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SAMMANFATTNING AV
VERKSAMHETSÅRET 2015
RÄKENSKAPSÅRET 2015 (KONCERN)
Fjärde kvartalet 2015
•
•
•
•
•
•

Resultat efter finansiella poster blev -1 098 Tkr
Rörelseresultatet blev -1 088 Tkr
Aktiverade FoU kostnader för fjärde kvartalet
uppgick till -2 685 Tkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten för
perioden uppgick till 1 712 Tkr
Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till
82 229 Tkr
Likvida medel uppgick till 25 175 Tkr

Januari-december 2015 (jämfört med 2014)
•
•
•
•
•

Resultat efter finansiella poster blev -4 287 Tkr
(13 687 Tkr)
Rörelseresultatet blev -4 260 Tkr (-5 340 Tkr)
FoU kostnader för året uppgick till -5 861 Tkr
(-9 490 Tkr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten för
perioden uppgick till -3 478 Tkr (-4 984 Tkr)
Eget kapital per aktie för helåret 0,65 (0,78)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2015
Vicore Pharma Holding (VPH) med dotterbolag (VP)
•
•
•
•
•
•
•

En nyemission som inbringade 10 mkr genomfördes i januari (VPH).
Avnotering från Alternativa aktiemarknaden i juni (VPH).
Johanna Gräns rekryterades till en nyinrättad tjänst som Regulatorisk samordnare i juni (VP).
En sammanläggning av aktier 1:10 genomfördes i september (VPH).
Ett nytt firmanamn antogs på extra bolagsstämma i september. Det nya firmanamnet är Vicore Pharma
Holding AB (publ) (tidigare Mintage Scientific AB).
En nyemission inför notering på Nasdaq First North inbringade 25,5 mkr i december (VPH).
Första handelsdag på Nasdaq First North var den 10 december 2015 (VPH).

I-Tech AB, finansiell tillgång
•
•
•
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Den första kommersiella lanseringen av en färg med I-Techs produkt Selektope genomfördes i Asien i
november av Chugoku Marine Paints (CMP).
Oliver Weigenand rekryterades till en nyinrättad tjänst som Chief Operations Officer (COO) i juni.
I-Tech erhöll det slutliga EU-godkännandet på sin substans Selektope under hösten.
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VD HAR ORDET
Våra två innehav, det helägda dotterbolaget Vicore Pharma och det finansiella innehavet I-Tech (16,9 % av aktierna) är båda sprungna ur akademisk forskning. Efter ett antal år av omfattande F&U-insatser har bägge
företagens respektive teknologi utvecklats så långt att de är mogna för
industriella samarbeten.
2015 blev ett märkesår för Vicore Pharma genom att en klinisk strategi kunde formuleras sedan de prekliniska studier som myndigheterna
kräver slutförts. Ytterligare prekliniska studier med goda effektresultat
redovisades i vetenskapliga tidskrifter under året. Vid utgången av året
stod företaget på tröskeln till kliniken med en komplett dokumentationsdossier och med en klinisk prövnings produkt. Fas I, undersökningar kommer påbörjas under första kvartalet 2016. Vi har goda förhoppningar om
att efter genomförd Fas I-undersökning kunna gå vidare mot den första
sjukdom där C21 ska prövas, nämligen idiopatisk lungfibros (IPF). Detta är
en mycket allvarlig sjukdom som drabbar människor i åldern 60-70 år och
som saknar bot.
Även för I-Tech blev 2015 ett betydelsefullt år genom att företaget erhöll
godkännande för sin produkt, Selektope, av myndigheterna i EU och därefter kunde påbörja kommersiell försäljning av produkten. Affärsutvecklingsaktiviteterna har kunnat intensifieras och fler och fler av de marina
färgföretagen har intensifierat sitt arbete med I-Techs produkt.
Under hösten har vi lagt stor fokus på att förbereda Bolaget inför listningen på
Nasdaq First North. Första handelsdagen var den 10 december. Vi ser ett stort värde
med att vara noterade, både i våra kontakter med industrin samt för våra aktieägare.
Vi vill tacka våra aktieägare för året som gått och ser fram emot ett spännande 2016.
Per Jansson, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
•
•
•

I januari utgavs totalt 570 000 teckningsoptioner till nyckelmedarbetare och nyckelforskare varav 190 000 är
villkorade årsstämmans efterföljande godkännande.
I februari annonserade I-Tech en väsentligt högre orderingång än budgeterad för leveranser av Selektope
under 2016.
I början av februari inlämnades ansökan om start av det kliniska Fas I programmet för C21 till den finska
läkemedelsmyndigheten Fimea av Vicore Pharmas kliniska samarbetspartner, CRST, ett kliniskt tjänsteföretag
lokaliserat till Åbo Universitet.
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VICORE PHARMA HOLDINGS VERKSAMHET
Vicore Pharma Holding AB (publ) är sedan december
2015 noterat på Nasdaq First North och är moderbolag i
en koncern vars huvudsakliga verksamhet utgörs av det
helägda dotterbolaget Vicore Pharma AB. Sedan drygt tio
år tillbaka bedriver Vicore Pharma AB utveckling av en ny
typ av läkemedelssubstanser som benämns AT2-agonister. Omfattande prekliniska försök visar bland annat på
generella antiinflammatoriska, antifibrotiska och
anti-proliferativa egenskaper som sammantagna motverkar sjukdomar där det finns behov av organ- och
vävnadsskyddande egenskaper.
AT2-agonister kan få klinisk tillämpning inom en rad olika
indikationsområden där akuta eller kroniska sjukdomar
förorsakat organskador. Vicore Pharma har utvecklat en
läkemedelskandidat, C21, och har genomfört ett omfattande prekliniskt arbete i samarbetet med akademiska
forskare med syfte att identifiera sjukdomar där C21 kan
förbättra situationen jämfört med nuvarande läkemedel.
Ett flertal indikationsområden har utvärderats i syfte att
identifiera ett område där det finns betydande kommersiell potential samt förutsättningar att genomföra kliniska
studier till en hanterbar kostnad. Vicore Pharma har valt
idiopatisk lungfibros (IPF) som den första indikationen för
den kliniska utvecklingen av C21. IPF är en livshotande
lungsjukdom där det i dagsläget saknas effektiva behandlingar. IPF faller som sjukdom inom ramen för den så
kallade särläkemedelslagstiftningen. Denna innebär bland
annat att teknologin erhåller ensamrätt på marknaden för
ett antal år oberoende av patent, att företaget får stöd av
myndigheterna för utveckling av kliniska protokoll mm.
och medger för begränsade kliniska studier för att kunna
uppvisa klinisk effektivitet.
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“Vicore Pharmas affärsidé är att utveckla
läkemedelskandidater som verkar genom
AT2-receptorn. Vår vision är att etablera
AT2-agonister som en ny och effektiv klass av
läkemedel.”

PLANERADE STUDIER

Vicore Pharma kommer påbörja Fas I studier med C21
under första kvartalet 2016. Studien kommer pågå i 6-8
månader och slutrapportering beräknas ske under Q4
2016. Parallellt med den kliniska studien kommer Vicore
Pharma fortsätta den prekliniska utvecklingen för C21
inom andra närstående indikationsområden. Efter att de
initierade Fas I-studierna slutförts och under förutsättning
att C21 visar tillräcklig säkerhet och tolerabilitet kommer
företaget vid årets slut besitta en plattform för klinisk
utveckling för flera sjukdomar med särläkemedelsstatus.

IDIOPATISK LUNGFIBROS
Denna sjukdom innebär att alveolerna (de små
luftblåsorna i lungorna) och lungvävnaden intill alveolerna skadas. Cellerna försöker sedan att läka sig
själva men denna läkningsprocess går fel vilket orsakar förtjockning och skador på väggarna i alveolerna
och fibros (ärrbildning) i alveolerna och lungvävnad.
Denna förtjockning och ärrbildning minskar mängden syre som kan passera in i blodkärlen från drabbade alveoler. Allteftersom sjukdomen fortskrider
försämras syreupptaget – ibland beskrivs sjukdomen
som att patienten långsamt kvävs till döds. Sjukdomen drabbar oftast personer i åldrarna 60 till 70
år och är relativt sällsynt. Det är inte helt klart hur
vanlig sjukdomen är men beräknas i ett amerikanskt
material till 14-42 fall per 100 000 invånare

AFFÄRSSTRATEGI

Parallellt med den kliniska studien kommer Vicore
Pharma att söka utvecklingspartners för C21 inom
olika indikationsområden. En möjlighet för Vicore
Pharma är att i en tidig fas ingå licensavtal med
specialistläkemedelsbolag för indikationer där
särläkemedelsstatus kan erhållas. Ett licensavtal kan
komma att bestå av en engångsersättning, ersättningar
baserade på kliniska- och regulatoriska utvecklingssteg
samt ersättning baserat på när en färdig produkt når vissa
försäljningssteg. Dessutom tillkommer en royaltyersättning
när substansen når marknaden.

I-TECH AB, FINANSIELL TILLGÅNG

Utöver Vicore Pharma AB äger Bolaget 16,9 % av aktierna
i I-Tech AB som kommersialiserar en substans, Selektope®
som förhindrar påväxt på båt- och fartygs-skrov och
marina installationer. Selektope används i båtbottenfärger
och en kommersiell färg innehållande Selektope lanserades
i Japan under våren 2015.
Under hösten 2015 erhöll Selektope det slutliga godkännandet från EUs organ för biocid-produkter (BPR).
EU-godkännandet var en viktig milstolpe och en
kvalitetsstämpel på att Selektope uppfyller EUs hårt ställda
krav för biocidprodukter. Utöver för EU är Selektope även
godkänt i Kina, Japan och Sydkorea, vilka tillsammans
täcker in mer än 80% av de kommersiella marknaderna för
bottenfärger för fartyg och marina installationer.

AKTIEÄGARE

Nedan listas de största aktieägarna i Vicore Pharma Holding per
den 31 december 2015.

Aktieägare

Antal aktier

Aktiekapital %

Protem Wessman AB inkl familj

2 643 007

21,4

Pomona-gruppen AB

1 705 829

13,8

Mikael Lönn

1 642 802

13,3

Kjell Stenberg

1 148 478

9,3

Eriksam Invest AB inkl privat

752 229

6,0

BD Medical consulting AB

369 183

3,0

Per Jansson

175 097

1,4

4 121 913

33,3

Övriga (ca 1000 aktieägare)

MEDARBETARE

Antal medarbetare uppgick till 2 personer i moderbolaget
den 31 december 2015. Dotterbolaget Vicore Pharma
hade vid årets slut 1 medarbetare och I-Tech AB hade
5 medarbetare. Utöver detta så har konsulter anlitats i
Vicore Pharma för specifika arbetsuppgifter under året.

I-Tech anställde under året Oliver Weigenand till en nyinrättad tjänst som Chief Operations Officer (COO).
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AKTIEN

Vicore Pharma Holdings aktie är listad på Nasdaq First
North sedan 10 december 2015, med kortnamn VICO.
Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktieägare till
drygt 1 000 och totala antalet aktier uppgick till
12 368 504. Bolagets aktier är utgivna ett aktieslag och
varje aktie medför en röst på bolagsstämma.

CERTIFIED ADVISER

VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER

Vicore Pharma är genom sin verksamhet exponerat
för risker och osäkerhetsfaktorer. Nedan följer en kort
sammanfattning av kända riskfaktorer. Riskfaktorerna kan
läsas i sin helhet i Prospektet från december 2015, vilket
kan laddas ned från Bolagets hemsida.
•

Vicore Pharma Holding har anlitat Redeye som Certified
Adviser på Nasdaq First North.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTAT

Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2015.

•

GRANSKNING AV REVISOR

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av Bolagets
revisorer.

•

FINANSIELL KALENDER

2016-04-15 Delårsrapport första kvartalet 2016
2016-07-08 Halvårsrapport 2016
2016-10-13 Delårsrapport tredje kvartalet 2016
Årsredovisning för 2015 kommer att finnas tillgänglig på
Bolagets hemsida senast under v.14, 2016.

•

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2016 kommer att hållas i Mölndal den 27 april
2016. Kallelse kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande och kungöras I Post och Inrikes Tidningar och
i Dagens Industri samt publiceras på Bolagets hemsida.

•

•

•
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Tids- och kostnadsaspekter för
läkemedelsutveckling är svåra att på förhand
fastställa med exakthet. Detta medför en
risk att en planerad utveckling blir mer
kostnadskrävande än planerat, vilket kan komma
att resultera i ytterligare finansieringsbehov och
försenade eller uteblivna intäkter.
Fram till idag har Vicore Pharma inte genererat
några betydande intäkter. Det finns en risk att
Bolaget aldrig når ett positivt kassaflöde.
Nyckelpersoner i Vicore Pharma innehar hög
kompetens och lång erfarenhet inom respektive
verksamhetsområde. En förlust av en eller flera
av dessa nyckelpersoner kan medföra negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet och
resultat i form av förseningar i utförande av
affärsplanen och uteblivna intäkter.
Vicore Pharma har ett antal patent inom
sitt verksamhetsområde. Patent kan alltid
ifrågasättas av andra och det finns en risk att
dessa patent inte kommer att utgöra ett fullgott
kommersiellt skydd i framtiden. Vidare finns en
risk att de patentansökningar som idag väntar på
godkännande inte kommer att godkännas och
därmed försämra förutsättningarna för Bolaget
att nå ett fullgott kommersiellt skydd.
En del av Vicore Pharmas konkurrenter är
stora läkemedelsföretag, biotech-företag och
akademiska institutioner. Ett antal av Vicore
Pharmas konkurrenter har idag ett godkänt,
färdigutvecklat läkemedel inom samma eller
närliggande användningsområde som Vicore
Pharma fokuserar på.
Det finns en risk att de kliniska försöken kommer
att uppvisa att Vicore Pharmas substanser inte
är tillräckligt säkra eller effektiva för att erhålla
regulatoriskt godkännande.
Vicore Pharmas långsiktiga målsättning är att
avyttra aktieinnehavet i I-Tech. Det finns en risk
att en avyttring av aktierna i I-Tech inte kan ske
under de kommande åren eller att en avyttring
kan ske till ett attraktivt pris.

FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN
NYEMISSIONER

Vicore Pharma Holding genomförde två nyemissioner under 2015. Nyemissionerna inbringade totalt
32 804 Tkr efter emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna uppgick till 2 796 Tkr.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Koncernen

Okt-dec

Jan-dec

Jan-dec

2015

2015

2014

Nettoomsättning

203

840

851

Aktiverat arbete för egen räkning

485

1 025

720

14

21

7

702

1 886

1 578

Övriga externa kostnader

-891

-3 286

-4 042

Personal och styrelse

-898

-2 810

-2 464

-1

-6

-36

Förlust/utrangering inventarier

0

-44

0

Andel i intresseföretags resultat

0

0

-376

-1 790

-6 146

-6 918

-1 088

-4 260

-5 340

Resultat från andelar i I-Tech AB

0

0

19 081

Ränteintäkter

0

0

51

-10

-27

-105

-10

-27

19 027

-1 098

-4 287

13 687

0

0

0

-1 098

-4 287

13 687

Tkr
Rörelsens intäkter m.m.

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Resultat

Noter: 2014 gjordes en omklassificering av ägandet i I-Tech från ett intressebolag till en finansiell
tillgång.
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Koncernen

31 dec

31 dec

2015

2014

42 965

37 105

8

58

Finansiella anläggningstillgångar

20 110

20 110

Summa anläggningstillgångar

63 083

57 273

146

33

0

59

949

147

52

146

Kassa och bank

25 175

1 710

Summa omsättningstillgångar

26 322

2 095

SUMMA TILLGÅNGAR

89 405

59 368

Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångare

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar, intressebolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

6 184

3 428

Fritt eget kapital

76 045

50 268

Summa eget kapital

82 229

53 696

1 978

1 978

0

0

Skulder till kreditinstitut

1 500

1 500

Leverantörsskulder

2 312

562

Skatteskuld

126

0

Övriga skulder

196

176

1 064

1 456

5 198

3 694

89 405

59 368

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen

2015-10-01

2015-01-01

2014-01-01

Tkr

2015-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 712

-3 478

-2 825

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 685

-5 861

-2 390

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22 931

32 804

-7 100

Förändring av likvida medel

21 958

23 465

-12 315

3 271

1 710

14 025

25 175

25 175

1 710

2015

2015

2014

okt-dec

jan-dec

jan-dec

-1 088

-4 260

-5 340

1 712

-3 478

-4 984

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten mm

-2 685

-5 861

-9 490

Likvida medel vid periodens slut

25 175

25 175

1 710

Eget kapital vid periodens slut

82 229

82 229

53 696

Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr

0,65

0,65

0,78

Soliditet vid periodens slut

93%

93%

90%

3

3

2

Likvida medel vid perioden/årets början
Likvida medel vid årets slut

NYCKELTAL
Koncernen
Tkr
Rörelseresultat
Kassaflöde från löpande verksamheten

Anställda vid periodens slut

VICORE PHARMA HOLDING AB (PUBL)
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FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET
RESULTATRÄKNING
Moderbolaget

Okt-dec

Jan-dec

Jan-dec

2015

2015

2014

552

2 071

2 292

30

228

0

582

2 299

2 292

Övriga externa kostnader

-630

-2 021

-2 293

Personalkostnader

-708

-2 405

-2 456

Avskivningar av materiella anläggningstillgångar

-2

-6

-36

Förlust vid försäljning/utrangering av inventarier

0

-44

0

-1 340

-4 476

-4 785

-758

-2 177

-2 493

0

0

4 814

81

237

844

Tkr
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter koncern
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodresultat
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0

0

50

-9

-27

-105

72

210

5 603

-686

-1 967

3 110

0

0

0

-686

-1 967

3 110

BALANSRÄKNING
Moderbolaget
Tkr

31 Dec
2015

31 Dec
2014

Immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

8

58

Finansiella anläggningstillgångar

58 880

49 924

Summa anläggningstillgångar

58 888

49 982

1 398

1 523

Kassa och bank

24 982

1 368

Summa omsättningstillgångar

26 380

2 891

SUMMA TILLGÅNGAR

85 268

52 873

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

6 184

3 428

Fritt eget kapital

73 914

45 833

Summa eget kapital

80 098

49 261

0

0

400

400

Checkräkningskredit

1 500

1 500

Leverantörsskulder

1 983

137

Skatteskuld

122

0

Övriga skulder

161

169

1 004

1 406

4 770

3 212

85 268

52 873

Avsättningar
Långfristiga skulder
Koncernskulder
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget står inför.

Göteborg, 25 februari 2016
Göran Wessman, Styrelseordförande
Kjell Stenberg, Styrelseledamot
Mats Berter, Styrelseledamot
Björn Dahlöf, Styrelseledamot
Tomas Tedgren, Styrelseledamot
Peter Ström, Styrelseledamot
Bengt Falk, Styrelseledamot
Per Jansson, Verkställande direktör

ADRESS			

Vicore Pharma Holding AB
c/o Astra Zeneca
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Tel: 031-788 05 60
Org.nr: 556680-3804
www.vicorepharma.com

KONTAKT

Nina Carlén, Kommunikationsansvarig
Tel: 0763-90 94 04
nina.carlen@vicorepharma.com
Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-161 450
goran.wessman@vicorepharma.com
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