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A1M: Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31 
 
A1M Pharma noterat på AktieTorget 

”Vår notering på AktieTorget ger oss en möjlighet att nå nya aktieägare och förutsättningarna 

för att säkra framtida kapitalbehov.”  

VD Tomas Eriksson 

 

Första kvartalet (2013-01-01 – 2013-03-31) 

 Intäkterna uppgick till 1 555 (1 917) KSEK varav 1 534 (1 468) KSEK avser aktiverade 

utvecklingsutgifter. 

 Resultatet före skatt uppgick till -1 119 (-549) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (-0,18) SEK. 

 Resultat per aktie efter utspädning** uppgick -0,36 (-0,18) SEK. 
 
* Periodens resultat dividerat med antal aktier före utspädning vid periodens utgång . 
**Periodens resultat dividerat med antal aktier efter utspädning vid periodens utgång. 
 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 

 Bolaget investerar i kostnadseffektivare utrustning för att förbättra och utöka tillverkningen 

av proteinet A1M. 

 Kvalificerad projektledare anställd för att leda prekliniskt proof of conceptförsök rörande 

behandling mot havandeskapsförgiftning. 

 Det exklusiva samarbetsavtal som Bolaget haft avseende diagnostik är avslutat. Bolaget är 

nu fritt att ingå nya avtal och diskussioner pågår med både tidigare avtalspart samt andra 

potentiella partners. 

 Strategisk genomgång inledd av andra möjliga terapiområden för A1M för att komplettera 

utvecklingen av behandling mot havandeskapsförgiftning där fokus ligger på att finna den 

optimala kombinationen av kommersiell potential, utvecklingsrisk och tid till marknad. 

 En av världens största läkemedelsbolag avböjde utvecklingssamarbete på grund av ändrad 

strategi, A1M Pharma har full tillgång till den utvärdering som genomfördes vilket är 

mycket värdefullt i samband med andra pågående partnerdiskussioner. 

 Två artiklar av forskare knutna till bolaget publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 A1M Pharma noteras på AktieTorget under handelsbeteckning A1M. 

 
 



 
VD Tomas Eriksson kommenterar 

Det första kvartalet 2013 var det sista kvartalet för A1M Pharma AB som onoterat bolag och 

har kännetecknats av ett intensivt arbete med att förbereda listningen på Aktietorget som 

inkluderat en extra bolagsstämma och publicerandet av ett investeringsmemorandum vilka 

genomfördes i slutet av första kvartalet.  

 

Vad gäller bolagets utveckling är arbetet fokuserat på tre områden: etablerandet av ett sk 

prekliniskt proof of concept med hjälp av djurmodeller när det gäller att behandla 

havandeskapsförgiftning med A1M, ytterligare förfina och utöka vår tillverkningskapacitet 

vad gäller A1M samt att försöka finna utvecklingspartners för såväl behandling som 

diagnostik. Vidare arbetar vi med att ta fram ett kliniskt utvecklingsprogram för behandling 

av havandeskapsförgiftning samt fortsätter att utvärdera vilket ytterligare indikationsområde 

vi skall arbeta med för att komplettera nuvarande indikation avseende 

havandeskapsförgiftning. Vidare har organisationen förstärkts med en kvalificerad 

projektledare för att leda arbetet med proof of concept för behandling mot 

havandeskapsförgiftning samt en investering gjorts i en kostnadseffektivare maskin som 

avsevärt förbättrar våra möjligheter att själva tillverka A1M för de förestående djurstudierna.  

 
Förutom ovanstående har forskare knutna till bolaget fått två artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. 

Till sist är det med stor sorg och saknad jag tvingas konstatera att Dick Heinegård, ledamot av 

A1M Pharmas Scientific Advisory Board, har hastigt och oväntat avlidit till följd av 

sjukdom.  Heinegård, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet, var 

internationellt mycket framstående inom bindvävsbiologi och en ständig idèkläckare och 

nyskapare både i grundforskning och på translationell nivå.  Professor Heinegård var fram till 

sin död i full verksamhet som professor emeritus, och inte minst aktiv i A1M-Pharmas 

vetenskapliga råd.   

Tomas Eriksson 

VD, A1M Pharma AB (publ) 

 
Klicka för att se hela delårsrapporten från A1M Pharma AB (publ). 
 
För ytterliggare information hänvisas till A1M Pharmas VD Tomas Eriksson, e-post 
info@a1m.se eller tel 046-286 50 30. 
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