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Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226. 
 

Sammanfattning av halvårsrapport 

Första halvåret (2013-01-01 – 2013-06-30) 
 Intäkterna uppgick till 3 698 (3 440) KSEK varav 3 677 (2 991) KSEK avser aktiverade 

utvecklingsutgifter. 
 Resultatet före skatt uppgick till -2 779 (-1 395) KSEK. 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,90 (-0,45) SEK. 
 Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2013 till 61 %. 

 
Andra kvartalet (2013-04-01 – 2013-06-30) 

 Intäkterna uppgick till 2 143 (1 523) KSEK varav allt avser aktiverade utvecklingsutgifter. 
 Resultatet före skatt uppgick till -1 660 (-846) KSEK. 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,54 (-0,28) SEK. 

 
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 074 375 aktier per 2013-06-30. 
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013 

 I maj 2013 hölls årsstämma i A1M Pharma. Mer information om beslut från årsstämman finns att tillgå 
i pressmeddelande med rubrik ”Kommuniké från årsstämma” publicerat den 23 maj 2013. 
Pressmeddelandet finns att tillgå på Bolagets (www.a1m.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) 
respektive hemsida. 

 A1M Pharma noteras på AktieTorget under handelsbeteckning A1M.  
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång. 
 

Övriga händelser under andra kvartalet 2013 

 Påbörjat proof of concept-studier i ytterligare två modeller för havandeskapsförgiftning. 
 Njurskador identifierat som kompletterande terapiområde. 
 Produktion av läkemedelskandidaten A1M001 för planerade proof of concept-studier slutförd.  
 Patent för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning godkänt av Europeiska Patentbyrån 

(EPO). 
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VD Tomas Eriksson kommenterar 

Andra kvartalet 2013 har A1M Pharmas verksamhet varit fortsatt 
fokuserad på våra tre kärnområden: att skapa ett prekliniskt s.k. proof 
of concept för behandling av havandeskapsförgiftning med vår kandidat 
A1M001, utveckling och förbättring av vår tillverkningsprocess samt 
partnerdiskussioner. 
 
Vi har påbörjat proof of concept-studier i två olika modeller för 
havandeskapsförgiftning. Företagets forskare har även varit 
representerat på ett möte med världens ledande experter inom 
havandeskapsförgiftning och därigenom fått tillgång till ett mycket intressant provmaterial för framtida studier. 
Utvecklingen av vår tillverkningsprocess fortskrider enligt plan och produktion av läkemedelskandidaten 
A1M001, för att täcka behov vid kommande och tidigare proof of concept-studie, har kunnat slutföras. Ett 
lyckat resultat i de båda påbörjade proof of concept-studierna kommer enligt min mening, tillsammans med 
vår tidigare genomförda studie, att ge oss ett starkt prekliniskt proof of concept.  
 
Under våren har vi systematiskt identifierat ett antal möjliga samarbetspartners efter ett antal uppsatta 
kriterier. Kontakt har tagits med de som prioriterats vilket resulterat i ett antal pågående diskussioner. Alla 
kontakter av dessa slag är krävande både tidsmässigt och organisatoriskt men vi har mött ett starkt intresse för 
vårt projekt. Jag vill även nämna att vi har för avsikt att etablera samarbeten för att söka om medel ur EU:s 
ramprogram för forskning och innovation, det s.k. ”Horisont 2020”. 
 
Inom diagnostiken har vi internt validerat tidigare publicerade studier, ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling. 
Inom området förs samtal med möjliga partners och ett antal samarbeten har under kvartalet etablerats inom 
metod- och antikroppsutveckling.  
 
Under kvartalet slutfördes även den strategiska genomgång som tidigare aviserats angående kompletterande 
indikationsområde till vårt huvudprojekt, havandeskapsförgiftning. Efter att noga ha utvärderat ett antal 
områden utifrån kommersiell potential, utvecklingsrisk och tid till marknad, identifierades njurskador som det 
mest intressanta indikationsområdet. Vi har därefter inlett ett forskningssamarbete med ledande forskare vid 
Lunds Universitet. 
 
Jag vill även passa på att nämna att A1M Pharma under det andra kvartalet 2013 mottagit godkännande 
avseende patent för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning av Europeiska Patentbyrån (EPO). 
 

Tomas Eriksson 
VD, A1M Pharma AB (publ) 

 
A1M Pharma AB (publ) 

A1M Pharma bildades av forskare verksamma vid Lunds Universitet och bolagiserades år 2008. Bolaget 
bedriver idag utveckling och kommersialisering av i första hand diagnos och behandling av 
havandeskapsförgiftning. Behandlingen är baserad på proteinet A1M och diagnosmetoden är baserad på 
detektion av fosterhemoglobin i mammans blod. Proteinet håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid 
oxidativ stress och reparerar skadad vävnad.  
 
Mer konkret utvecklar A1M Pharma ett läkemedel baserat på A1M med förstahandsindikationen 
havandeskapsförgiftning samt ett diagnostiskt test som på ett tidigt stadium ska upptäcka graviditeter i 
riskzonen för havandeskapsförgiftning. Bolaget utforskar även möjligheten att använda A1M för att behandla 
flera andra sjukdomar, däribland njurskador. 
 
A1M Pharma är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. 
Preelumina Diagnostics AB ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och 
kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga 
havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. 
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Affärsidé 

A1M Pharma bedriver utveckling och kommersialisering av i första hand behandling av 
havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M. Bolaget utforskar även möjligheterna att använda A1M 
inom andra behandlingsområden. 
 
Preelumina Diagnostics AB bedriver utveckling av ny metod för prediktion och riskbedömning av 
havandeskapsförgiftning baserad på fosterhemoglobin som markör i blodprov från gravida kvinnor. 
 

Intäkter och resultat 

Intäkter 
Koncernen, 0 (449) KSEK, och moderbolaget, 0 (0) KSEK, har inte haft någon omsättning under årets första sex 
månader. Intäkterna består av aktiverade utvecklingsutgifter som för årets första sex månader uppgår till 3 677 
(2 991) KSEK för koncernen och 2 443 (2 133) KSEK för moderbolaget. Övriga rörelseintäkter för koncernen 
uppgår till 21 (0) KSEK och för moderbolaget 11 (105) KSEK. 
 
Resultat 
Periodens rörelseresultat för koncernen de första sex månaderna uppgick till -2 492 (-1 397) KSEK och för andra 
kvartalet -1 551 (-846) KSEK. För moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -2 120 (-778) KSEK för första 
halvåret och -1 355 (-375) KSEK för andra kvartalet.  
 
Personalkostnaderna för årets första sex månader är i stort oförändrade jämfört med föregående år för 
koncernen, -1 849 (-1 738) KSEK och -827 (-921) KSEK för andra kvartalet. Personalkostnaderna har dock ökat i 
moderbolaget och påverkat rörelseresultatet för de första sex månaderna med -1 398 (-886) KSEK och för 
andra kvartalet med -710 (-455). De övriga externa kostnaderna har jämfört med motsvarande perioder 
föregående år ökat för koncernen, -4 309 (-3 082) KSEK för första halvåret och -2 848 (-1 438) KSEK för andra 
kvartalet. För moderbolaget är motsvarande siffror -3 147 (-2 127) KSEK och -2 229 (-1 089) KSEK. Kostnaderna 
är kopplade till utvecklingsarbetet som har intensifierats under andra kvartalet. 
 
Periodens resultat före skatt för årets första sex månader uppgick för koncernen till -2 779 (-1 395) KSEK och 
för andra kvartalet -1 660 (-846) KSEK. Motsvarande för moderbolaget uppgick till -2 407 (-784) KSEK för första 
halvåret och -1 464 (-375) KSEK för andra kvartalet.  
 

Finansiell ställning 

Soliditeten för koncernen var 61 (64) procent den 30 juni 2013 och det egna kapitalet 27 800 (30 579) KSEK 
jämfört med årsskiftet. Motsvarande siffror för moderbolaget var 59 (62) procent respektive 24 742 (27 149) 
KSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 11 880 (17 291) KSEK per 30 juni 2013 jämfört med årsskiftet. 
Totala tillgångar för koncernen uppgick den 30 juni 2013 till 45 581 (47 824) KSEK jämfört med årsskiftet. 
 

Kassaflöde och investeringar 

Koncernens kassaflöde för årets första sex månader var -5 411 (5 856) KSEK, där det försämrade kassaflödet om 
-11 267 KSEK till största delen avser de emissioner som genomfördes under inledningen av 2012, de ökade 
utgifterna för utvecklingsprojekten samt kassan i det genom apportemission förvärvade dotterbolaget. 
Kassaflödet för moderbolaget uppgick till -5 019 (3 539) KSEK för de första sex månaderna. Periodens 
investeringar för första halvåret uppgick för koncernen till 3 998 (2 991) KSEK. Investeringarna för 
moderbolaget uppgick till 2 764 (2 133) KSEK varav 321 KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.  
 



 

5 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid 
konsolideringen och upplysningar om dessa transaktioner lämnas därför inte. Upplysningar om transaktioner 
mellan koncernen och övriga närstående presenteras nedan. 
 
Utöver ersättning till ledande befattningshavare inklusive ersättning för konsulttjänster, har det inte 
förekommit inköp eller försäljning mellan koncernen och närstående. Nedan presenteras transaktioner med 
närstående som påverkat periodens resultat. 
 

Transaktioner med närstående 2013-01-01 2012-01-01 

(KSEK) 2013-06-30 2012-06-30 

Stanbridge bvba (ägs av Gregory Batcheller, styrelseordförande) 143 93 

Verum Consulting AB (ägs av Christian Svensson, CFO) 246 - 

Summa transaktioner närstående 389 93 

 

Aktien 

A1M Pharma AB (publ) listades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Per den 30 juni 2013 uppgick antalet aktier i A1M Pharma till 3 074 375 
stycken.  
 

Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till juni till 4 (2), av vilka 2 (1) är kvinnor. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Ett forskningsbolag som A1M Pharma AB (publ) kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då 
projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar 
sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade 
till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, 
valutor och räntor. Under fjärde kvartalet 2012 säkrades kapitalbehovet för Bolagets närmaste förestående 
utvecklingsaktiviteter. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller 
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av dessa hänvisas till förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen 2012 samt till det memorandum som publicerades den 28 mars 2013 i samband med 
Bolagets listning på AktieTorget. 
 

Principer för halvårsrapportens upprättande 

Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I 
det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommendationer. 
 

Granskning av revisor 

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport 3 2013: 15 november 2013 
Bokslutskommuniké 2013: 13 februari 2014 
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Koncernens resultaträkning 
 

(KSEK)  2013-04-01 2012-04-01  2013-01-01 2012-01-01 

 

Not 2013-06-30 2012-06-30  2013-06-30 2012-06-30 

 

      

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning  - -  - 449 

Aktiverade utvecklingsutgifter  2 143 1 523  3 677 2 991 

Övriga rörelseintäkter  - -  21 - 

Summa intäkter  2 143 1 523  3 698 3 440 

 
      

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter  - -  - - 

Övriga externa kostnader  -2 848 -1 438  -4 309 -3 082 

Personalkostnader  -827 -921  -1 849 -1 738 

Avskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 -19 -2  -32 -3 

Övriga rörelsekostnader  - -8  - -14 

Rörelsens kostnader  -3 694 -2 369  -6 190 -4 837 

 
      

Rörelseresultat  -1 551 -846  -2 492 -1 397 

 
      

Resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter  - -  - 10 

Räntekostnader  -109 -  -287 -8 

Finansnetto  -109 -  -287 2 

 
      

Resultat före skatt  -1 660 -846  -2 779 -1 395 

 
      

Skatt på årets resultat 2 - -  - - 

Årets resultat  -1 660 -846  -2 779 -1 395 

 
 



 

7 

Koncernens balansräkning 
 
(KSEK) Not 2013-06-30 2012-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 1   
Aktiverade utvecklingsutgifter  17 737 14 894 
Patent  15 266 14 432 

 
 33 003 29 326 

    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier  305 16 

 
 305 16 

    
Summa anläggningstillgångar  33 308 29 342 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  3 991 
Övriga fordringar  309 143 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  81 57 

 
 393 1 191 

    
Kassa och bank  11 880 17 291 

    
Summa omsättningstillgångar  12 273 18 482 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  45 581 47 824 

 
 
(KSEK) Not 2013-06-30 2012-12-31 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital   307 307 

 
 307 307 

    
Fritt eget kapital    
Fria reserver  30 272 32 358 
Periodens resultat  -2 779 -2 086 

 
 27 493 30 272 

    
Summa eget kapital  27 800 30 579 

    
Långfristiga skulder    
Konvertibellån  15 000 15 000 

 
 15 000 15 000 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  761 559 
Övriga skulder  224 410 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 796 1 276 

 
 2 781 2 245 

    
Summa skulder  17 781 17 245 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  45 581 47 824 

 
   

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

(KSEK) 2013-04-01 2012-04-01  2013-01-01 2012-01-01 

 

2013-06-30 2012-06-30  2013-06-30 2012-06-30 

 
     

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -1 551 -846  -2 492 -1 397 

Avskrivningar 19 2  32 3 

 

     

Erhållen ränta - -  - 10 

Erlagd ränta -109 -  -287 -8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital 

-1 641 -844  -2 747 -1 392 

 

     

 

     

Förändring i rörelsekapital      

Ökning/minskning fordringar -97 894  798 1 006 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 231 -16  -991 -624 

Förändring i rörelsekapital -1 328 878  -193 382 

 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 969 34  -2 940 -1 010 

 

     

Investeringsverksamhet      

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar - -  -321 - 

Förvärv/avyttring av verksamheter
1
 - -  - 3 011 

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -616 -1 392  -2 150 -2 991 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -616 -1 392  -2 471 20 

 

     

Finansieringsverksamhet      

Nyemission - 825  - 6 846 

Ökning/minskning långfristiga skulder - -  - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 825  - 6 846 

 

     

Förändring av likvida medel -3 585 -533  -5 411 5 856 

Likvida medel vid periodens början 15 465 6 819  17 291 430 

Likvida medel vid periodens slut 11 880 6 286  11 880 6 286 

 
1 Förvärvet av dotterbolaget skedde genom apportemission. Ovan angivet belopp avser befintliga likvida medel vid förvärvet. 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

(KSEK)  2013-04-01 2012-04-01  2013-01-01 2012-01-01 

 

Not 2013-06-30 2012-06-30  2013-06-30 2012-06-30 

 

      

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning  - -  - - 

Aktiverade utvecklingsutgifter  1 596 1 116  2 443 2 133 

Övriga rörelseintäkter  5 56  11 105 

Summa intäkter  1 601 1 172  2 454 2 238 

 
      

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter  - -  - - 

Övriga externa kostnader  -2 229 -1 089  -3 147 -2 127 

Personalkostnader  -710 -455  -1 398 -886 

Avskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 -17 -2  -29 -3 

Övriga rörelsekostnader  - -1  - -1 

Rörelsens kostnader  -2 956 -1 547  -4 574 -3 017 

 
      

Rörelseresultat  -1 355 -375  -2 120 -778 

 
      

Resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter  - -  - 2 

Räntekostnader  -109 -  -287 -8 

Finansnetto  -109 -  -287 -6 

 
      

Resultat före skatt  -1 464 -375  -2 407 -784 

 
      

Skatt på årets resultat 2 - -  - - 

Årets resultat  -1 464 -375  -2 407 -784 
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Moderbolagets balansräkning 
 
(KSEK) Not 2013-06-30 2012-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 1   
Aktiverade utvecklingsutgifter  9 576 7 463 
Patent  2 263 1 933 

 
 11 839 9 396 

    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier  295 3 

 
 295 3 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag  17 280 17 280 

 
 17 280 17 280 

    
Summa anläggningstillgångar  29 414 26 679 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 113 
Fordran koncernföretag  697 189 
Övriga fordringar  227 65 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  58 27 

 
 983 394 

    
Kassa och bank  11 369 16 388 

    
Summa omsättningstillgångar  12 352 16 782 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  41 766 43 461 

 
 
(KSEK) Not 2013-06-30 2012-12-31 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital   307 307 

 
 307 307 

    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  30 129 30 129 
Balanserat resultat  -3 287 -1 458 
Periodens resultat  -2 407 -1 829 

 
 24 435 26 842 

    
Summa eget kapital  24 742 27 149 

    
Långfristiga skulder    
Konvertibellån  15 000 15 000 

 
 15 000 15 000 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  623 351 
Skulder till koncernföretag  8 2 
Övriga skulder  158 113 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 235 846 

 
 2 024 1 312 

    
Summa skulder  17 024 16 312 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  41 766 43 461 

    
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Not 1 – Immateriella tillgångar  
 

 
Koncernen Moderbolaget 

(KSEK) 

Aktiverade 
utvecklingsutgifter  

Patent Totalt 
Aktiverade 

utvecklingsutgifter  
Patent Totalt 

Ingående anskaffningsvärden 2013-01-01 14 894 14 432 29 326 7 463 1 933 9 396 

Periodens aktiverade utgifter 2 843 834 3 676 2 113 330 2 443 

Utgående ack. anskaffningsvärden 2013-06-30 17 737 15 266 33 002 9 576 2 263 11 839 

           

Utgående redovisat värde 2013-06-30 17 737 15 266 33 003 9 576 2 263 11 839 

       

(KSEK) 
Aktiverade 

utvecklingsutgifter  
Patent Totalt 

Aktiverade 
utvecklingsutgifter  

Patent Totalt 

Ingående anskaffningsvärden 2012-01-01 3 309 2 009 5 318 3 309 2 009 5 318 

Periodens aktiverade utgifter 6 258 662 7 319 4 154 -76 4 078 

Periodens aktiverade utgifter genom förvärv 5 527 11 935 17462 - - - 

Utgående ack. anskaffningsvärden 2012-12-31 14 894 14 432 29 326 7 463 1 933 9 396 

           

Utgående redovisat värde 2012-12-31 14 894 14 432 29 326 7 463 1 933 9 396 

 

 

Not 2 - Skatter  
Koncernens samlade underskott uppgår per den 30 juni 2013 till 8 222 KSEK (5 476) och moderföretagets 
samlade underskott till 5 591 KSEK (3 218) jämfört med underskottet per 31 december 2012. Uppskjuten 
skattefordran har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga 
underskottsavdraget kan komma att utnyttjas. 
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Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. 
 
Lund 15 augusti 2013 
 
 
 
 
Greg Batcheller    Anders Ermén   
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot 
  
 
 
 
Cristina Glad    Stefan Hansson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
Bo Åkerström    Tomas Eriksson 
Styrelseledamot    Verkställande direktör 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Tomas Eriksson, VD 
Telefon:  070-918 38 50 (mobil) 
E-post: te@a1m.se 
Hemsida: www.a1m.se 
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 
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