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PERIODEN I KORTHET
FINANSIELL SAMMANFATTNING

Nettoomsättning TSEK  4 497
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 497 TSEK (4 321) och för halvåret 
till 10 119 TSEK (7 975)

Rörelseresultat TSEK  -8 094
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 094 TSEK (-4 097) och för halvåret till 
-14 862 TSEK (-10 129)

Resultat efter skatt TSEK  -9 216
Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9 216 TSEK (-4 168) och för halvåret till 
-17 061 TSEK (-10 873)

Resultat per aktie SEK  -0,33
Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,18) för kvartalet och för 
halvåret -0,61 SEK (-0,54)

Likvida medel TSEK  44 794
Likvida medel uppgick på balansdagen till 44 794 TSEK (89 970)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Thomas Eldered valdes till ny styrelseledamot i Nanologica AB

• Rekrytering av Ulf Ericsson som VP Drug Development som en del i strategin att öka 
fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar

• Optionsprogram 2018/20 avslutades. Totalt löstes 371 346 optioner in vilket ökar 
antalet aktier i bolaget till 28 165 826 och tillför bolaget 3 454 TSEK i likvida medel

• Patentansökan för ”New compositions comprising amorphous nanoporous silica
particles” blev publik som ett led i processen att få patent godkänt

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga väsentliga händelser efter periodens utgång



Produktion av bolagets silika för preparativ
kromatografi i stor skala fortlöper enligt plan.
Leverans av kommersiellt material förväntas ske
i slutet av året varefter bolaget kan börja
leverera mot kundavtal. Samtidigt fortsätter vi
att stärka vår plattform inom inhalation och
respiratoriska sjukdomar med ett omfattande
tox-program och utökade resurser för utveckling
och kommersialisering.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 497
TSEK, där merparten kommer från partner-
projektet med Vicore Pharma. Vår bedömning om
fortsatt tillväxt kvarstår, med reservation för att
enskilda kvartal kan variera.

Inom preparativ kromatografi, som nu är vårt
huvudsakliga fokus inom affärsområdet kromato-
grafi, fortlöper produktionen av kommersiell
produkt i tonskala enligt plan. Större volymer
material väntas i slutet av året varefter leverans
av produkt mot det sexåriga avtal värt cirka 120
MSEK vi under 2019 tecknade i Kina kan påbörjas.
Leveranser beräknas komma igång i slutet av
detta år eller i början av nästa år.

Glädjande är att vi fått en första order på den
amerikanska marknaden för utvärdering av vår
silika för preparativ kromatografi. Detta är ett
kvitto på att vi börjar nå ut till kunder även i USA.
I Asien har vi nu levererat större volymer av
materialprover från tidiga produktionsbatcher till
de potentiella kunder som vi för dialog med.
Dessa materialprover är ett led i deras ut-
värderingsprocess och för oss ett steg närmare
försäljning av större volymer. Våra produkter är en
integrerad del av komplexa industriella processer.
Vi har bra progress i ett flertal dialoger, men har
svårt att säga när i tiden ytterligare leveransavtal
kan slutas. I takt med att samhället öppnar upp
planerar vi att delta vid mässor och konferenser
för att lansera våra produkter inom preparativ
kromatografi. Den första konferensen vi med-
verkar i blir Beijing Conference and Exhibition on
Instrumental Analysis (BCEIA) i september.

Inom drug development pågår toxicitetsstudier
med vår inhalationsplattform NLAB Spiro®.
Resultat från den första delstudien förväntas
under det tredje kvartalet, varefter fler planerade
delstudier genomförs. Parallellt pågår ett intensivt
utvecklingsarbete av plattformen där vi exempel-
vis arbetar med frisättningsprofiler och laddnings-
mekanismer för olika substanser, däribland
biologiska läkemedelssubstanser. Vi avser också
att under andra halvåret generera prekliniska data
för några modell-molekyler och därefter kommer
vi att kunna sätta upp en tydlig plan för framtida
program.

För att leda utveckling och kommersialisering av
NLAB Spiro®-plattformen har Ulf Ericsson
rekryterats som VP Drug Development. Ulf
Ericsson kommer senast från AstraZeneca där han
var Global Sr Director Respiratory Inhalation och
ansvarade för den kommersiella utvecklingen av
inhalatorer och inhalerade formuleringar. Med
Ulfs gedigna erfarenhet tar vi ett stort steg i att
stärka vår kompetens inom området.

Under tredje kvartalet levereras material från den
första batchen GMP-tillverkade NLAB Spiro®
silikapartiklar till Vicore Pharma för deras VP02-
program. VP02 baseras på Nanologicas teknologi-
plattform och är en inhalerbar formulering av
talidomid för behandling av IPF (idiopatisk lung-
fibros) och den svåra hosta som sjukdomen för
med sig. Projektet planeras enligt Vicore Pharma
att gå in i klinik under nästa år, vilket blir en viktig
milstolpe för vår inhalationsplattform.

Sammanfattningsvis kan vi lägga ännu ett
tillväxtkvartal bakom oss och vi ser i närtid med
tillförsikt fram emot storskalig produktion,
spännande kundmöten och stora möjligheter för
vår inhalationsplattform NLAB Spiro®.

/Andreas Bhagwani, vd

STORSKALIG PRODUKTION OCH TOXSTUDIER

VD-ORD
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OMSÄTTNING OCH RESULT
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 497
TSEK (4 321) och för halvåret till 10 119 TSEK
(7 975). Ökningen av nettoomsättningen hänförs
främst till ökade intäkter från partnerprojektet
med Vicore Pharma inom affärsområdet drug
development.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 094
TSEK (-4 097) och för halvåret till -14 862 TSEK
(-10 129). Rörelseresultatet för kvartalet
påverkades med -2 916 TSEK (1 304) av av-
skrivningar relaterade till uppskalning av silika-
produktion, med -1 856 TSEK (1 180) i råvaru-
kostnader som ökade till följd av produktion av
silika i stor skala, samt ökade kostnader för
personal, vilket motverkades av minskade övriga
externa kostnader.

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

Finansnettot för kvartalet uppgick till -1 122 TSEK
(-71) och för halvåret till -2 199 TSEK (-744).
Finansnettot påverkades negativt av ökade
kostnader för upptagna lån samt värdering av
marknadsnoterade aktier till verkligt värde.

Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till
-9 216 TSEK (-4 168) och för halvåret till -17 061
TSEK (-10 873).

Resultat per aktie före och efter utspädning för
kvartalet var -0,33 SEK (-0,18) och för halvåret
-0,61 (-0,54)

SKATT
Bolaget betalar skatter och avgifter enligt
gällande lagstiftning. Vad gäller skatt på resultat
betalar bolaget för närvarande ingen skatt på

grund av negativt resultat. Per 31 december 2020
hade bolaget skattemässiga underskottsavdrag till
ett belopp om 159 951 TSEK, vilka kan komma att
aktiveras i framtiden.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH
FINANSIELL STÄLLNING
Den 30 juni 2021 uppgick balanserade utgifter för
forskning och utveckling till 14 365 TSEK (8 720),
vilket avser produkter inom affärsområdena
kromatografi och drug development, samt
utveckling av storskalig produktion av silika.

Nyttjanderättstillgångar uppgick till 28 353 TSEK
(31 078), vilket till största del avser dedikerad ut-
rustning hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma
Solutions för storskalig produktion av silika.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
uppgick på balansdagen till 2 106 TSEK (1 315).

Det totala kassaflödet uppgick för kvartalet till
-12 269 TSEK (88 710) och för halvåret till -21 573
TSEK (88 796).

Kassaflödet för den löpande verksamheten
uppgick för kvartalet till -13 652 TSEK (-18 046)
och för halvåret till -17 128 TSEK (-26 004).
Kassaflödet från den löpande verksamheten har
förbättrats tack vare lägre förskottsbetalningar
relaterade till volymproduktion av silika, samt
ökad försäljning inom drug development.

Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-
gick för kvartalet till -866 TSEK (-1 598) och för

halvåret till -5 464 TSEK (-2 074). Investeringarna
hänförs främst till förskotts-betalningar relaterade
till volymproduktion av silika.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 44 794
TSEK (89 970). Redovisat eget kapital uppgick till
79 340 TSEK (103 802). Soliditeten uppgick per 30
juni till 60 procent (64).

FLUKTUATIONER AVSEENDE 
INTÄKTSGENERERING 
Nanologica har två affärsområden som genererar
intäkter.

Drug development genererar intäkter från
partnersamarbeten och licensavtal. Intäkterna
fluktuerar beroende på projektens art och
struktur, vilket gör att större projekt och avtal kan
få betydande intäkts- och resultateffekter under
enskilda kvartal. Intäkts- och resultatutveckling
bör därför bedömas över en längre tidsperiod.

Kromatografi genererar intäkter genom
försäljning av produkter för analytisk och
preparativ kromatografi. Försäljningen av
produkter för preparativ kromatografi beräknas
komma i gång i slutet av 2021 och förväntas
redovisas med en successiv vinstavräkning.
Försäljning av produkter för analytisk kromato-
grafi kommer då att vara av stödjande art och inte
huvudområde.

Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer.

Nanologica delårsrapport jan-jun 2021 4

NANOLOGICA I KORTHET
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life
science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och
ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi,
strävar bolaget efter att öka tillgänglighet för innovativa behandlingar och läkemedel inom
sjukvården, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklas bolagets teknologi-
plattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för
patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin
tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica
har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock
Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

http://www.nanologica.com/


Nettoomsättningen inom affärsområdet
kromatografi uppgick för kvartalet till 390 TSEK
(2 149) och för halvåret till 531 TSEK (2 843).
Intäkterna härrör uteslutande från försäljning av
analytiska kolonner. Minskningen för såväl
kvartalet som halvåret hänförs till en minskad
försäljning i Kina. Rörelseresultatet uppgick för
kvartalet till -4 870 TSEK (189) och för halvåret till
-8 194 TSEK (-3 432).

I takt med att Kina lättat på sina pandemi-
restriktioner har försäljningen av analytiska
kolonner till slutkund återupptagits. Dock har
Nanologicas kinesiska distributör under pandemin
byggt upp ett lager, vilket gör att större order från

KROMATOGRAFI

dem uteblivit och försäljning till slutkund
mestadels skett från deras lager. Även i USA har
restriktioner lättats men i spåren av Corona-
pandemin är det fortsatt svårt att få bolagets
produkter utvärderade på laboratorier, vilket är
nödvändigt då Nanologica är en ny aktör på
marknaden.

Inom preparativ kromatografi, vilket nu är
bolagets huvudsakliga fokus inom kromatografi,
har materialprover från tidiga produktionsbatcher
från den storskaliga produktionen av silika
skickats till potentiella kunder i Asien för vidare
utvärdering. Dialoger i syfte att sluta nya leverans-
avtal fortskrider. En första mindre order har tagits

på den amerikanska marknaden, där ordern syftar
till att kunden ska utvärdera Nanologicas silika för
preparativ kromatografi.

Produktion av kommersiell silika för preparativ
kromatografi i tonskala pågår enligt plan och den
första kommersiella produkten väntas i slutet av
året. Försäljning av kommersiellt material
förväntas påbörjas i slutet av året eller i början av
2022.

Under hösten avser Nanologica att delta vid
konferenser inom kromatografi för att lansera
sina produkter för preparativ kromatografi. Den
första konferensen Nanologica deltar i är Beijing
Conference and Exhibition on Instrumental
Analysis (BCEIA) i Beijing i september.
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Nettoomsättningen inom affärsområdet drug
development uppgick för kvartalet till 3 465 TSEK
(2 172) och för halvåret till 8 946 TSEK (5 132).
Ökningen för såväl kvartalet som halvåret hänförs
främst till intäkter från partnerprojektet med
Vicore Pharma. I omsättningen för kvartalet ingår
även intäkter från Nanologicas partnerprojekt
inom växtskydd. Rörelseresultatet uppgick för
kvartalet till 332 TSEK (-1 035) och för halvåret till
221 TSEK (-93).

I Nanologicas prekliniska utvecklingsprogram
baserat på inhalationsplattformen NLAB Spiro®,
pågår toxikologiska studier. Det toxikologiska
studieprogrammet består av flera delstudier där

DRUG DEVELOPMENT

resultat från den första studien väntas under
tredje kvartalet, varefter ytterligare studier
genomförs under andra halvåret. Ambitionen
med programmet är att utvärdera säkerhet vid
olika dosnivåer och frekvens av behandling, samt
att utvärdera biotillgänglighet av olika
läkemedelssubstanser administrerade med NLAB
Spiro®-teknologin. Den interna prekliniska
utvecklingen av plattformen fortgår med
utveckling av frisättningsprofiler och laddnings-
mekanismer för olika substanser.

Som en del i strategin att öka fokus på inhalation
och respiratoriska sjukdomar och förstärka
bolagets kompetens inom området, har Ulf

Ericsson rekryterats som VP Drug Development. I
rollen ingår att leda arbetet med utveckling och
kommersialisering av NLAB Spiro®-plattformen.
Ulf Ericsson har mer än 20 års global erfarenhet
inom det respiratoriska området, varav 17 år på
AstraZeneca. Senast hade han rollen som Global
Sr Director Respiratory Inhalation, där han ledde
den kommersiella utvecklingen av AstraZenecas
inhalatorer, inhalerade formuleringar och
leveransplattformar. Ulf Ericsson tillträder sin
befattning den 1 september.

Material från Nanologicas första batch GMP-
klassificerat NLAB Spiro®-material väntas
levereras till Vicore Pharma AB under tredje
kvartalet. Materialet är avsett att användas för
den kliniska studie inom VP02-programmet, som
Vicore Pharma avser att genomföra under nästa
år.

Inom ramen för det partnerprojekt inom
växtskydd, som löper sedan 2017, fick Nanologica
i uppdrag att under hösten 2020 att formulera
ytterligare en aktiv substans med sin teknologi.
Formuleringsarbete och laboratoriestudier är
slutförda med gott resultat och diskussioner förs
om hur projektet ska gå vidare.

Situationen för den studie med
läkemedelskandidaten NIC-001 som Nanologica
planerat att genomföra i Australien är oförändrad.
Det innebär att tillgången till relevanta patienter
fortsatt är begränsad. Samtidigt fortskrider
utvecklingen av vissa alternativa behandlingar för
indikationen, varför Nanologica har beslutat att
utvärdera projektet på nytt innan kliniska studier
inleds.
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Omräkning har skett vid övergång till IFRS, vilket innebär att nettoomsättningen har minskats med 250 TSEK under 
kvartalet apr  – jun 2020 och 500 TSEK för perioden jan – jun 2020. 



MEDARBETARE OCH 
ORGANISATION
Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet
anställda till 20 medarbetare (19), varav 13 (13)
kvinnor och 7 (6) män. 7 personer arbetar inom
FoU och av det totala antalet anställda har 7
disputerat. För att bedriva en effektiv verksamhet
med en kostnadseffektiv organisation anlitar
Nanologica konsulter, rådgivare och projekt-
anställda för specifika uppdrag och arbets-
uppgifter inom kompetensområden som bolaget
saknar eller endast periodvis har behov av. Per
den 30 juni 2021 uppgick antalet konsulter och
projektanställda till motsvarande 3 (0) heltids-
tjänster.

Nanologicas ledning bestod vid kvartalets utgång
av Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial
Officer (CFO), Chief Technology Officer (CTO),
Director Operations and Strategies och Director
Drug Development.

PATENT
Patent spelar en avgörande roll för bolagets
framtida kommersiella möjligheter. Nanologica
har därför en aktiv patentstrategi som täcker alla
stora läkemedelsmarknader, inklusive USA, EU,
Japan och Kina. Nanologicas patentportfölj
bestod vid andra kvartalets utgång av 7 patent-
familjer med ungefär 30 beviljade patent och över
15 pågående patentansökningar.

PARTNERSKAP, SAMARBETEN 
OCH VÄSENTLIGA AVTAL
Inom drug development har Nanologica flera
aktivt pågående samarbetsprojekt med partners.
Förutom finansiell ersättning gynnas Nanologica
av den kompetens som bolagets partner bidrar
med inom läkemedelsutveckling, tillverkning och
kommersialisering.

I partnerprojektet med Vicore Pharma AB
används Nanologicas inhalationsplattform NLAB
Spiro® för att ta fram en ny formulering av

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

talidomid för lokal leverans i lunga för behandling
av IPF (idiopatisk lungfibros). Nanologica erhåller
finansiell ersättning för arbetsorder inom
projektet, samt ersättning för uppnådda mil-
stolpar.

Inom Nanologicas partnerprojektet inom växt-
skydd används bolagets drug delivery-plattform
för att formulera substanser i syfte att
effektivisera användandet av växtskyddsmedel för
att minska miljöpåverkan. Nanologica erhåller
finansiell ersättning för arbetsorder inom
projektet och om någon substans når marknaden
som produkt finns avtal avseende licensavgifter
och royalties.

Även akademiska och industriella samarbeten är
av stor vikt för Nanologica. Bolaget har pågående
samarbeten med framstående externa forskar-
grupper vid ett antal universitet. Mer information
om Nanologicas partnerskap och samarbeten
inom drug development finns i årsredovisningen
2020 på sidorna 14–15.

Inom affärsområdet kromatografi säkrade bolaget
i juli 2019 ett första kundkontrakt med Yunbo
Technology (Beijing) Co. för leverans av silika för
preparativ kromatografi. 2018 ingicks avtal med
kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions
för storskalig produktion av GMP-klassificerad
silika enligt Nanologicas metoder. Mer
information om Nanologicas avtal inom
kromatografi finns i årsredovisningen 2020 på
sidan 17.

FRAMTIDSUTSIKTER
Den här rapporten innehåller framåtblickande
uttalanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa
uttalanden. Interna och externa faktorer kan
påverka Nanologicas resultat.

När storskalig produktion av silika har etablerats
förväntas försäljning inom preparativ kromato-
grafi växa så att den utgör huvuddelen av
Nanologicas intäkter. Nanologicas projekt inom
affärsområdet drug development väntas främst
fokusera på inhalerade läkemedel och

respiratoriska sjukdomar. Ett positivt kassaflöde
från affärsområdet kromatografi kan underlätta
finansieringen av bolagets affärsområde drug
development, som fordrar betydande
investeringar innan det förväntas generera större
intäkter.

PROGNOS AVSEENDE RÖRELSENS 
KOSTNADER
Rörelsens kostnader för räkenskapsåret januari –
december 2021 förväntas uppgå till mellan 50 –
80 MSEK beroende på expansionstakt samt
projektrelaterade kostnader. Kostnaderna för
2020 uppgick till 39,6 MSEK och under de senaste
tre åren har den genomsnittliga kostnadsnivån
per år varit cirka 33,2 MSEK.

RISKER OCH OSÄKERHETS-
FAKTORER
Bolaget gör antaganden, bedömningar och
uppskattningar som påverkar innehållet i de
finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja
sig från dessa bedömningar och uppskattningar,
vilket även framgår av redovisningsprinciperna.
Målet med koncernens riskhantering är att
identifiera, förebygga, mäta, kontrollera och
begränsa riskerna i verksamheten. Väsentliga
risker är desamma för moderbolaget och
koncernen.

Riskerna i Nanologicas verksamhet inkluderar
strategiska risker relaterade till bland annat
företagets verksamhet, industri, samt juridiska
och regulatoriska risker, såsom finansiering av
uppskalningsprojekt, kommersialisering, be-
roende av partners, forskning, varumärken,
patent och externa krav, samt operativa risker
såsom produktionsrisker och prisförändringar på
råvaror och insatsvaror. En utförlig beskrivning av
riskexponering och riskhantering återfinns i
Nanologicas årsredovisning för 2020 på sidorna
34–35.

Inga väsentliga förändringar av risker och
osäkerhetsfaktorer har noterats för kvartalet.

.

PÅVERKAN AV COVID-19
Pandemin fortsatte under kvartalet att ha en stark
negativ inverkan på Nanologicas verksamhet
inom analytisk kromatografi, där den största
påverkan ses på försäljningen av analytiska
kolonner.

I Kina har försäljningen av analytiska kolonner till
slutkund återupptagits, i takt med att
pandemirestriktioner har lättats. Dock har
Nanologicas kinesiska distributör under pandemin
byggt upp ett lager, vilket gör att större order från
dem uteblivit och försäljning till slutkund
mestadels skett från deras lager.

Även i USA har restriktioner lättats men det är
fortsatt svårt att besöka kunder i laboratoriemiljö
för att få bolagets produkter utvärderade, vilket är
nödvändigt för att öka försäljningen.

I och med att pandemin har försvårat
genomförandet av Nanologicas studie med
läkemedelskandidaten NIC-001, samtidigt som
utvecklingen av alternativa behandlingar för
indikationen fortskrider, har Nanologica beslutat
att utvärdera projektet på nytt innan kliniska
studier inleds.
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AKTIEN OCH ÄGARE
Nanologicas aktie är noterad på Spotlight Next,
ett premiumsegment av Spotlight Stock Market,
under kortnamnet NICA. Per den 30 juni 2021

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

uppgick antal aktier i bolaget till 27 794 480 och
börsvärdet var cirka 421 MSEK. Aktiekapitalet
uppgick till 11 396 509 SEK och aktiens kvotvärde
var 0,41 SEK.

2,8 procent om samtliga optioner nyttjas. Varje
teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i
bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK
under perioden 1 juli 2021 till 1 juli 2024.

REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER
Koncernens redovisningsprinciper baseras på
IFRS. Koncernens delårsrapport har upprättats
enligt IAS 34 Delårsrapportering och Års-
redovisningslagen. Mer information om
redovisnings- och värderingsprinciper finns på
sidorna 42–46 i Nanologicas årsredovisning 2020.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna
delårsrapport avser tusental svenska kronor och
miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes
avser jämförelsesiffror föregående år. Med
kvartalet avses andra kvartalet 2021 och med
halvåret avses första halvåret 2021 om inget
annat anges.

TRANSAKTIONER MED 
NÄRSTÅENDE
Under andra kvartalet har Nanologica haft
kostnader om 437 TSEK avseende ränta och
uppläggningskostnader för lån tagna av Flerie
Invest AB, som ägs av Thomas Eldered
(styrelseledamot och Nanologicas störste ägare).
Lånet uppgick på balansdagen till 17 MSEK och
upptogs på marknadsmässiga villkor under hösten
2019 och våren 2020. Räntesatsen är 8 procent
och lånet förfaller till betalning i juli 2022.

FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport jan-sep 29 okt, 2021
Bokslutskommuniké 2021 25 feb, 2022
Årsredovisning 2021 29 apr, 2022

Viktiga händelser och finansiella rapporter
offentliggörs genom pressmeddelanden och på
företagets webbplats www.nanologica.com, där
de också hålls tillgängliga. Genom
prenumerationstjänsten på www.nanologica.com
erbjuds möjlighet att prenumerera på
Nanologicas rapporter och pressmeddelanden via
e-post.

REVISORERNAS GRANSKNING
Denna delårsrapport har inte granskats av
bolagets revisorer.

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

8 juli, 2021

Gisela Sitbon Mattias Bengtsson
Styrelsens ordförande Styrelseledamot

Eva Byröd Thomas Eldered
Styrelseledamot Styrelseledamot

Tomas Kramar Anders Rabbe
Styrelseledamot Styrelseledamot

Lena Torlegård Andreas Bhagwani
Styrelseledamot Verkställande

direktör

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

TECKNINGSOPTIONER
Optionsprogrammet 2018/20 har avslutats. I juni
2021 löstes 371 346 optioner in vilket efter
registrering ökar det totala antalet aktier i
Nanologica till 28 165 826 och aktiekapitalet till
11 548 771 SEK. Bolagets har tillförts 3 454 TSEK
som betalning från optionsinnehavarna vid
inlösen av optionerna.

Det finns ytterligare två aktiva optionsprogram. I
optionsprogram 2020/22 för styrelsen har
samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom

programmet tecknats och i optionsprogram
2020/22 för ledning och anställda har 569 949 av
de totalt 698 577 optionerna tecknats. Löptiden
för dessa optionsprogram sträcker sig till 1 juli
2022.

Vid årsstämman 27 maj 2021 beslutades om ett
nytt optionsprogram för ledningsgrupp och
anställda. I optionsprogram 2021/24 är det totala
antalet optioner som kan tilldelas berättigade
personer 800 000. Baserat på befintligt antal
aktier i bolaget blir utspädningen maximalt cirka
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Ägare per den 30 juni, 2021 Antal aktier Andel %

Flerie Invest AB 8 982 639 32,3

Swedbank Robur Microcap 2 600 000 9,4

Vega Bianca AB 2 019 764* 7,3

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 335 789 4,8

Konstakademien 1 080 036 3,9

Rahal Investment AB 510 000 1,8

Niklas Sjöblom 509 139 1,8

Mikael Lönn 500 000 1,8

Nordnet Pensionsförsäkring AB 371 031 1,3

SEB AB Luxemburg 353 715 1,3

De tio största aktieägarna 18 262 113 65,7

Övriga aktieägare (2 507) 9 532 367 34,3

Totalt 27 794 480 100,0

*Vega Bianca AB:s innehav uppgick enligt den offentliga förvaltarförteckningen utställd av Euroclear Sweden AB till 1 560 852
aktier. 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 inlösen av optionsprogrammet 2018/20. De utlånade aktierna återförs
Vega Bianca AB när transaktionen är avslutad, varför Vega Bianca AB:s faktiska innehav redovisas i ovan tabell.

http://www.nanologica.com/
http://www.nanologica.com/
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*NYCKELTALSDEFINITIONER
Vinst per aktie, före och efter utspädning = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
under perioden
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen
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NOT 1 GENERELL INFORMATION
Denna rapport omfattar det svenska moderbolaget Nanologica AB (publ), organisationsnummer
556664–5023 och dess dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen
till huvudkontoret är Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje. Koncernens huvudsakliga verksamhet är
försäljning av silikabaserade kromatografiprodukter samt forskning och utveckling av läkemedel.

Nanologica AB har fyra dotterbolag; Nanghavi AB, Nanologica Australia Ltd, Nanologica Black AB och
Nanologica Yellow AB. Nanologica Australia Ltd har begränsad verksamhet kopplad till forskning,
övriga bolag är vid rapportens publicering vilande.

Rapporten för andra kvartalet 2021 har godkänts för publicering den 9 juli 2021, i enlighet med
styrelsebeslut den 8 juli 2021.

NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs utförligt i Nanologicas årsredovisning 2020 på
sidan 47. Inga väsentliga förändringar vad gäller uppskattningar och bedömningar och har noterats
för rapporteringsperioden.

NOT 3 SEGMENT
Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera
intäkter och ådra sig kostnader, samt för vilken 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.

NOTER
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Kroma DD
Koncern-

funktioner Total
Nettoomsättning 390 3 465 642 4 497
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager -339 -852 -644 -1 835
Bruttoresultat 51 2 613 -2 2 662
Bruttomargnial (bruttoresultat / nettoomsättning) 13% 75% n/a 59%

Övrga rörelseposter (netto) -4 900 -2 281 -3 575 -10 756
Rörelseresultat -4 849 332 -3 577 -8 094

Finansnetto 0 -1 122 -1 122
Resultat efter  finansiel la  poster -4 849 332 -4 699 -9 216

2021 apr - jun
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NOT 4 ÖVERGÅNG TILL IFRS
Nanologica AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3"). Från och med 1 januari 2020 upprättar Nanologica 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. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva
tillämpningen. Koncernen har valt att tillämpa följande undantag:

• Leasingskulder har värderats till nuvärdet av återstående leasingavgifterna, diskonterad med den
marginella upplåningsräntan vid tidpunkten för övergång till IFRS.

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 2018 – september 2020 har i enlighet med RFR 2 flyttats till att i sin helhet redovisas i
oktober 2018. Effekten innebär att omsättning (och resultat) ökar under kvartal 4 2018 med 1 750
TSEK. Även eget kapital vid ingången av 2019 ökar med 1 750 TSEK. Innebörden blir också att
omsättning och resultat minskar under övriga månader; för kvartal 1 2019 till och med kvartal 3
2020 minskar omsättning och resultat med 250 TSEK/kvartal. För helåret 2019 minskar
omsättning och resultat med 1 000 TSEK och för 2020 är minskningen 750 TSEK.
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• Not B: Värdering av finansiella instrument till verkligt värde.
a. Vid försäljningstillfälle under kvartal 3 2018 erhölls ersättning från kunden i form av

kundens egna aktier (marknadsnoterat). Enligt RFR 2 skall aktierna anses vara en del av
transaktionen (nettoomsättningen) och värderas till marknadsvärdet. Detta innebär att
eget kapital vid ingången av 2019 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).



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