmed påverka
bolagets intäkter.

Konkurrens och konkurrerande teknik
Nanologica är verksamt i en konkurrensutsatt
industri där flera företag aktivt bedriver forskning
och utveckling samt kommersialisering av
material och produkter som potentiellt, direkt
eller indirekt, kan konkurrera med bolagets teknik
och produkter. Konkurrenter kan utveckla
produkter som är mer effektiva, överkomliga,
kvalitativa och/eller användbara än vad bolaget
kan erbjuda. Dessutom kan konkurrenter ha
större ekonomiska resurser, högre produktions-
och distributionskapacitet och bättre förut-
sättningar i allmänhet för att utveckla och uppnå
kommersiell framgång. Nanologicas konkurrens-
kraft är starkt beroende av bolagets förmåga att
ligga i framkant av ett produktutbud som är i nivå
med den nuvarande efterfrågan på marknaden.
Forskning och utveckling inom konkurrerande
företag samt förändringar i branscher som drar
nytta av bolagets produkter kan göra bolagets
produkter föråldrade eller mindre efterfrågade.
Det finns en risk att Nanologica inte har tillräcklig
kapacitet för att hållbart kunna konkurrera.

Patent, immateriella rättigheter och 
affärshemligheter
Nanologica är ett kunskapsintensivt forsknings-
företag vars affärsmodell är att utveckla, tillverka
och marknadsföra nanoporösa silikapartiklar för
applikationer inom life science. Bolagets kunskap
inom tillverkning av silikapartiklar med vissa
förutbestämda strukturer bygger på många års
forskning och utveckling. Tekniken är en
integrerad del av bolagets förmåga att skilja sig
från konkurrenter och erbjuda kunder mervärde.

Det är därför av stor vikt att kunskapen och
tekniken kan bevaras och produceras inom
Nanologica. Patent och andra immateriella rättig-
heter, inklusive varumärken, utgör därför
betydande tillgångar i bolagets verksamhet.

Nanologica kan besluta att inte patentera vissa
specifika innovationer för att inte riskera att
tekniskt specificera dem för konkurrenter, med
risk att viss kunskap och vissa affärshemligheter
exponeras.

Per den 31 december 2020 hade Nanologica en
patentportfölj med 28 patent som täcker
metoder, processer och kombinationer som
inkluderar både läkemedel och produkter.

Förmågan att erhålla och försvara patent samt
förmågan att skydda andra immateriella rättig-
heter och specifik kunskap om bolagets verk-
samhet är av stor betydelse för bolaget.
Patentsituationen inom läkemedelsutveckling
anses vara betydande, medan produktens
prestanda inom kromatografi är en följd av
affärshemligheter som bolaget har avstått från att
patentera. Nanologica är beroende av icke-
patenterade affärshemligheter, kunskap och
fortsatta tekniska uppfinningar. Det finns en risk
att den befintliga och/eller framtida patent-
portföljen samt andra immateriella rättigheter
som innehas av Nanologica inte ger bolaget fullt
skydd. Även om patent beviljas, finns det en risk
att dessa inte kommer att kunna upprätthållas,

eller att dessa endast kan upprätthållas i
begränsad omfattning. Skyddsomfånget för ett
patent kan potentiellt vara obefintligt eller
otillräckligt, vilket leder till att konkurrenter med
liknande teknik kan kringgå patentet.

Dessutom finns det en risk att tredje part kan
inkräkta på bolagets patent. Sådana försök kan
innebära mycket kostsamma och tidskrävande
tvister. I händelse av att patentansökningar avslås
kan bolaget lämnas helt eller delvis utan
immateriellt skydd avseende teknik och produkt-
innovationer. Denna risk anses vara av stor
betydelse för bolagets framtida utveckling.

Produktionsrisk
Nanologica har produktionsanläggningar i
Södertälje och hos kontraktstillverkaren Sterling
Pharmaceuticals i Storbritannien. Som med all
produktion finns det risker, till exempel
• Brist på råmaterial
• Problem med tillverkningsprocessen
• Utrustningsproblem

Samtliga risker kan leda till produktions-
förseningar vilket i sin tur kan leda till förseningar
hos kunder och slutligen leda till finansiella risker
om produkter inte kan säljas.

Regulatorisk risk
Nanologica är verksamt inom life science, som
bland annat omges av omfattande och ständigt
föränderliga regler för exempelvis tillverkning av
och rätten till marknadsföring av produkter. Det
finns en risk att Nanologica inte uppfyller de
villkor som ställs av myndigheterna eller kan ställa
för produktion eller rätten att sälja och marknads-
föra produkter. Nanologicas kunder är i sin tur
också beroende av statliga tillstånd och/eller
godkännanden för att exempelvis kunna genom-
föra kliniska projekt och sälja färdiga läkemedel.

Riskhantering
Nanologica arbetar kontinuerligt med risk-
bedömning och hantering. Riskanalys och en plan
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för riskhantering görs löpande för enskilda projekt
såväl som för bolaget som helhet.

Med hänsyn till aktuell finansiell ställning och
förväntade intäkter bedömer styrelsen att det
befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att
driva bolaget under de kommande tolv
månaderna.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultatet (TSEK) Not 

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 16 135 9 227
Förändring av lager 797 1 102
Aktiverat arbete för egen räkning 2 089 2 651
Övriga rörelseintäkter 4 1 009 1 239

Summa rörelsens intäkter 20 030 14 219

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -4 028 -5 316
Övriga externa kostnader 5 -11 511 -8 468
Personalkostnader 6 -18 037 -14 541
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 672 -5 450
Övriga rörelsekostnader 7 -354 -510

Rörelsens kostnader -39 601 -34 285

Rörelseresultat -19  571 -20  066

Finansiel la poster
Värdering finansiella poster till verkligt värde 8 851 -46
Finansiella intäkter 9 -21 155
Finansiella kostnader 10 -3 458 -1 124

Finansnetto -2 627 -1 014

Resultat efter f inansiel la poster -22  199 -21  080

Resultat före skatt -22  199 -21  080

Skatt 11 0 0

Årets resultat hänförl igt ti l l  moderbolagets aktieägare -22  199 -21  080

Övrigt totalresultat 0 0

Årets totalresultat hänförl igt ti l l  moderbolagets aktieägare -22  199 -21  080

Resultat per aktie, räknat på årets resultat hänförlig till moderbolagets stamaktieägare. Belopp 
före och efter utspädning.

12 -0,93 kr -1,27 kr

Antal aktier i genomsnitt under perioden 23 888 809 16 619 447
Antal aktier vid utgången av perioden 27 776 850 16 619 447

Koncernens rapport över finansiell ställning (TSEK) Not

2020
31 dec

2019
31 dec

2018
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningsti l lgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 13 12 108 11 274 5 120
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 14 1 627 1 372 1 185

Summa immateriella anläggningstillgångar 13 734 12 646 6 305

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 018 960 999

Summa materiella anläggningstillgångar 2 018 960 999

Nyttjanderättstillgångar
Nyttjanderättstillgångar 16 29 428 29 351 10 596

Summa nyttjanderättstillgångar 29 428 29 351 10 596

Summa anläggningsti l lgångar 45  180 42 957 17 901

O msättningsti l lgångar
Varulager mm

Lager 4 589 3 792 2 690
Summa varulager mm 4 589 3 792 2 690

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 6 812 905 900
Aktuell skattefordran 0 0 0
Övriga fordringar 180 754 639
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 21 604 1 050 729

Summa kortfristiga fordringar 28 597 2 709 2 268

Finansiella tillgångar (kortfristiga)    
värde via resultaträkningen 21 1 615 764 1 032

Summa kortfristiga finansiella placeringar 1 615 764 1 032

Kassa och bank
Likvida medel 22 66 364 1 176 21 878

Summa kassa och bank 66 364 1 176 21 878

Summa omsättningsti l lgångar 101  165 8 440 27 868

SUMMA TILLGÅNGAR 146 345 51 397 45 768
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens rapport över finansiell ställning (TSEK) Not

2020
31 dec

2019
31 dec

2018
31 dec

EGET KAPITAL O CH SKULDER
Eget kapital 23

Aktiekapital inkl. pågående emissioner 11 397 6 814 6 814
Övrigt tillskjutet kapital 231 368 126 196 126 196
Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat -149 799 -127 600 -106 519

Eget kapital  hänförl igt ti l l  moderbolagets aktieägare 92  966 5 411 26 491

Skulder
Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 24 3 693 6 413 1 595
Leasingskulder 16 4 434 6 529 8 511
Övriga avsättningar 25 518 538 533
Övriga långfristiga skulder 24 27 000 17 000 0

Summa långfristiga skulder 35 645 30 480 10 638

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 2 720 2 720 1 131
Förskott från kunder 26 2 444 5 738 0
Leverantörsskulder 3 009 1 858 1 436
Leasingskulder 16 2 116 1 982 1 896
Kortfristiga låneskulder 0 0 2 000
Övriga kortfristiga skulder 1 727 934 906
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 5 719 2 275 1 271

Summa kortfristiga skulder 17 735 15 507 8 639

Summa skulder 53  379 45 987 19 277

SUMMA EGET KAPITAL O CH SKULDER 146 345 51 397 45 768

Koncernens rapport över förändring i 
eget kapital (TSEK) Aktiekapital

Pågående 
emissioner

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital  per 1  januari  2019 6 814 0 126 196 -106  519 26 491
Periodens resultat -21 080 -21 080
Övrigt totalresultat 0 0

Summa totalresultat 0 0 0 -21  080 -21  080

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner 0
Premier för utfärdade teckningsoptioner 0
Transaktionskostnader 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0

Eget kapital  per 31  dec ember 2019 6 814 0 126 196 -127  600 5 411

Eget kapital  per 1  januari  2020 6 814 0 126 196 -127  600 5 411
Periodens resultat -22 199 -22 199
Övrigt totalresultat 0 0

Summa totalresultat 0 0 0 -22  199 -22  199

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner 4 575 7 108 763 113 345
Premier för utfärdade teckningsoptioner 724 724
Transaktionskostnader -4 315 -4 315

Summa transaktioner med aktieägare 4  575 7 105 172 0 109 754

Eget kapital  per 31  dec ember 2020 11 389 7 231 368 -149  799 92 966
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Koncernens rapport över kassaflödet (TSEK) Not 

2020
jan - dec

2019
jan - dec

DEN LÖ PANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster -19 571 -20 066
Justering för avskrivningar och övriga poster som inte ingår i kassaflödet 28 5 663 5 705

-13  909 -14  361

Erhållen ränta 0 4
Erlagd ränta -1 696 -1 114
Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15  605 -15  470

Ökning (-) / minskning (+) av varulager -797 -1 102
Ökning (-) / minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -25 949 -474
Ökning (+) /minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder -989 7 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i  rörelsekapitalet -43  340 -9  771

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 928 -9 515
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 097 -20 874
Investeringar i nyttjanderättstillgångar -1 499 -373
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar 0 222

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6  523 -30  540

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemissioner 113 345 0
Likvid för sålda teckningsoptioner 724 0
Transaktionskostnader -4 315 0
Upptagande av nya lån 10 000 25 000
Amortering av leasingskulder -1 982 -1 896
Amortering av finansiella lån -2 720 -3 597

Kassaflöde från f inansieringsverksamheten 115 052 19 508

Årets kassaflöde 65 189 -20  804
Likvida medel vid årets början 1 176 21 828
Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel 0 152

Likv ida medel v id  årets slut 66  364 1 176

Moderbolagets resultaträkning (TSEK) Not 

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 16 135 9 227
Förändring av lager 797 1 102
Aktiverat arbete för egen räkning 2 089 2 651
Övriga rörelseintäkter 4 999 1 239

Summa rörelsens intäkter 20 020 14 219

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -4 028 -5 316
Övriga externa kostnader 5, 29 -13 483 -10 744
Personalkostnader 6 -18 037 -14 541
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 272 -3 331
Övriga rörelsekostnader 7 -354 -510

Rörelsens kostnader 3 -42 173 -34 442

Rörelseresultat -22  153 -20  223

Resultat från f inansiel la poster
Resultat från koncernföretag 30 -312 0
Resultat från övriga finansiella resultatposter 31 851 -46
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 -21 155
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -3 154 -742

Summa resultat från finansiella poster -2 635 -633

Resultat efter f inansiel la poster -24  788 -20  856

Resultat före skatt -24  788 -20  856
Skatt 11 0 0

Årets resultat -24  788 -20  856

Moderbolagets rapport över totalresultatet

Belopp i TSEK Not 

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Periodens resultat -24  788 -20  856

Ö vrigt totalresultat
Poster som ingår i totalresultat 0 0

Periodens totalresultat -24  788 -20  856
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Moderbolagets balansräkning (TSEK) Not

2020
31 dec

2019
31 dec

2018
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningsti l lgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 13 31 187 32 148 5 120
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 14 1 627 1 372 1 185

Summa immateriella anläggningstillgångar 32 814 33 520 6 305

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 018 960 999

Summa materiella anläggningstillgångar 2 018 960 999

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 31 100 50 50

Summa finansiella anläggningstillgångar 100 50 50

Summa anläggningsti l lgångar 34  932 34 530 7 354

O msättningsti l lgångar
Varulager mm

Lager 4 589 3 792 2 690
Summa varulager mm 4 589 3 792 2 690

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 6 812 905 900
Aktuell skattefordran 133 133 257
Fordringar på koncernbolag 61 0 0
Övriga fordringar 39 621 382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 23 039 1 240 919

Summa kortfristiga fordringar 30 084 2 899 2 458

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 21 1 615 764 1 032

Summa kortfristiga placeringar 1 615 764 1 032

Kassa och bank
Kassa och bank 22 66 183 1 065 21 828

Summa kassa och bank 66 183 1 065 21 828

Summa omsättningsti l lgångar 102  472 8 520 28 008

SUMMA TILLGÅNGAR 137 404 43 050 35 362

Moderbolagets balansräkning (TSEK) Not

2020
31 dec

2019
31 dec

2018
31 dec

EGET KAPITAL O CH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 23 11 389 6 814 6 814
Pågående emission 23 7 0 0
Fond för utvecklingsutgifter 5 416 4 939 3 500

Summa bundet eget kapital 16 812 11 753 10 314

Fritt eget kapital
Överkursfond 23 231 368 126 196 126 196
Balanserad vinst eller förlust -132 791 -111 458 -89 130
Periodens resultat efter skatt -24 788 -20 856 -20 889

Summa fritt eget kapital 73 789 -6 118 16 177

Summa eget kapital 90  601 5 635 26 491

Skulder
Avsättningar

Övriga avsättningar 25 518 538 533
Summa avsättningar 518 538 533

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 24 3 693 6 413 1 595
Övriga långfristiga skulder 24 27 000 17 000 0

Summa långfristiga skulder 30 693 23 413 1 595

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 2 720 2 720 1 131
Förskott från kunder 26 2 444 5 738 0
Leverantörsskulder 3 009 1 858 1 436
Kortfristiga låneskulder 0 0 2 000
Övriga kortfristiga skulder 1 727 873 906
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 5 693 2 275 1 271

Summa kortfristiga skulder 15 592 13 464 6 743

Summa skulder 46  803 37 415 8 871

SUMMA EGET KAPITAL O CH SKULDER 137 404 43 050 35 362
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET

Förändring i moderbolagets 
eget kapital (TSEK) Aktiekapital

Aktiekapital, 
pågående 
emission

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa

eget kapital

Ingående balans per 1  januari  20 6  814 0 3 500 126 196 -89  130 -20  889 26 491
Omföring resultat föregående år -20 889 20 889 0
Omföring mellan poster 1 439 -1 439 0
Årets resultat, tillika totalresultat -20 856 -20  856

Summa transaktioner med 
aktieägare

0 0 0 0 0 0 0

Utgående balans per 31  
dec ember 2019

6 814 0 4 939 126 196 -111  458 -20  856 5 635

Ingående balans per 1  januari  20 6  814 0 4 939 126 196 -111  458 -20  856 5 635

Omföring resultat föregående år -20 856 20 856 0
Omföring mellan poster 477 -477 0
Årets resultat, tillika totalresultat -24 788 -24  788

Transaktioner med aktieägare i  deras egenskap som ägare
Nyemissioner 4 575 7 108 763 113 345
Premier för utfärdade teckningsoptioner 724 724
Transaktionskostnader -4 315 -4  315

Summa transaktioner med 
aktieägare

4  575 7 0 105 172 0 0 109 754

Utgående balans per 31  
dec ember 2020

11 389 7 5 416 231 368 -132  791 -24  788 90 601

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Moderbolagets rapport över kassaflödet (TSEK) Not 

2020
jan - dec

2019
jan - dec

DEN LÖ PANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster -22 153 -20 223
Justering för avskrivningar 15,16,17 6 272 3 586
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet mm

-15 881 -16  637

Erhållen ränta 0 4
Erlagd ränta -1 392 -732
Betald inkomstskatt 0 90

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17  273 -17  275

Ökning/minskning av varulager -797 -1 102
Ökning/minskning kundfordringar -5 907 -5
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -21 278 -559
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 051 422
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -825 6 742

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i  rörelsekapitalet -45  030 -11  777

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -5 025 -30 389
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 499 -373
Sålda materiella anläggningstillgångar - -
Investeringar i dotterbolag -362 -
Ersättning sålda finansiella tillgångar - 222
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar och fordringar - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6  886 -30  540

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission 113 345 -
Ersättning utgivna teckningsoptioner 724 -
Transaktionsutgifter -4 315 -
Upptagna lån 10 000 25 000
Amortering av skuld -2 720 -3 597
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder - -

Kassaflöde från f inansieringsverksamheten 117 034 21 403

Årets kassaflöde 65 118 -20  915
Likvida medel vid årets början 1 065 21 828
Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel 0 152

Likv ida medel v id  årets slut 66  183 1 065
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats
anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat
anges.

Detta är Nanologicas första koncernredovisning som redovisas i externa rapporter (tidigare har
dotterbolagens inverkan bedömts vara ytterst marginell). Koncernredovisningen är upprättad i
enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska
personer och Årsredovisningslagen.

Övergången till IFRS har fastställts till den 1 januari 2019, vilket innebär att koncernen har
upprättat koncernredovisning även retroaktivt från 2019.

GENERELL INFORMATION
Denna årsredovisning omfattar det svenska moderbolaget Nanologica AB (publ),
organisationsnummer 556664–5023, och dess dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag
registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Forskargatan 20 G,
151 36 Södertälje. Koncernens huvudsakliga verksamhet är försäljning av silikabaserade produkter
för kromatografi, samt forskning och utveckling av läkemedel. Årsredovisningen för 2020
godkändes för publicering den 5 maj 2021, i enlighet med styrelsebeslut den 5 maj 2021.

Grund för rapportens upprättande
Koncernen
Koncernen tillämpar de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) och
tolkningar av dessa (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Detta är första året som koncernredovisning upprättas. Koncernen har tillämpat IFRS 1, Första
gången IFRS tillämpas. Detta innebär att koncernen har tillämpat samma redovisningsprinciper, de
principer som gäller per slutet av perioden, i rapporten över periodens ingående finansiella
ställning och under alla perioder som redovisas i denna rapport. I och med att ingen
koncernredovisning tidigare upprättats sker inte någon övergång från ett annat regelverk för
koncernen och således lämnas inte heller information om övergång i not.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, med undantag för vissa
finansiella tillgångar som är värderade till verkligt värde.

Moderbolaget
Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad i enlighet RFR 2 Redovisning för juridiska
personer och Årsredovisningslagen. RFR 2 innebär att årsredovisningen för den juridiska personen
ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för
Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS.

Tidigare har moderbolaget tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen. Övergångsdatum till RFR 2 har fastställts
till den 1 januari 2019, vilket innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsåret 2019 och ingående
balans per 31 december 2018 är omräknade enligt RFR 2. Se mer information på sidorna 57–58.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Uppskattningar och bedömningar
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av viktiga uppskattningar
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är
komplexa, eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 2.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder i kraft för
räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2021 och har inte tillämpats vid upprättandet av
koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på
koncernens finansiella rapporter.

Koncernredovisning
Dotterbolag är alla bolag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen
kontrollerar ett bolag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i
bolaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i bolaget.
Koncerninterna intäkter och kostnader samt balansposter mellan koncernbolag elimineras i
koncernredovisningen. Konsolidering sker från och med den dag då moderbolaget erhåller ett
bestämmande inflytande. Dotterbolag exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet upphör.

Valuta
Moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor. Poster
som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta
som används i den ekonomiska miljö där respektive bolag huvudsakligen är verksamt (funktionell
valuta).

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som
gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. Valutakursvinster och förluster
som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller
kostnader.
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Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterbolags tillgångar och skulder till
svenska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig
valutakurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat, som en del av
omräkningsreserven i eget kapital.

Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera
intäkter och ådra sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Koncernens uppdelning på rörelsesegment överensstämmer med de interna rapporter som
koncernens högsta verkställande beslutsfattare använder för att följa upp verksamheten och
fördela resurser mellan rörelsegrenar. Vd är koncernens högste verkställande beslutsfattare. I
Nanologica är det därför de rapporter som vd får över resultatet i olika delar av koncernen som
utgör grunden för segmentsinformationen. Två segment har identifierats i koncernen;
läkemedelsutveckling och kromatografi. Segmentsinformation lämnas endast för koncernen.

Intäkter
Koncernen redovisar intäkter från varuförsäljning, distributionsavtal, samt från tjänsteuppdrag i
form av forskning och utvecklingsuppdrag. Intäktsredovisning sker i enlighet med den
femstegsmodell som anges i IFRS 15.

Distributionsavtal
Dessa avtal består vanligen av ett antal komponenter (produkter i form av silika,
försäljningsrättigheter, marknadsföringstjänster och material). Då kunderna inte kan dra nytta av
varje specifik komponent separat eller med andra resurser som finns tillgängliga för kunden, har
avtalen som helhet bedömts utgöra ett prestationsåtagande.

Intäkten för utfört prestationsåtagande, leverans av produkter, redovisas vid en given tidpunkt då
kontrollen övergår till kunden. Kontroll bedöms övergå till kund när överlämning till fraktförare
sker vid utlämning från Nanologicas lager. Fraktvillkoren innebär att köparen står risken vid frakten
och legal äganderätt då övergår till kund. Transaktionspriset är fast och inga väsentliga
finansieringskomponenter finns i avtalen.

Eventuella förskott från kunder skuldförs och avräknas i takt med att kvantiteter köps in.

Forsknings- och utvecklingsuppdrag
Dessa avtal innebär att Nanologica utför specifika forsknings- eller utvecklingstjänster åt kunder.
Arbetet utförs baserat på kunds specifika substanser/läkemedel (AI) men med användning av
Nanologicas teknologi (process) och input i form av silika.

Avtalen med kunder är ramavtal från vilka kund sedan kan göra avrop i specifika arbetsorders. En
arbetsorder tillsammans med ramavtal utgör ett avtal per definition i IFRS 15.

De åtaganden som levereras till kund i är i många avtal en kombination av följande:
• Forskning- och utvecklingstjänstforskningstjänst enligt fastslagna arbetsorders - milstolpar
• Licens
• Patent

Varje del i avtalen har bedömts utgöra separata prestationsåtaganden. För forsknings- och
utvecklingstjänsterna bedöms varje separat arbetsorder/milstolpe utgöra ett separat
prestationsåtagande då varje fas har ett eget värde för kunden.

Transaktionspriset är ett fast pris per arbetsorder/milstolpe, alternativt ett fast pris per utförd
arbetstimme och material. Viss rörlig komponent finns avseende ”success fees”. Rörliga avgifter
har bedömts för osäkra för att räknas med i det initiala transaktionspriset. Dessa intäktsförs så
snart man gör bedömningen att det är mycket sannolikt att ersättningen inte måste reverseras i
efterföljande period. I vissa fall förekommer ”up-front fees”. Dessa hanteras inte som betalning för
ett separat åtagande utan ses som en förskottsbetalning för forsknings- och utvecklingstjänster
och skuldförs fram till dess att åtagandet är levererat. En del av ersättningen har erhållits i aktier.
Dessa har värderats till verkligt värde och ingår i transaktionspriset/intäkt för försäljning licens.

Prestationsåtagande i form av forsknings- och utvecklingstjänster redovisas över tid i och med att
Nanologica skapar en produkt/tjänst utan alternativ användning och har rätt till ersättning för
nedlagt arbete. I vissa fall äger och kontrollerar även kunden produkt (AI) som utvecklas
tillsammans med Nanologica. Färdigställandegraden mäts baserat på output (färdigställda
milstolpar) alternativt på input (nedlagda kostnader, arbetade timmar och material).

Försäljning av licens har bedömts utgöra en rätt att använda (right-to-use) licens och därmed sker
intäktsredovisning av denna vid en given tidpunkt.

Intäkt för patentförsäljning redovisas vid en given tidpunkt när kontroll över patentet har övergått
till kunden.

Koncernen tillämpar undantaget som innebär att upplysning om återstående
prestationsåtaganden hänförliga till avtal med en kortare löptid än ett år inte lämnas.

Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas
som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla bolag samt inkomsten kan beräknas
tillförlitligt.

Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som
intäkt när prestationen utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
sannolikt kommer att tillfalla bolaget och inkomsten kan beräknas tillförlitligt.

Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som bolaget fått.

Bidrag som mottagits innan dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts,
redovisas som skuld.

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i årets resultat genom tillämpning av effektivränte-
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metoden. Finansiella kostnader utgörs av ränta och andra kostnader i samband med upplåning.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, semester och betald sjukfrånvaro
redovisas i takt med att de anställda utför tjänster. Åtaganden för de anställda tryggas genom
avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där
bolagets förpliktelse är begränsad till de avgifter bolaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror
storleken på den anställdes pension på de avgifter som bolaget betalar till planen eller till ett
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde
som bär den aktuella risken och investeringsrisken. Bolagets förpliktelser avseende avgifter till
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att
de anställda utfört tjänster åt bolaget under en period.

Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden
beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade
värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår
till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är
ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det med stor
sannolikhet kommer att finnas skattemässiga överskott tillgängliga, mot vilka underskotten kan
utnyttjas.

Uppskjutna skatter som hänför sig till temporära skillnader avseende innehav i dotterbolag
redovisas inte då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära
skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en sådan återföring sker inom en överskådlig
framtid.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna
hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom
nettobetalningar.

Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Bedömd nyttjandeperiod uppgår till 5 år för patent.

Anskaffning genom intern upparbetning – Balanserade produktutvecklingsutgifter
Produktutvecklingsarbetet delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter

som härrör från bolagets forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. Samtliga
utgifter för utveckling redovisas som tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda:

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan
användas eller säljas

• Koncernens avsikt är att färdigställa tillgången
• Det finns förutsättningar för att använda den eller sälja tillgången
• Tillgången bedöms generera framtida ekonomiska fördelar
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja och

slutföra
• Utgifterna kan beräknas tillförlitligt

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar utgifter för anställda, ersättningar för
erhållna utvecklingstjänster samt direkt material.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade
nedskrivningar. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Aktiverade utgifter skrivs av
linjärt över en bedömd nyttjandeperiod om 5 år.

Omprövning av nyttjandeperioder
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att
dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av
eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning
påbörjas när tillgången kan användas.

Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell
anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhållits,
efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, direkt
hänförliga utgifter för att bringa tillgången på plats samt uppskattade utgifter för nedmontering
och bortforsling. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens
redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer kostnadsförs när de
uppkommer. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs linjärt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när tillgången kan tas i bruk. Koncernens
materiella anläggningstillgångar består av inventarier, verktyg och installationer och bedömd
nyttjandeperiod för dessa uppgår till 5–10 år.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
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Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar bolaget de redovisade värdena för materiella och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i
värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en
eventuell nedskrivning. Då det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild
tillgång, beräknar bolaget återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången
hör. Årligen utförs även en nedskrivningsprövning på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
som ännu inte har färdigställts.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som bolaget
beräknar kunna erhålla vid en försäljning med avdrag för sådana kostnader som är direkt
hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöde till
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av
pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången.

Vid varje balansdag gör bolaget en bedömning av om den tidigare nedskrivningen inte längre är
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. En återföring av en
nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Leasingavtal där koncernen är leasetagare
Koncernen har leasingavtal för lokaler och produktionsutrustning. Koncernen redovisar samtliga
leasingavtal (med några undantag som anges nedan) i rapporten över finansiell ställning som en
leasingskuld för skyldigheten att betala framtida fasta leasingavgifter och en nyttjanderättstillgång
som ett uttryck för rättigheten att få använda en underliggande tillgång. Leasingskulden värderas
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden varför leasingbetalningar
fördelas mellan amortering av leasingskulden och räntekostnad. Leasingskulder redovisas som
nuvärdet av återstående leasingavgifter i rapport över finansiell ställning och inkluderar följande
leasingbetalningar:
• Fasta avgifter
• Variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, initialt värderade med hjälp av

index eller pris vid inledningsdatumet
• Belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt restvärdesgarantier eller vid nyttjande

av köpoption

Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra förlängningsoptioner ingår också i
värderingen av skulden. För att beräkna leasingskulden diskonteras leasingbetalningarna med
leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte kan fastställas enkelt används
leasetagarens marginella låneränta.

Nyttjanderättstillgången värderas till anskaffningsvärde och redovisas till ett belopp motsvarande
det leasingskulden ursprungligen värderades till efter justering för förutbetalda leasingavgifter och
initiala direkta utgifter, samt utgifter för att återställa tillgången till det skick som föreskrivs i
leasingavtalets villkor. Nyttjanderätter skrivs av linjärt i efterföljande perioder över det kortare av
nyttjandeperioden och leasingperioden. Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en
köpoption skrivs nyttjanderätten av över den underliggande tillgångens nyttjandeperiod.

Koncernen har valt att i rapporten över finansiell ställning inte redovisa leasingavtal för vilka den

underliggande tillgången är av lågt värde eller med en leasingperiod (inklusive förlängningsperiod
som koncernen är rimligt säker på att förväntas utnyttja) som understiger 12 månader. Koncernen
redovisar leasingavgifter som omfattas av undantagsreglerna som en leasingkostnad linjärt över
leasingperioden. Koncernen har valt att tillämpa den praktiska lösningen som ger en leasetagare
möjlighet att välja att inte skilja leasingkomponenter från icke-leasingkomponenter för
lokalhyresavtal och istället redovisa varje leasingkomponent och icke-leasingkomponent som en
enda leasingkomponent.

Koncernen har identifierat att en del av ett leverantörsavtal, ett service- och kontrakt-
tillverkningsavtal, utgör ett leasingavtal. Avtalet innehåller explicit identifierade tillgångar som inte
kan användas av leverantören annat än för att tillverka Nanologicas produkter. Leverantören har
inte rätt att byta ut utrustningen och använda andra tillgångar för att producera produkterna.
Dessutom har koncernen en option att köpa ut tillgångarna vid avtalets slut som sannolikt
kommer att nyttjas. Utrustningen redovisas som en nyttjanderättstillgång i koncernen. Då
koncernen redan betalat leverantören för utrustningen, har stått för investeringen, redovisas inte
någon leasingskuld i balansräkningen.

Finansiella instrument
Koncernens finansiella instrument består av:
• Kundfordringar
• Kortfristiga placeringar
• Likvida medel
• Skulder till kreditinstitut
• Övriga långfristiga skulder (lån)
• Leverantörsskulder

Koncernen har inte några derivat och säkringsredovisning förekommer ej.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar i denna kategori uppkommer huvudsakligen från tillhandahållande av varor och tjänster
till kunder (t.ex. kundfordringar) men innefattar även andra typer av finansiella tillgångar där målet
är att hålla dessa tillgångar för att erhålla avtalsenliga kassaflöden och dessa kassaflöden är
uteslutande betalningar av kapitalbelopp och ränta. De redovisas initialt till verkligt värde plus
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission, och redovisas därefter
till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden.

Nedskrivning
Nedskrivningsbehov för kundfordringar redovisas baserat på det förenklade tillvägagångssättet
med användning av de förväntade kreditförlusterna för hela kontraktens återstående livslängd. För
att beräkna kreditförlustreserven på kundfordringar använder koncernen en matris. De historiska
förlustfrekvenserna justeras för att återspegla aktuell och framåtblickande information som
påverkar kundernas förmåga att betala fordran. För kundfordringar, som redovisas netto, redovisas
avsättningar i en separat reserv för befarade kundförluster, och kostnaden redovisas som en
försäljningskostnad i resultaträkningen. Vid bekräftelse på att kundfordring inte kommer att kunna
betalas av kunden, skrivs tillgångens bruttovärde av mot tillhörande reserv. Koncernen har
historiskt redovisat låga kundförluster, kundkrediterna är relativt kortfristiga och företaget har
relativt få obetalda utestående förfallna kundfordringar. Kreditrisken bedöms som låg.
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Likvida medel
Likvida medel inkluderar kontanter, inlåning i banker, andra kortfristiga höglikvida investeringar
med ursprungliga löptider om tre månader eller mindre. I likvida medel i kassaflödesanalysen
ingår även ex övertrassering på bankkonton och checkräkningskredit. Dessa redovisas dock som
kortfristiga skulder i koncernbalansräkningen.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser koncernens innehav i
noterade aktier. Alla värdeförändringar i dessa poster redovisas direkt i resultaträkningen.

Finansiella skulder
De finansiella skulderna klassificeras och värderas som skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde.

Finansiella skulder inkluderar följande poster:
• Banklån och övriga lån redovisas initialt till verkligt värde med avdrag för

transaktionskostnader direkt hänförliga till instrumentets emission. Dessa räntebärande skulder
mäts därefter till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden, vilken säkerställer att
räntekostnaden beräknas baserat på en fast ränta på det redovisade beloppet av skulden i
balansräkningen. I den redovisade effektiva räntan ingår initiala transaktionskostnader och
eventuella premier som ska betalas vid inlösen samt ränta eller kupong som betalas medan
skulden är utestående.

• Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den
löpande redovisningen. Leverantörsskulder och klassificeras som kortfristiga skulder om de
förfaller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre).

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet består av direkta varukostnader, direkt lön och
hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet).
Anskaffningsvärdet för individuella artiklar i varulagret beräknas enligt tillverkningskalkyl.
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad
försäljningskostnad.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen sam att en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för
att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en
aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är
förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas
som finansiell kostnad.

Eventualförpliktelser
Koncernen lämnar upplysning om eventualförpliktelser om det föreligger ett möjligt åtagande som

bekräftas endast av flera osäkra framtida händelser och det inte är troligt att ett utflöde av
resurser krävs eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig säkerhet.

Eventualtillgångar
Koncernen lämnar upplysning om eventualtillgångar till följd av inträffade händelser vars
förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte
helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet justeras
för transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för eventuella
intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till
moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året.
Under rapporterade perioder fanns inga potentiella stamaktier som kunde ge upphov till
utspädningseffekter.

Moderbolagets redovisningsprinciper
I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta nedan.

Aktier och andelar i dotterbolag
Innehav i dotterbolag värderas utifrån anskaffningsvärde vari ingår förvärvsrelaterade utgifter. I de
fall det redovisade värdet avseende investeringen överstiger återvinningsvärdet, sker nedskrivning.
Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som aktier i
dotterbolag hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt
alternativregeln, dvs som bokslutsdisposition.

Obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 i juridisk person. Aktier och andelar redovisas
därmed till verkligt värde i moderbolaget på samma sätt som i koncernen.

Nedskrivningsprövning av kundfordringar och koncernfordringar görs enligt den förenklade
metoden i IFRS 9.

Leasingavtal
Moderbolaget tillämpar undantaget i RFR 2 och tillämpar därmed inte IFRS 16 i juridisk person. I
moderbolaget redovisas leasingavgifter som kostnader linjärt över leasingperioden.
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NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet
i uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar
(se ovan), som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper
och som har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.

Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklingsutgifter
Koncernen bedriver utvecklingsverksamhet. En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling
ska endast tas upp som en tillgång i balansräkningen om samtliga villkor i IAS 38 är uppfyllda. För
varje utvecklingsprojekt tar koncernens ledningsgrupp löpande ställning till om det finns
förutsättningar för att sälja den färdiga produkten och om det finns teknisk kompetens och
finansiella resurser för att färdigställa tillgången.

NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

NOT 3 RESULTAT OCH NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT

Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra
sig kostnader samt för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens uppdelning på
rörelsesegment överensstämmer med de interna rapporter som koncernens högsta verkställande beslutsfattare
använder för att följa upp verksamheten och fördela resurser mellan rörelsegrenar. Vd är koncernens högste
verkställande beslutsfattare. I Nanologica är det därför de rapporter som vd får över resultatet i olika delar av
koncernen som utgör grunden för segmentsinformationen. Två segment har identifierats i koncernen; drug
development och kromatografi. Segmentsinformation lämnas endast för koncernen.
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Koncernens nettoomsättning fördelat på segment och region (TSEK)
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Kromatografi 4 467 4 934
Sverige 319 0
Kina 3 324 4 781
USA 410 12
Övriga världen 414 141

Drug development 11 668 4 293
Sverige 9 717 4 293
Övriga världen 1 951 0

Summa nettoomsättning 16  135 9 227

Koncernens nettoomsättning fördelat på kunder (TSEK)
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Kund A - Drug Development 9 655 2 413
Kund A (%) 60% 26%

Kund B  - Drug Development 1 952 0
Kund B (%) 12% 0%

Kund C - Kromatografi 3 235 4 781
Kund C (%) 20% 52%

Kund D  - Drug Development 0 1 875
Kund D (%) 0% 20%

Övriga 1 293 158
Övriga (%) 8% 2%

16 135 9 227

Övriga rörelseintäkter
2020

jan - dec
2019

jan - dec
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Bidrag, EU-bidrag för avslutat projekt 0 343 0 343
Bidrag för sjuklönekostnader 112 0 112 0
Valutakursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 887 896 887 896
Övriga intäkter 10 0 0 0

Summa 1 009 1 239 999 1 239

koncern moderbolag
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2019 jan - dec (TSEK) Kromatografi DD Corporate Summa
Nettoomsättning 4 934 4 293 0 9 227
Råmaterial, förnödenheter och lagerförändringar -4 051 -148 -15 -4 214
Bruttoresultat 883 4 145 -15 5  013
Bruttomarginal 18% 97% n/a 54%
Övriga kostnader -10 736 -5 196 -9 148 -25 080
Rörelseresultat -9  853 -1  051 -9  162 -20  066
Finansnetto -1 014 -1 014
Resultat efter f inansnetto -9  853 -1  051 -10  176 -21  081

Koncernen

2020 jan - dec (TSEK) Kromatografi DD Corporate Summa
Nettoomsättning 4 466 11 669 0 16 135
Råmaterial, förnödenheter och lagerförändringar -2 945 -278 -8 -3 231
Bruttoresultat 1  521 11 391 -8 12  904
Bruttomarginal 34% 98% n/a 80%
Övriga kostnader -12 013 -8 894 -11 569 -32 476
Rörelseresultat -10  492 2 497 -11  577 -19  571
Finansnetto -2 627 -2 627
Resultat efter f inansnetto -10  492 2 497 -14  204 -22  199

Koncernen
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NOT 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
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Rörlig ersättning för verksamhetsåret 2019 avser kostnadsförd bonus, vilken också utbetalats under 2019. Antalet
ledande befattningshavare utökades i oktober med en person.

Rörlig ersättning för verksamhetsåret 2020 avser kostnadsförd bonus, vilken utbetalats under 2020 och 2021. Antalet
"övriga ledande befattningshavare" består vid balansdagen av 4 personer (utöver vd).

Medelantal anställda
2020

jan - dec Varav kvinnor
2019

jan - dec Varav kvinnor

Sverige 19 68% 18 72%
Totalt 19 68% 18 72%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningen 2020-12-31 2019-12-31
Andel kvinnor

Styrelsen 50% 60%
Ledande befattningshavare inkl. vd 60% 67%

Löner och ersättningar vd, ledande befattningshavare 
och övriga anställda (TSEK)

2020
jan - dec

2019
jan - dec

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Styrelse, vd och övriga ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar 6 516 5 485 6 516 5 485
Sociala avgifter 2 191 1 819 2 191 1 819
Pensionskostnader 590 395 590 395

Summa 9 297 7 699 9 297 7 699

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 13 010 10 468 13 010 10 468
Sociala avgifter 3 676 3 181 3 676 3 181
Pensionskostnader 1 020 576 1 020 576

Summa 17 706 14 226 17 706 14 226

koncern moderbolag

Löner och andra ersättningar
Ledande befattningshavare inkluderar styrelsen samt verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Pensioner
I koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

Vd och ledande befattningshavare
Till vd och ledande befattningshavare utgår utöver fast månadslön rörlig ersättning om uppställda verksamhetsmål
uppfylls. Ersättningen fastställs av styrelsen. Under verksamhetsåret uppgick rörlig ersättning till 300 TSEK (0) till vd
och 318 TSEK (200) till övriga ledande befattningshavare.

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Inga avtal om
avgångsvederlag har träffats för vare sig vd eller övriga anställda.

Styrelsen
Enligt stämmobeslut den 28 maj 2020 utgår styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma med totalt 940
TSEK (734), varav 240 TSEK (200) till styrelsens ordförande och till envar av övriga ledamöter 140 TSEK (134).
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Arvode till revisorerna
2020

jan - dec
2019

jan - dec
2020

jan - dec
2019

jan - dec

BDO 608 0 608 0
Revisionsuppdraget 243 0 243 0
Skatterådgivning 4 0 4 0
Övriga tjänster 361 0 361 0

PWC 25 338 25 338
Revisionsuppdraget 0 307 0 307
Skatterådgivning 2 0 2 0
Övriga tjänster 22 31 22 31

633 338 633 338

koncern moderbolag

NOT 5 ARVODE TILL REVISORERNA

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, bokföring, styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra, liksom rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter. Den ökade kostnaden för övriga tjänster består främst av IFRS konverteringen.
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Ersättningar och övriga förmåner 2020
Grundlön/

Styrelsearvode
Rörlig

ersättning
Övriga

förmåner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelsens ordförande, Gisela Sitbon 220 125 220 125
Styrelseledamot, Hans Lennernäs (jan-maj) 66 750 66 750
Styrelseledamot, Lena Torlegård 136 750 136 750
Styrelseledamot, Eva Byröd 136 750 136 750
Styrelseledamot, Mattias Bengtsson 136 750 136 750
Styrelseledamot, Anders Rabbe (jun-dec) 70 000 70 000
Styrelseledamot, Tomas Kramar (jun-dec) 70 000 70 000
Verkställande direktören 1 396 388 300 000 7 772 157 836 1 861 996
Andra ledande befattningshavare (5p) 3 664 751 318 112 2 776 432 554 4 418 193

Summa 5 898  264 618 112 10 548 590 390 7 117  314

Ersättningar och övriga förmåner 2019
Grundlön/

Styrelsearvode
Rörlig

ersättning
Övriga

förmåner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelsens ordförande, Gisela Sitbon 200 250 200 250
Styrelseledamot, Peter von Ehrenheim (jan-maj) 66 750 66 750
Styrelseledamot, Hans Lennernäs 133 500 133 500
Styrelseledamot, Lena Torlegård 133 500 133 500
Styrelseledamot, Eva Byröd 133 500 133 500
Styrelseledamot, Mattias Bengtsson (jun-dec) 66 750 66 750
Verkställande direktören 965 950 7 772 101 715 1 075 437
Andra ledande befattningshavare (5p) 3 584 406 200 178 5 875 293 336 4 083 795

Summa 5 284  606 200 178 5 875 395 051 5 893  482



NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

NOT 8 VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE/
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA RESULTATPOSTER

NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER/RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 11 INKOMSTSKATT

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i balans-, eller
resultaträkningen (belopp framgår i tabellen nedan).

Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster då bolaget inte med säkerhet kan påvisa att dessa
kan utnyttjas inom närmsta åren.
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Övriga rörelsekostnader (TSEK)
2020

jan - dec
2019

jan - dec
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -354 -255 -354 -255
Förlust avyttring anläggningstillgångar 0 -255 0 -255

Summa -354 -510 -354 -510

koncern moderbolag

Tillgångar värderade till verkligt värde i resultatet 
(TSEK)

2020
jan - dec

2019
jan - dec

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Värdeförändring kortfristiga värdepappersinnehav 851 -46 851 -46
Summa 851 -46 851 -46

koncern moderbolag

Finansiella intäkter/ränteintäkter och liknande 
resultatposter (TSEK)

2020
jan - dec

2019
jan - dec

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Tillgångar värderade till verkligt värde i resultatet
Valutakursförändring finansiella tillgångar -21 152 -21 152

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Ränteintäkter 0 4 0 4

Summa -21 155 -21 155

moderbolagkoncern

Räntekostnader och liknande resultatposter (TSEK)
2020

jan - dec
2019

jan - dec
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Skulder värderade till verkligt värde i resultatet
Valutakursförändring skulder 20 -5 20 -5

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntekostnader, upplåning -3 174 -737 -3 174 -737
Räntekostnader, leasingkontrakt -304 -382 - -

Summa -3  458 -1  124 -3  154 -742

koncern moderbolag

Redovisad skatt i koncernen (TSEK) Skatteunderlag Skatteeffekt Skatteunderlag Skatteeffekt
Aktuel l  oc h redovisad skatt 0 0 0 0

Avstämning av  effektiv  skattesats
Resultat före skatt / skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -22 199 4 751 -21 080 4 511
Övriga avdragsgilla kostnader 348 -74 59 -13
Värdering finansiella poster till verkligt värde -851 182 62 -13
Skattemässigt avdragsgilla kostnader bokade mot eget kapital -4 315 923 0 0

Summering -27  017 5 782 -20  959 4 485
Ökning av underkottsavdrag utan motsvarande aktivering av 
uppskjuten skatt

27 017 -5 782 20 959 -4 485

Redovisad skatt (0% /  0%) 0 0 0 0

2020
jan - dec

2019
jan - dec
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NOT 13 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH 
LIKNANDE ARBETEN

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i balans-, eller
resultaträkningen (belopp framgår i tabellen nedan).

Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster då bolaget inte med säkerhet kan påvisa att dessa
kan utnyttjas inom närmsta åren.

NOT 12 RESULTAT PER AKTIE

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier
för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Dessa potentiella stamaktier är hänförliga till utestånde
optioner till styrelse, ledning och medarbetare, se upplysning om eget kapital för koncernen. Om årets resultat är
negativt betraktas inte potentiella stamaktier som utspädande.
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Uppskjuten skattefordran koncernen (TSEK) Skatteunderlag Skatteeffekt Skatteunderlag Skatteeffekt

Ingående värde 132 934 28 448 111 974 23 963
Årets underskottsavdrag 27 017 5 782 20 959 4 485

Summa underskottsavdrag 159 951 34 230 132 934 28 448

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Redovisad skatt moderbolaget (TSEK) Skatteunderlag Skatteeffekt Skatteunderlag Skatteeffekt

Aktuel l  oc h redovisad skatt 0 0 0 0

Avstämning av  effektiv  skattesats
Resultat före skatt / skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -24 788 5 305 -20 856 4 463
Övriga avdragsgilla kostnader 348 -74 59 -13
Värdering finansiella poster till verkligt värde -851 182 62 -13
Skattemässigt avdragsgilla kostnader bokade mot eget kapital -4 315 923 0 0

Summering -29  607 6 336 -20  735 4 437
Ökning av underkottsavdrag utan motsvarande aktivering av 
uppskjuten skatt

29 607 -6 336 20 735 -4 437

Redovisad skatt (0% /  0%) 0 0 0 0

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Uppskjuten skattefordran moderbolaget (TSEK) Skatteunderlag Skatteeffekt Skatteunderlag Skatteeffekt

Uppskjuten skattefordran
Ingående värde 132 709 28 400 111 974 23 963
Årets underskottsavdrag 29 607 6 336 20 735 4 437
Summa underskottsavdrag 162 316 34 736 132 709 28 400

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Resultat per aktie före och efter utspädning
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -22 199 -21 080
Genomsnittligt antal utestående stamaktier 23 888 809 16 619 447

Resultat per aktie före oc h efter utspädning -0 ,93  kr -1 ,27  kr

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten (TSEK)

2020
31 dec

2019
31 dec

2020
31 dec

2019
31 dec

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 25 384 16 733 46 258 16 733
Utvecklingskostnader (externt) 2 006 6 000 2 306 26 874
Internt utvecklade tillgångar 2 089 2 651 2 089 2 651

Utgående balans 29  479 25 384 50 653 46 258

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -14 109 -11 614 -14 109 -11 614
Årets avskrivningar -3 262 -2 496 -5 356 -2 496

Utgående balans -17  371 -14  109 -19  465 -14  109

Redovisat värde v id årets slut 12  107 11 274 31 187 32 148

koncern moderbolag
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NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

NOT 14 KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN OCH 
LIKNANDE RÄTTIGHETER

Nedan förklaras effekterna på koncernens finansiella rapport vid tillämpningen av IFRS 16 per den 1 januari 2018.
Omklassificering och justeringar som uppkommit på grund av de nya leasingreglerna redovisas därför i den ingående
balansen per den 1 januari 2018. De nya redovisningsprinciperna beskrivs i not 1.

Vid övergången till IFRS 16 och IFRS 1 redovisar koncernen leasingskulder hänförliga till leasingavtal som tidigare
klassificerats som operationella leasingavtal i enlighet med reglerna i K3. Dessa skulder har värderats till nuvärdet av
framtida minimileaseavgifter. Vid beräkningen har leasetagarens marginella låneränta per den 1 januari 2019
använts. Leasetagarens vägda genomsnittliga marginella låneränta som tillämpas för dessa leasingskulder oavsett
tillgångstyp per den 1 januari 2019 var 4,0 procent.
Alla nyttjanderätter värderas vid övergången per den 1 januari 2018 till ett belopp som motsvarar leasingskulden
justerat för förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalet per den 31 december 2018. När IFRS 16 tillämpades för
första gången, använder koncernen följande praktiska lösningar som tillåts i IFRS 16 samt i övergångsreglerna
reglerade i IFRS 1:
• Användningen av en enhetlig diskonteringsränta för portföljen av leasingavtal med liknande karaktär,
• Redovisningen av operationella leasingavtal med en kortare leasingperiod än 12 månader från den 1 januari 2019

som ett kortfristigt leasingavtal,
• Exkludering av initiala direkta kostnader vid beräkningen av nyttjandetillgången vid datum för första

implementering och
• Utnyttjandet av förlängningsoptioner eller optioner att säga upp ett leasingavtal har bedömts i samband med

övergången till IFRS.

Nanologicas nyttjanderättstillgångar består dels av hyreskontrakt för lokaler i Södertälje (kontor och produktion), dels
inbäddade leasingkontrakt för maskiner och tekniska anläggningar hos samarbetspartnern Sterling Pharma Solutions.
Inköpet har finansierats av Nanologica med en utköpsrätt på 1 GBP.

Justeringar som redovisats i balansräkningen 1 januari 2019 samt effekter på resultat och kassaflöde 2019
För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal med koncernen som leasetagare redovisas
en leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbetalningar, uppgående till 10 406 TSEK per 1 januari 2019. Koncernen
redovisar nyttjanderättstillgångar uppgående till 10 596 TSEK per den 1 januari 2019.

Redovisning av avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt istället för leasingavgifter har haft en positiv påverkan på
rörelseresultatet med 39 TSEK. Ränta på leasingskulder har haft en negativ inverkan på finansnettot med 88 TSEK.
Resultatet före skatt har påverkats negativt med 49 TSEK på grund av IFRS 16. Eftersom den huvudsakliga betalningen
redovisas som finansieringsverksamhet minskar kassaflödet från finansieringsverksamheten med motsvarande ökning
av kassaflödet från den löpande verksamheten. Räntedelen av leasingavgiften förblir kassaflöde från den löpande
verksamheten och inkluderas i finansnetto. Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång i balansräkningen samt en
leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbetalningar. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden
eller över nyttjandeperioden för den underliggande tillgången om det bedöms som rimligt säkert att koncernen
kommer överta äganderätten vid utgången av leasingperioden. Leasingkostnaden redovisas som avskrivningar inom
rörelseresultatet och räntekostnad inom finansnettot. Om leasingavtalet anses inkludera en tillgång av lågt värde eller
har en leasingperiod som slutar inom 12 månader, eller inkluderar servicekomponenter, redovisas dessa
leasingbetalningar som rörelsekostnader i resultaträkningen över leasingperioden.

Från och med den 1 januari 2019 redovisas leasade tillgångar i en separat post i balansräkningen benämnd
Nyttjanderättstillgångar. Nedan presenteras upplysningar om dessa leasingavtal.

NOT 16 NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR OCH LEASING1
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Koncessioner, patent, licenser, varumärken och 
liknande rättigheter (TSEK)

2020
31 dec

2019
31 dec

2020
31 dec

2019
31 dec

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 855 3 360 2 855 3 360
Övriga investeringar 703 865 703 865
Avyttringar och utrangeringar 0 -1 370 0 -1 370

Utgående balans 3  558 2 855 3 558 2 855

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 083 -1 774 -1 083 -1 774
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 1 115 0 1 115
Årets avskrivning -448 -424 -448 -424

Utgående balans -1  531 -1  083 -1  531 -1  083

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -401 -401 -401 -401
Årets nedskrivningar - - - -

Utgående balans -401 -401 -401 -401

Redovisat värde v id årets slut 1  627 1  372 1 627 1 372

koncern moderbolag

Inventarier, verktyg och installationer
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 890 2 518 2 890 2 518
Nyanskaffningar 1 525 373 1 525 373
Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående balans 4  416 2 890 4 416 2 890

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 930 -1 519 -1 930 -1 519
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivning -468 -412 -468 -412

Utgående balans -2  398 -1  930 -2  398 -1  930

Redovisat värde v id årets slut 2  018 960 2 018 960

moderbolagkoncern

Nanologicas årsredovisning 2020 51

36 36



NOT 17 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
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Redovisade belopp i balansräkningen - 
tillgångar med nyttjanderätt (TSEK)

Byggnader/ 
lokaler

(kontor etc.)

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Summa 
tillgångar med 

nyttjanderätt
Ingångsvärde vid tillämpning av IFRS 16 10 596 - 10 596
Nyanskaffningar - 20 874 20 874
Årets avskrivning -2 119 - -2 119

Utgående balans 8  477 20 874 29 351

Redovisade belopp i balansräkningen - 
tillgångar med nyttjanderätt (TSEK)

Byggnader/ 
lokaler

(kontor etc.)

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Summa 
tillgångar med 

nyttjanderätt
Ingående balans 8 477 20 874 29 351
Nyanskaffningar 186 4 338 4 524
Avslutade leasingkontrakt -155 - -155
Årets avskrivning -2 119 -2 173 -4 292

Utgående balans 6  389 23 039 29 428

Redovisade belopp i balansräkningen - tillgångar med nyttjanderätt

2019
31 dec

2020
31 dec

Redovisade belopp i balansräkningen - leasingskulder (TSEK)
Långfristig 

skuld Kortfristig skuld
Summa 

leasingskuld
Ingångsvärde vid tillämpning av IFRS 16 8 511 1 896 10 406
Nya leasingavtal - - 0
Omföring -86 86 0
Amortering -1 896 - -1 896

Utgående balans 6  529 1 982 8 511

Redovisade belopp i balansräkningen - leasingskulder (TSEK)
Långfristig 

skuld Kortfristig skuld
Summa 

leasingskuld
Ingående balans 6 529 1 982 8 511
Nya leasingavtal 122 58 181
Avslutade leasingkontrakt -108 -52 -160
Omföring -127 127 0
Amortering -1 982 - -1 982

Utgående balans 4  434 2 116 6 550

2019
31 dec

2020
31 dec

Redovisade belopp i resultaträkningen

2020
31 dec

2019
31 dec

Avskrivning på nyttjanderätter
Byggnader (kontor etc.) 2 119 2 119
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 173 0

Summa avskrivningar på nyttjanderätter 4  292 2  119

Räntekostnader ( ingår i  f inansiel la kostnader) 304 382

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal (TSEK)

Tillgångar och skulder i  balansräkningen 31 december 2019 (TSEK)

Finansiella 
tillgångar/

skulder 
värderade till 
verkligt värde

Finansiella 
tillgångar/

skulder 
värderade till 

upplupet 
anskaffnings-

värde
Summa 

redovisat värde
Ti l lgångar

Kundfordringar 905 905
Övriga kortfristiga fordringar 754 754
Kortfristiga finansiella placeringar 764 764
Likvida medel 1 176 1 176

Summa ti l lgångar 764 2 835 3 599

Skulder 
Lång- och kortfristiga finansiella skulder 26 133 26 133
Lång- och kortfristiga leasingskulder 8 511 8 511
Förskott från kunder 5 738 5 738
Leverantörsskulder 1 858 1 858
Upplupna kostnader 2 275 2 275

Summa skulder 0 44  515 44 515
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Värdering till verkligt värde
IFRS 13 Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende indata till värderingarna. Denna
värderingshierarki indelas i tre nivåer, vilka utgörs av:
Nivå 1 - Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder
Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderande i nivå 1, antingen
direkt eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar).
Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. icke observerbara
indata).

Kortfristiga finansiella placeringar
Innehav i kortfristiga finansiella placeringar värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring i resultatet.
Innehav i noterade aktier värderas löpande till verkligt värde enligt Nivå 1 i värderingshierarkin. Noterade innehav
värderas på grundval av aktiekursen på balansdagen.

Övriga finansiella tillgångar och skulder
Övriga finansiella tillgångar och skulder upptagna i koncernens balansräkning är värderade till upplupet
anskaffningsvärde, i förekommande fall med tillämpande av effektivräntemetoden.

Valutarisk
Valutarisken kan påverka resultatet och den finansiella ställningen på grund av valutaförändringar. Koncernen har
inga lån i utländsk valuta och är därför inte utsatt för någon valutarisk avseende lån. Försäljning och inköp utsätter
dock koncernen för positiva och negativa valutakurseffekter.

Ränterisk
Koncernen har tillgångar i kontanter och likvida medel i banken som påverkas på grund av förändrad ränta.
Majoriteten av de finansiella tillgångarna i banken är utan ränta och därför är risken låg.

Koncernen har två typer av lån, från banker och kreditinstitut och från privata investerare. Lånen från banker och
kreditinstitut har fast ränta samt lån från privata investerare. Ränterisken anses därför vara relativt låg.

Finansieringsrisk
Nanologica har historiskt sett genererat negativa resultat och företagets kassaflöden från den löpande verksamheten
har inte varit tillräckliga för att möta företagets totala årliga kapitalkrav. Det genererade kassaflödet bedöms förbli
negativt tills Nanologica ingår betydande avtal för försäljning av befintliga eller nya produkter som företaget kan
marknadsföra. Koncernledningen liksom styrelsen följer noga utvecklingen av de finansiella situationerna för att
kunna erkänna och vidta åtgärder mot kommande finansiell och kontant likviditetsrisk.

Framtida finansieringsbehov är beroende av utfallet av nuvarande milstolpebetalningar med nuvarande partners, om
koncernen lyckas ingå nya partner- och affärsavtal och marknadens mottagande av framtida potentiella produkter.

Den allmänna tillgängligheten av krediter och Nanologicas kreditvärdighet är också en faktor som påverkar
finansrisken. För närvarande verkar det som tillgången på kapital inom biotekniksektorn fortfarande är bra eftersom
många nya nyemissioner har genomförts under året.

Likviditetsrisk
Att hantera likviditetsrisken är att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kontanter för att möta behoven i den
löpande verksamheten. Risken bedöms vara låg på kort sikt (1-1,5 år) och till medellång på medellång sikt (1,5-3 år)
eftersom koncernen för närvarande har god tillgång till likvida medel.
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NOT 19 KUNDFORDRINGAR

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar är det redovisade värdet enligt ovan.
Det verkliga värdet på kundfordringar motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är
väsentlig. Inga kundfordringar har ställts som säkerhet för någon skuld.

NOT 18 FINANSIELLA RISKER

Finansiell risk
Koncernen Nanologica är exponerad för finansiella risker i hela verksamheten. Syftet med hanteringen av de
finansiella riskerna är att minimera riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat. Nanologica har delat upp
sina finansiella risker i valutarisker, ränterisker, finansieringsrisker och likvida medel.
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Kundfordringar (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec

Kundfordringar 6 812 905 6 812 905
Summa 6 812 905 6 812 905

Redovisade belopp, per valuta
SEK 5 736 771 5 736 771
EUR 111 8 111 8
USD 966 126 966 126

Summa 6 812 905 6 812 905

koncern moderbolag
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Koncernen/bolaget har under 2018 erhållit aktier som dellikvid för levererade tjänster. Aktierna är marknadsnoterade
på Stockholmsbörsen (Small Cap) och värderas löpande till verkligt värde.

Aktiekapitalet består per den 31 december 2020 av 27 776 850 stamaktier med kvotvärdet 0,41 kr. Alla aktier som
emitterats är till fullo betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse.

Pågående emissionen avser 17 630 aktier som tecknats genom inlösen av teckningsoptioner. Aktierna är betalda och
registrerade hos Bolagsverket i februari 2021.

Övrigt tillskjutet kapital (koncern)/överkursfond (moderbolag) utgörs av kapital tillskjutet av bolagets ägare som
överstiger kvotvärdet samt med avdrag för transaktionskostnader. I beloppet finns också ersättning för utgivna
teckningsoptioner.

Utställda teckningsoptioner
Bolaget har pågående incitamentsprogram som innefattar teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammen är
att uppmuntra ett brett aktieägande bland Nanologicas anställda och styrelseledamöter, att attrahera och behålla
kompetenta medarbetare samt att öka anställdas motivation och uppfyllande av mål.

Ett incitamentsprogram innefattande teckningsoptioner beslutades på årsstämman den 31 maj, 2018 och
implementerades under 2019. Det totala antalet optioner i programmet uppgår till 484 833. 14 personer, såväl
medarbetare som ledande befattningshavare, tecknade 467 199 (96,4 procent) av tillgängliga optioner vilket
motsvarar en maximal utspädning på 1,7 procent om alla teckningsoptioner använts. En premie, beräknad med Black-
Scholes prismodell, betalades för teckningsoptionerna till Nanologicas dotterbolag Nanghavi AB. Premien på 60
733,51 SEK överfördes till Nanologica i januari 2020 och tillfördes bolagets överkursfond. Inlösenpriset för
teckningsoptionerna är 9,30 SEK och programmet löper ut den 1 juli 2021. Under 2020 har totalt 95 403 optioner
lösts in vilket lett till en nyemission om totalt 95 403 aktier vilket tillfört bolaget totalt 887 247,90 SEK. I
optionsprogrammet som avslutas 1 juli 2021 återstår 407 949 teckningsoptioner.

Två incitamentsprogram innefattande teckningsoptioner beslutades på årsstämman den 28 maj 2020 och
implementerades i september 2020. Ett program innefattar Nanologicas styrelsemedlemmar och uppgår till 350 000
optioner. Samtliga optioner tecknades (100 procent). Det andra programmet innefattar Nanologicas medarbetare
inklusive ledande befattningshavare. Totalt antal optioner uppgick till 698 577 st, varav 569 949 har tilldelats och
tecknats (81,6 procent). Maximal utspädning uppgår till 3,8 procent om alla teckningsoptioner används. En premie,
beräknad med Black-Scholes prismodell, betalades för teckningsoptionerna till Nanologicas dotterbolag Nanghavi AB.
Premien på 723 947,81 SEK överfördes till Nanologica i september 2020 och tillfördes bolagets överkursfond.
Inlösenpriset för teckningsoptionerna är 18,00 SEK och programmet löper ut den 1 juli 2022.
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NOT 23 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITALNOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 21 KORFRISTIGA FINANSIELLA PLACERINGAR

NOT 22 LIKVIDA MEDEL
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec

Förutbetalda hyror 0 0 681 581
Upplupna avtalsintäkter 0 204 0 204
Förutbetald leasing 0 0 1 241 0 g   p g  g  
fabrik 2 306 0 2 306 0
Förutbetalda produktionskostnader 17 316 0 17 316 0
Övriga poster 1 982 845 1 496 455

Summa 21 604 1 050 23 039 1 240

koncern moderbolaget

Kortfristiga finansiella placeringar (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec
Vicore Pharma Holding AB (publ.), antal aktier 2019-12-31 
uppgår ti l l  65 316 st (51 285 st)

1 615 764 1 615 764

Summa 1 615 764 1 615 764

koncern moderbolaget

Hela beloppet avser banktlillgodohavanden, nedan 
redovisade per valuta (TSEK)

2020
31 dec

2019
31 dec

2020
31 dec

2019
31 dec

SEK 65 659 1 109 65 499 998
EUR 508 3 508 3
USD 177 64 177 64
AUD 20 0 0 0

Summa 66 364 1 176 66 183 1 065

koncern moderbolag

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital (TSEK) Antal aktier Aktiekapital
Pågående 

nyemission

Övrigt tillskjutet 
kapital / 

Överkursfond

Ingående balans 1 januari 2019 16 619 447 6 814 0 126 196
Utgående balans per 31  dec ember 2019 16 619  447 6 814 0 126 196

Likvid teckningsoptioner 0 0 0 61
Nyemission 2020-04-01 5 539 815 2 271 0 53 127
Nyemission 2020-06-09 5 539 815 2 271 0 54 789
Likvid teckningsoptioner 0 0 0 663
Nyemission 2020-12-03 77 773 32 0 691
Nyemission, pågående 0 0 7 157
Transaktionskostnader 0 0 0 -4 315

Utågående balans per 31  dec ember 2020 27 776  850 11 389 7 231 368
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Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar är det redovisade värdet enligt ovan.
Det verkliga värdet på kundfordringar motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är
väsentlig. Inga kundfordringar har ställts som säkerhet för någon skuld.
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NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTERNOT 24 UPPLÅNING

NOT 25 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

NOT 26 AVTALSSKULDER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

27

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

Avtalsskulderna består i sin helhet av förskott från kunder. Inga intäkter har redovisats avseende ovanstående
avtalsskulder vid respektive balansdag.

NOT 28 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

NOT 29 OPERATIONELL LEASING - LEASETAGARE

I redovisningen utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler och leasing/hyra av IT-utrustning
och programvaror inklusive så kallade molntjänst för lagring och dokumentering. Hyreskontraktet med Södertälje P19
AB sträcker sig till 2022-12-31 (med årsvis förlängning).

3535

Upplåning (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec

Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 2 720 2 720
Övriga skulder 0 0

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 3 693 6 413
Övriga skulder 27 000 17 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut - -

Summa 33 413 26 133

Det finns inga kovenanter i ovanstående lån.

Övriga avsättningar (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec

Övriga avsättningar 518 538 518 538
Summa övriga avsättningar 518 538 518 538

koncern moderbolag

Avtalsskulder (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec

Förskott från kunder 2 444 5 738 2 444 5 738
Summa kortfristiga avtalsskulder 2  444 5  738 2 444 5 738

koncern moderbolag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec

Upplupna lönekostnader 1 667 866 1 667 866
Upplupna sociala avgifter 524 272 524 272
Upplupna räntekostnader 1 803 0 1 803 0
Förutbetalda intäkter 997 0 997 0
Övriga poster 728 1 137 702 1 137

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 719 2 275 5 693 2 275

koncern moderbolaget

Justering för övriga poster som inte ingår i 
kassaflödet mm (TSEK)

2020
jan - dec

2019
jan - dec

2020
jan - dec

2019
jan - dec

Avskrivningar 5 672 4 335 6 272 2 216
Nedskrivningar/utrangeringar 0 1 370 0 1 370
Övriga poster -9 0 0 0

Summa 5 663 5 705 6 272 3 586

koncern moderbolag

Operationell leasing (TSEK)
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 3 070 2 057
Mellan ett och fem år 3 659 2 098

Summa 6 729 4 155

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 840 2 057
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Avser avsättning för bedömd återbetalning av erhållna EU-bidrag då faktiska stödgrundande kostnader blivit lägre än
vad som var fallet vid en initial bedömning. Förändring avser omräkning till balansdagskurs.
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NOT 32 LÅNGFRISTIGA SKULDERNOT 30 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNBOLAG

NOT 31 ANDELAR I KONCERNBOLAG
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NOT 33 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 34 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Närståendetransaktioner har gjorts på marknadsmässiga villkor.
• Styrelseledamoten Mattias Bengtsson har genom det egna bolaget MaBeRo Consulting AB tillhandahållit

konsulttjänster till Nanologica motsvarande 148 500 SEK i konsultarvode.
• Till Recipharm AB, där Nanologicas största ägare Thomas Eldered också är delägare, har ersättning för utförande

av produktionstjänster om motsvarande 2 512 612 SEK.
• Nanologicas största ägare Thomas Eldered har genom sitt bolag Flerie Invest AB lånat ut 17 000 000 SEK till

Nanologica. Lånekostnader (ränta och uppläggningsavgift) uppgår till 1 802 891 SEK. Lån löper med 8 procent i
ränta.

• Nanologicas största ägare Thomas Eldered har genom sitt bolag Flerie Invest AB stått som garant vid en
företreädesemission. Ersättning uppgår till 1 028 000 SEK (4 procent av garanterat belopp).

3535

Resultat från andelar i koncernbolag (TSEK)
2020

jan - dec
2019

jan - dec
2020

jan - dec
2019

jan - dec

Nedskrivning fordran dotterbolag - - -312 0
Summa 0 0 -312 0

koncern moderbolag

Andelar i koncernbolag (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 290 290
Nyanskaffningar 50 -
Avyttringar, likvideringar -240 -

Vid årets slut 100 290

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -240 -240
Återförda nedskrivningar på avyttringar och likvideringar 240 -
Årets nedskrivning - -

Vid årets slut 0 -240

Redovisat värde v id årets slut 100 50

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag.g   p         
rösterna för totalt antal aktier.

2020
31 dec

2019
31 dec

Dotterbolag / org nr / säte Antal aktier i % Redovisat värde Redovisat värde
Nanghavi AB / 559074-2515 / Stockholm, Sverige 50 000 100 50 50
Nlab Bioscience S.A / B85814820 / Malaga, Spanien* 3 003 100 - -
Nanologica Australia Pty Ltd / 638 898 727 / Queensland, Australien 12 100 0 -
Nanologica Yellow AB / 559290-2620 / Stockholm, Sverige 250 100 25 -
Nanologica Black AB / 559290-2646 / Stockholm, Sverige 250 100 25 -

Summa 100 50

Dotterbolag / org nr / säte Eget kapital Eget kapital
Nanghavi AB / 559074-2515 / Stockholm, Sverige 50 50
Nlab Bioscience S.A / B85814820 / Malaga, Spanien* - -
Nanologica Australia Pty Ltd / 638 898 727 / Queensland, Australien -310
Nanologica Yellow AB / 559290-2620 / Stockholm, Sverige 25 -
Nanologica Black AB / 559290-2646 / Stockholm, Sverige 25 -

* Bolaget Nlab Bioscience S.A är under avveckling.

Långfristiga skulder, moderbolaget (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 3 693 6 413
Övriga skulder 27 000 17 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut - -

Summa 30 693 23 413

Det finns inga kovenanter i ovanstående lån.

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (TSEK)
2020

31 dec
2019

31 dec
2020

31 dec
2019

31 dec

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 13 000 13 000 13 000 13 000
Övriga ställda panter 50 50 50 50

Summa 13 050 13 050 13 050 13 050

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

koncern moderbolag
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NOT 35 NYCKELTALSDEFINITIONER

Resultat per aktie
Resultatet före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden (jämförelsesiffrorna är justerade för
fondemissionselementet i företrädesemissionen 2016).

Soliditet
Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.
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NOT 36 EFFEKTER AV MODERBOLAGETS ÖVERGÅNG TILL REDO-
VISNINGSPRINCIPER ENLIGT RFR 2

Nanologica AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
("K3"). Från och med 1 januari 2020 upprättar Nanologicas AB sin års- och koncernredovisning enligt EU godkända 
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). 

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2019. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 
Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 är att ett företag tillämpar 
samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. 

I efterföljande tabeller presenteras och kvantifieras de av företagsledningen bedömda effekterna på moderbolagets 
rapport över totalresultatet och finansiella ställning vid övergången till RFR 2 för moderbolaget. Dessa justeringar har 
gjorts i övergången till RFR 2:

Not A: Periodisering av intäkter
Intäkter som tidigare periodiserats jämt över perioden oktober-18 – september-20 har i enlighet med RFR 2 flyttats 
till att i sin helhet redovisas i oktober 2018. Effekten innebär att omsättning och resultat ökar under 2018 med 1 750 
TSEK. Även eget kapital vid utgången av 2018 ökar med 1 750 TSEK. Omsättning och resultat under 2019 minskar med 
1 000 TSEK och eget kapital vid utgången av 2019 minskar med 1 000 TSEK (ackumulerat ökar eget kapital med 750 
TSEK).

Not B: Värdering av finansiella instrument till verkligt värde. 
a) Vid försäljningstillfälle under 2018 erhölls ersättning från kunden i form av kundens egna aktier 

(marknadsnoterat). Enligt RFR 2 skall aktierna skall anses vara en del av transaktionen (nettoomsättningen) och 
värderas till marknadsvärdet. Detta innebär att omsättning ökar med 2 171 TSEK samt att eget kapital vid 
utgången av 2018 ökar med 2 171 TSEK.

b) I moderbolagsredovisningen tillämpas IFRS 9, med tillämpning att bl.a. marknadsnoterade aktier värderas till 
verkligt värde. Tidigare har (med hänvisning till punkt a) det redovisade värdet varit 1 kr. Värdering till verkligt 
värde har påverkat värdet i balansräkningen (kortfristiga placeringar) och i resultaträkningen (resultat från övriga 
finansiella rörelseposter). För 2018 uppstod en förlust vid värdering till verkligt värde med 1 139 TSEK vilket 
minskade eget kapital. För 2019 uppstod en förlust vid värdering till verkligt värde med 268 TSEK vilket minskade 
eget kapital.
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Brygga mellan redovisningsprinciper (RFR2 vs K3) för innevarande 
rapportperiod

Moderbolagets resultaträkning (TSEK) Not

Enligt tidigare 
redovisnings-
principer (K3)

Justeringar till 
RFR 2 Enligt RFR2

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning A 10 227 -1 000 9 227
Förändring av lager 1 102 0 1 102
Aktiverat arbete för egen räkning 2 651 0 2 651
Övriga rörelseintäkter 1 239 0 1 239

Summa rörelsens intäkter A 15 219 -1 000 14 219

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 316 0 -5 316
Övriga externa kostnader -10 744 0 -10 744
Personalkostnader -14 541 0 -14 541
Av-/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -3 331 0 -3 331
Övriga rörelsekostnader -510 0 -510

Summa rörelsens kostnader -34 442 0 -34 442

Rörelseresultat -19  223 -1  000 -20  223

Finansiella poster
Resultat från koncernföretag 0 0 0
Resultat från övriga finansiella resultatposter B 222 -268 -46
Valutakursdifferenser 147 0 147
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 0 4
Räntekostnader och liknande resultatposter -737 0 -737

Finansnetto B -365 -268 -633

Periodens resultat före skatt -19  588 -1  268 -20  856

Skatt 0 0 0

Periodens resultat -19  588 -1  268 -20  856

2019
jan - dec
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Moderbolagets balansräkning 
(TSEK) Not

Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer 

Justeringar 
till RFR 2 Enligt RFR2

Enligt 
tidigare 

redovisnings-
principer 

Justeringar 
till RFR 2 Enligt RFR2

TILLGÅNGAR
Summa anläggningstillgångar 34 530 0 34 530 7 354 0 7 354

Lager 3 792 0 3 792 2 690 0 2 690
Kortfristiga fordringar 2 899 0 2 899 2 458 0 2 458
Kortfristiga placeringar A,B 0 764 764 0 1 032 1 032
Kassa och bank 1 065 0 1 065 21 828 0 21 828

Summa omsättningstillgångar 7 756 764 8 520 26 976 1 032 28 008

SUMMA TILLGÅNGAR 42 286 764 43 050 34 330 1 032 35 362

EGET KAPITAL O CH SKULDER
Bundet eget kapital 11 753 0 11 753 10 314 0 10 314
Fritt eget kapital A,B -7 632 1 514 -6 118 13 395 2 782 16 177

Summa eget kapital 4 121 1 514 5 635 23 709 2 782 26 491

Avsättningar 538 0 538 533 0 533
Långfristiga skulder 23 413 0 23 413 1 595 0 1 595
Kortfristiga skulder A 14 214 -750 13 464 8 493 -1 750 6 743

Summa skulder 38 165 -750 37 415 10 621 -1 750 8 871

SUMMA EGET KAPITAL O CH SKULDER 42 286 764 43 050 34 330 1 032 35 362

2018
31 dec

2019
31 dec



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och att koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits av EU. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. Moderbolagets och koncernens 
resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande årsstämman den 27 maj, 2021.
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Styrelsens ordförande

Anders Rabbe
Styrelseledamot
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Styrelseledamot
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Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse lämnades den 5 maj, 2021
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Eva Byröd
Styrelseledamot
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Verkställande direktör

Tomas Kramar
Styrelseledamot

Niclas Nordström
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Nanologica AB (publ)
för år 2020. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 31-58 i detta
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av
EU, och årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är

oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för år 2019 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad
2 april 2020 med omodifierade uttalanden i
Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för den andra informationen. Den
andra informationen består av sidorna 3-30.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig ut-
sträckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång be-
aktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat

under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga fel-
aktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och,
vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS
såsom de antagits av EU. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda an-
tagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte

har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncern-
redovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra ut-
talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Nanologica AB (publ), organisationsnummer 556664-5023.
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• att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av
bolagets interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen och verkställande direktören an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets och koncernens förmåga att fort-
sätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presenta-
tionen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de under-

• liggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella
informationen i enheterna eller affärsaktivi-
teterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi
ansvarar för styrning, övervakning och ut-
förande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden. Vi måste infor-
mera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tid-
punkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Nanologica AB (publ) för år
2020 samt av förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av bolagets och kon-
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, lik-
viditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verk-
ställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett be-
tryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till

någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolags-
lagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 5 maj 2021

BDO Mälardalen AB

Niclas Nordström
Auktoriserad revisor



Amorf struktur
Ämnen vars atomer har en oordnad, instabil form.
För vissa läkemedelssubstanser är det avgörande
att strukturen är amorf för att göra ett läkemedel
som kan tas oralt.

API
Active Pharmaceutical Ingredient. Den ingrediens
i ett läkemedel som har en terapeutisk effekt i
kroppen.

Biotillgänglighet
Begrepp inom farmakologi som visar hur stor del
av en administrerad dos av ett läkemedel som når
systemkretsloppet (blodet) i oförändrad form.

Drug delivery
Ett begrepp inom läkemedelsindustrin som
innefattar olika sätt att tillföra läkemedel till
kroppen samt olika tekniker för att formulera och
tillverka läkemedel.

Drug development
Läkemedelsutveckling. Innefattar processen att ta
en läkemedelskandidat från idéfas, genom
prekliniska och kliniska studier, till en produkt
färdig för marknaden.

DPI
En torrpulverinhalator (DPI) är en anordning som
levererar läkemedel till lungorna i form av ett
torrt pulver. Läkemedlet finns vanligtvis antingen i
en kapsel för manuell laddning eller inuti
inhalatorn. När inhalatorn är laddad eller
aktiverad sätter patienten inhalatorns munstycke i
munnen och gör en kraftig, djup inandning för att
säkerställa att medicinen når lungornas nedre
delar.

Farmakokinetik
Farmakokinetik är läran om läkemedels omsätt-
ning i kroppen, det vill säga om hur halterna av
ett läkemedel i kroppen förändras genom
absorption, distribution, metabolism och
exkretion.

Fas I, II, III, IV studie
De olika faserna för att studera säkerheten och
effekterna av ett läkemedel i människor.
• Fas I studerar läkemedlets säkerhet hos friska

individer.
• Fas II studerar läkemedlets säkerhet och effekt

hos patienten med den faktiska sjukdomen
läkemedlet är utformat för att behandla och
ger en första indikation på hur effektiv
behandlingen är och vilken dos som är optimal.

• Fas III är en större studie som ska bekräfta
behandlingseffekten och säkerheten jämfört
med en standardbehandling eller placebo,
under en längre tid och i en större
patientgrupp.

• Fas IV undersöker sällsynta biverkningar och
övervakar säkerheten för behandlingen,
effekten och det optimala behandlingsområdet
efter att läkemedlet når marknaden.

Vid utveckling av nya läkemedel där olika doser
studeras och där säkerheten studeras hos
patienter med den faktiska sjukdomen är fas II
ofta uppdelad i IIa och IIb. I fas IIa studeras olika
doser av läkemedlet med fokus på säkerhet och
metabolism av läkemedlet i kroppen. I fas IIb
studeras säkerhet och effekt av de valda doserna.

FDA
Food and Drug Administration. Den amerikanska
läkemedelsmyndigheten.

Gastropares
Fördröjd tömning av magsäcken. Sjukdoms-
tillstånd som ofta drabbar diabetespatienter. Ger
bland annat symptom som magsmärta och
illamående/kräkningar.

Generika
Generika innehåller samma verksamma ämne
som ett originalläkemedel, vilket förlorat sitt
patentskydd. Generiska läkemedel är medicinskt
utbytbara läkemedel med samma funktion,
kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel.

Glucagon-like-peptide-1 (GLP-1)
GLP-1 stimulerar frisättning av insulin från
bukspottkörteln, vilket sänker blodsockret. GLP-1
sänker också frisättningen av glukagon, vilket är
ett hormon som ökar blodsockernivån.

GMP
Good Manufacturing Practice, god tillverknings-
sed, är ett system för att säkerställa att pro-
dukterna produceras och kontrolleras konsekvent
enligt kvalitetsstandarder. Den är utformad för att
minimera de risker i läkemedelsproduktion som
inte kan elimineras genom testning av slut-
produkten.

GMP omfattar alla aspekter av produktionen från
råmaterial, lokaler och utrustning, till utbildning
och personlig hygien hos personalen. Detaljerade
skriftliga procedurer är nödvändiga för varje
process som kan påverka kvaliteten på den
färdiga produkten. Det måste finnas system för
att tillhandahålla dokumenterade bevis för att
korrekta förfaranden konsekvent följs i varje steg i
tillverkningsprocessen - varje gång en produkt
tillverkas.

HPLC
HPLC står för high-performance liquid
chromatography (högupplösande vätske-
kromatografi) och är en separationsmetod för
kemiska föreningar, där man använder sig av ett
tvåfassystem, exempelvis vatten och olja.

In vivo
In vivo betyder “i levande” och avser studier som
genomförs på djur eller människa.

In vitro
In vitro betyder ”i glas” och avser studier där
levande materia undersöks utanför sin naturliga
kropp, exempelvis i ett provrör.

IP
Immateriella rättigheter. IP innefattar till exempel
uppfinningar, mönster, symboler, namn och bilder
som används i handeln. IP skyddas i lag av till
exempel patent, upphovsrätt och varumärken,
vilket gör det möjligt för människor och företag
att få ekonomisk nytta av vad de uppfinner eller
skapar.

IPF
Idiopatisk lungfibros. En lungsjukdom som
karaktäriseras av progressiv fibros (ärrbildning) i
lungorna, vilket innebär att symptomen förvärras
med tiden. Sjukdomsbilden innebär ihållande
hosta, återkommande lunginfektioner och svår
andfåddhet. Sjukdomen leder ofta till döden inom
3–5 år efter diagnos.

Klinisk studie
En undersökning i friska eller sjuka människor för
att studera säkerhet och effekt av ett tänkbart
läkemedel eller en behandlingsmetod.

Kolonn
Rör som används för kromatografi.

Kristallin struktur
Ett kristalliskt eller kristallint fast ämne är ett fast
material vars beståndsdelar (såsom atomer,
molekyler eller joner) är ordnade i en välordnad,
stabil mikroskopisk struktur. Vissa läkemedels-
substanser är svårlösliga i sina kristallina former.

Kromatografi
En separationsmetod inom kemi för att skilja olika
molekyler i en blandning från varandra.
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Analytisk kromatografi
Analytisk kromatografi används för att undersöka
om ett visst ämne finns i en blandning eller vilka
ämnen som finns och i vilken mängd.

Preparativ kromatografi
Preparativ kromatografi används för att separera
olika komponenter från varandra, som ett
reningssteg inom läkemedelsproduktion.

Läkemedelskandidat
En substans under utveckling. Läkemedels-
kandidaten är den substans som sedan prövas i
människa i kliniska studier.

Mesoporös
Mesoporösa material är en klass av nanoporösa
material med porstorlekar mellan 2 och 50nm.

Patent
Ett patent är en form av immateriell egendom
som ger sin ägare laglig rätt att utesluta andra
från att göra, använda eller sälja en uppfinning
under en begränsad period av år i utbyte mot
offentliggörande av uppfinningen.

pMDI
Pressurized metered dose inhaler. En inhalator
med uppmätt dos som är en liten handhållen
enhet fylld med läkemedel för att leverera en viss
mängd medicin genom munnen och in i lungorna.
Varje inhalator består av en liten behållare med
läkemedel som är ansluten till ett munstycke.
Behållaren är trycksatt och när den pressas ner
släpper den ut medicin med hjälp av ett
gasdrivmedel. Du andas in medicinen i lungorna.

Proof of Concept, POC
Proof of Concept-studier görs för att ge tidiga
bevis i mindre skala om ett koncept sannolikt
kommer att fungera i senare större skala. Därför
kan Proof of Concept-studier (prekliniska eller
kliniska) vägleda läkemedelsutvecklare att fatta

smartare "go or no-go"-beslut innan de fortsätter
med större, dyrare studier i nästa steg av
läkemedelsutveckling.

Sublingual
Sätt att ge läkemedel där läkemedlet placeras
under tungan och når ut i blodet genom att det
tas upp genom de ytliga blodkärlen i mun-
slemhinnan.

Systemisk leverans
Når blodet, sprider sig genom hela kroppen, i
motsats till lokal leverans där läkemedlet verkar i
målorganet med mindre effekt på resten av
kroppen.

WIPO
World Intellectual Property Organization.
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