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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

VERKSAMHETEN 
 

Information om verksamheten 
Cyxone är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för att 
behandla autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets 
läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade 
läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. 
Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt kliniskt behov genom att ta fram nya 
effektiva och säkra läkemedel som avsevärt kan förbättra livskvalitén för patienter drabbade av svåra 
autoimmuna sjukdomar. Bolagets utvecklingsportfölj består av Rabeximod i kliniskt fas II-program för 
ledgångsreumatism och T20K som har genomgått en klinisk fas I-infusionsstudie för MS. Bolagets 
strategi fortsätter att utvecklas för att maximera möjligheterna inom autoimmuna sjukdomar med den 
existerande portföljen och är potentiellt öppen för in-licensering av andra passande substanser. 
 

Bolagets säte är i Malmö. 
 

Cyklotidteknologin 
Cyklotider anses vara en ideal "mall" för att utveckla nya läkemedel eftersom de kännetecknas av god 
oral tillgänglighet, utmärkt biologisk stabilitet och för det stora antalet nya strukturer som kan skapas. 
Cyklotider har potential att bli en ny klass av mycket specifika läkemedel med låg toxicitet för flera 
immunrelaterade sjukdomar och cancer. Cyklotider kan ändras, samtidigt som den grundläggande 
cyklotidstrukturen behålls, för att ta fram nya substanser med intressanta farmaceutiska egenskaper 
för utvalda sjukdomar. Detta ger en stor möjlighet för Cyxone att bygga en diversifierad 
produktportfölj över tid. 
 

Genomtänkt portföljstrategi – Förvärvet av Rabeximod 
Cyxone grundades med en långsiktig vision om att etablera sig som ett kliniskt bolag inom autoimmuna 
sjukdomar med en portfölj i världsklass. Den riskminimerande strategin säkerställer inte bara en 
kontinuerlig utveckling av bolagets värde utan stärker även förhandlingsmöjligheterna med potentiella 
partners. Arbetet nådde kulmen i juni 2017, då Cyxone ingick ett förvärvsavtal med OxyPharma för 
läkemedelskandidaten Rabeximod i klinisk fas II mot ledgångsreumatism. Överenskommelsen var att 
bolaget själva kunde bestämma när transaktionen och betalningen skulle slutföras, vilket Cyxone 
gjorde i juni 2018. Rabeximod tillhör en ny molekylklass som har uppvisat en statistiskt signifikant 
terapeutisk effekt i en placebokontrollerad fas II-studie inom ledgångsreumatism som omfattade mer 
än 200 patienter. Förvärvet av kandidaten innebar en stor organisatorisk förändring av bolaget som 
gick från ett prekliniskt bolag till ett bolag i klinisk utvecklingsfas med ett flertal kandidater inom 
autoimmuna sjukdomar. Förvärvet av Rabeximod innebar därför en av de hittills viktigaste 
milstolparna för Cyxone sedan bolaget grundades. 
  

Arbetsformer 
Cyxone är ett resurseffektivt bolag, uppbyggt av ett internationellt nätverk av specialister, fokuserat 
på att utveckla substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för allvarliga 
autoimmuna sjukdomar. Bolaget fokuserar på att utveckla en diversifierad utvecklingsportfölj inom 
autoimmuna sjukdomar genom en virtuellt uppbyggd organisation, där expertis och ledande 
samarbetspartners inom sina områden för forskning och tillverkning tas in vid behov för utvecklingen 
för att arbeta både tids- och kostnadseffektivt. Eftersom Cyxone agerar som uppdragsgivare i stället 
för att bygga egen laboratorieverksamhet har bolaget låga fasta kostnader och ett flexibelt och agilt 
arbetssätt. Med ett brett nätverk med universitet och läkemedelsbolag kan lovande substanser in-
licenseras vid tidig utvecklingsfas, utvecklas till klinisk fas III för att sedan ut-licenseras till resursstarka 
läkemedelsbolag för vidare fas III-utveckling och kommersialisering. 
 

Cyxones ledning har mångårig erfarenhet av att leda virtuell läkemedelsutveckling och bolagets 



                       

 3 

styrelse har gedigen erfarenhet av att leda akademisk forskning till publika utvecklingsbolag samt att 
ge strategisk ledning till bolag i utvecklingsprocessens olika faser. Medlemmar av Cyxones styrelse har 
även stor kompetens inom förhandlingar av licens- och samarbetsavtal mellan små utvecklingsbolag 
och stora läkemedelsföretag.  
 

Målsättning  
Cyxones övergripande målsättning är att utveckla nya läkemedel som avsevärt kan förbättra 
livskvalitén för de med allvarliga autoimmuna sjukdomar. Dagens läkemedel kan minska 
sjukdomssymptom men är ofta förknippade med allvarliga biverkningar som begränsar 
långtidsanvändning. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva läkemedel med mindre allvarliga 
och färre biverkningar, och i bästa fall förebygga utvecklingen av autoimmuna sjukdomar, för att kunna 
ge de som är drabbade en bättre livskvalité. Det är detta som ligger till grund för Cyxones drivkraft. 
 

Som affärsstrategi arbetar Cyxone för att med hjälp av sitt internationella nätverk in-licensera lovande 
substanser vid tidig utvecklingsfas, utvecklas till klinisk fas III för att sedan ut-licensera till resursstarka 
läkemedelsbolag för vidare fas III-utveckling och kommersialisering. Bolagets nuvarande 
utvecklingsportfölj består av Rabeximod i kliniskt fas II-program för ledgångsreumatism och T20K som 
har genomgått en klinisk fas I-infusionsstudie för multipel skleros (MS). Framöver kommer Cyxone 
även att använda sin cyklotidteknologi för att ta fram nya strukturer som kan komma till nytta för 
patienter inom andra sjukdomsområden.  
 

Läkemedelskandidaten T20K avslutade sin första prövning i människa med goda resultat under 
sommaren 2019. Nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet för T20K blir att formuleras för oral 
administration och därefter genomgå en ytterligare klinisk fas I-studie. De egenskaper T20K visat i cell- 
och djurstudier har potential att utveckla substansen till en genombrottsprodukt för att behandla MS-
patienter i olika sjukdomsstadier. 
 

Läkemedelskandidaten Rabeximod har tidigare genomgått en klinisk fas IIa-studie med en bekräftad 
effekt- och säkerhetsprofil, dock lyckades den inte möta signifikant effekt på grund av kort studietid. 
En ny klinisk fas IIb-studie med längre behandlingstid är planerad och ansökningsprocessen om att få 
påbörja studien fortlöper i upp till nio länder i Väst- och Östeuropa. 
 

Vision  
Cyxones vision är att adressera ett ouppfyllt medicinskt behov genom att ta fram nya effektiva och 
säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. 
 

Risker  
Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet är förenade med risker och osäkerhet. 
Projekten kan drabbas av bakslag i studier eller vid ansökan till regulatoriska myndigheter. Bolaget kan 
komma behöva mer finansiering för att uppnå positivt kassaflöde. Marknaden är konkurrensutsatt och 
förändras över tid. 
 

Väsentliga händelser under perioden 

• I februari meddelade Cyxone att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm beslutat att ålägga 
bolaget disciplinpåföljd för överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk. Disciplinnämnden 
ålade Cyxone att till börsen betala vite uppgående till SEK 200 000, motsvarande två årsavgifter 
till följd av överträdelser avseende regelverkets punkter för delgivning av insiderinformation 
under andra halvåret 2017. 

• I mars meddelade Cyxone att prekliniska rön stödjer positioneringen av dess 
läkemedelskandidat T20K som ett profylaktiskt medel för behandling av multipel skleros (MS). 
Detta indikerar att substansen skulle kunna användas för tidig intervention av MS, vilket skulle 
mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt sett till och med kunna fördröja sjukdomens 
progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för 
någon annan tillgänglig behandling. 
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• I maj meddelade bolaget att man bildat dotterbolaget Cyxone Switzerland AG med säte i Basel, 
Schweiz. Syftet med dotterbolaget är att stärka bolagets globala närvaro och möjliggöra fler 
typer av internationella investeringar och samarbeten.  

• Det konstaterades i början av augusti att den kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidat 
T20K framgångsrikt uppnådde sitt syfte att bekräfta T20Ks säkerhet och tolerabilitet i 
människa och studien visade inga rapporter om allvarliga biverkningar. 

• I september meddelade Cyxones styrelse att de har beslutat att undersöka möjligheterna att 
få en särläkemedelsklassificering av läkemedelskandidaten Rabeximod. 

• I slutet av september kunde det fastställas att nyttjandegraden av teckningsoptionerna TO3 
uppgick till 66%, vilket innebär en kapitaltillförsel med ca 62,4 MSEK före emissionskostnader. 

• I november meddelade Cyxone att bolagets styrelse beslutat att hitta en ny VD för att leda 
företaget in i nästa fas. Kjell G. Stenberg beslutade att lämna företaget omedelbart. Ola 
Skanung, CFO, agerar som tillförordnad VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD 
påbörjades omedelbart. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Beställning av mer Rabeximod-substans tidigarelades med främsta syfte att säkerställa 
optimala förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Till följd av detta väntas 
den första patienten påbörja dosering i den kliniska fas IIb-studien under det första kvartalet 
2021. 

• Efter årets utgång har coronaviruset Covid-19 spridits över världen. Det är för närvarande 
mycket svårt att avgöra vilka konsekvenser det kommer att få, på kort och på lång sikt, för 
marknaden och för Cyxone AB. Styrelse och ledning bevakar löpande utvecklingen noga. Om 
någon av bolagets aktiviteter bedöms bli väsentligen påverkad av Covid-19 kommer bolaget 
informera marknaden omgående.  

 

Aktier 
Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North Stockholm under 
beteckningen CYXO. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB 
som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. 
 

Aktiekapitalets förändring 

 

År Händelse 
Ökning av 

aktiekapital 
(kr) 

Totalt 
aktiekapital 

(kr)   

Förändring av 
antalet aktier 

Totalt antal 
aktier 

Kvotvärde (kr) 

2015 Bolagsbildning 50 000 50 000 500 500 100 

2015 
Kvittnings-
emission 

450 000 500 000 4 500 5 000 100 

2015 Split (1:1 000) - 500 000 4 995 000 5 000 000 0,1 

2016 Split (1000:1 325) - 500 000 1 625 000 6 625 000 0,075 

2016 Nyemission 98 113 598 113 1 300 000 7 925 000 0,075 

2016 
Noterings-
emissionen 

377 358 975 472 5 000 000 12 925 000 0,075 

2017 Teckning TO1 181 584 1 157 056 2 405 992 15 330 992 0,075 

2017 Teckning TO2 186 198 1 343 254 2 467 119 17 798 111 0,075 

2018 Apportemission 144 632 1 487 886 1 916 372 19 714 483 0,075 

2018 
Nyemission samt 
teckning TO3 

1 339 098 2 826 984 17 743 034 37 457 517 0,075 

2019 Nyemission 877 198 3 704 182 11 622 863 49 080 380 0,075 
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Antal aktier och aktiekapital 
Det totala antalet aktier i Cyxone uppgår till 49 080 380 (37 457 517) och aktiekapitalet uppgår till 
3 704 181,68 (2 826 984) SEK per 2019-12-31.  
 

Ägarfördelning 

 

 
FLERÅRSÖVERSIKT 
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 
 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KSEK 

 Aktier/röster % 
Accequa 12,15 
Försäkringsbolaget Avanza Pension 6,58 
Jan Ivar Nordqvist 4,19 
Oxy Pharma AB 3,91 
Nordnet Pensionsförsäkrings 3,60 
Christian Pettersson 1,52 
Erste Group Bank AG 1,01 
Jan Mützell 0,92 
Gunvald Berger 0,82 
Event4singler Aps 0,71 
Övriga 64,59 
Totalt 100 

 1901-1912 1801-1812 1701-1712 1507-1612 
Nettoomsättning 0 0 0 21 
Resultat efter finansiella poster -35 165 -31 783 -8 824 -4 162 
Balansomslutning 75 115 52 766 41 065 23 562 
Soliditet % 96 90 90 97 
Avkastning på totalt kapital % Negativ Negativ Negativ Negativ 
Avkastning på eget kapital % Negativ Negativ Negativ Negativ 

 Aktiekapital  Fond för  
utv.utg.  

Övrigt fritt eget 
kapital   

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Belopp vid årets ingång 2 827 29 870 66 272 -12 986 -15 434 
Effekt av byte av redovisningsprincip     
Princip för redovisning av      
utv.utg  -29 870 29 869 -6 553 -16 349 
Justerat belopp vid årets 
början 

 
2 827 

 
0 

 
96 141 

 
-19 539 

 
-31 783 

Balanseras i ny räkning    -31 783 31 783 
Nyemission 877  61 538   
Utgifter för 
kapitalanskaffning 

   
-3 158 

  

Årets resultat     -35 165 
Belopp vid årets utgång 3 704 0 154 521 -51 322 -35 165 
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RESULTATDISPOSITION 
Beloppen i resultatdispositionen är angivna i tusental kronor. 

 
Medel att disponera:  
Överkursfond 154 521 
Balanserat resultat -51 323 
Årets resultat -35 165 
Summa  68 033 
  
Förslag till disposition:  
Balanseras i ny räkning 68 033 
Summa 68 033 

 
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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RESULTATRÄKNING 1   

  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.    

Övriga rörelseintäkter  26 569 1 330 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  26 569 1 330 

    

Rörelsekostnader    

Övriga externa kostnader 2 -28 009 852 -28 597 316 

Personalkostnader 3 -5 252 139 -2 231 183 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar  -1 794 187 -956 039 

Övriga rörelsekostnader  -135 639 0 

Summa rörelsekostnader  -35 191 817 -31 784 538 

    

Rörelseresultat  -35 165 248  -31 783 208 

    

Finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  45 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -273 -264 

Summa finansiella poster  -228 -264 

  
  

Resultat efter finansiella poster  -35 165 476 -31 783 472 

    

Resultat före skatt  -35 165 476 -31 783 472 

    

Årets resultat  -35 165 476 -31 783 472 
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BALANSRÄKNING 1   

 
 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   
  

 
 

  
Anläggningstillgångar  

  
Immateriella anläggningstillgångar  

  
Patent, licenser samt liknande rättigheter 5 11 740 649 13 498 375 

Summa immateriella anläggningstillgångar  11 740 649 13 498 375 
  

  
Finansiella anläggningstillgångar  

  
Andelar i koncernföretag 6 954 870 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar  954 870 0 

 
 

  
Summa anläggningstillgångar  12 695 519 13 498 375 

 
 

  
Omsättningstillgångar  

  
Kortfristiga fordringar  

  
Kundfordringar  0 1 663 

Fordringar hos koncernföretag  33 312 0 

Övriga fordringar  384 956 291 227 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 245 555 259 526 

Summa kortfristiga fordringar  663 823 552 416 

 
 

  
Kassa och bank    

Kassa och bank  61 755 800 38 715 647 

Summa kassa och bank  61 755 800 38 715 647 

    

Summa omsättningstillgångar  62 419 623 39 268 063 

 
 

  
SUMMA TILLGÅNGAR  75 115 142 52 766 438 
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 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

 
 

  
Eget kapital  

  
Bundet eget kapital   

 
Aktiekapital 8 3 704 182 2 826 984 

Summa bundet eget kapital  3 704 182 2 826 984 

 
 

  
Fritt eget kapital  

  
Överkursfond  154 521 341 96 141 493 

Balanserat resultat  -51 322 934 -19 539 463 

Årets resultat  -35 165 476 -31 783 472 

Summa fritt eget kapital  68 032 931 44 818 558 

 
 

  
Summa eget kapital  71 737 113 47 645 542 

 
 

  
Kortfristiga skulder   

  
Leverantörsskulder  1 694 423 4 025 946 

Aktuella skatteskulder  0 49 400 

Övriga skulder  549 969 157 477 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 133 637 888 073 

    

Summa kortfristiga skulder  3 378 029 5 120 896 

 
 

  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  75 115 142 52 766 438 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

1   

  2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  -35 165 248 -31 783 208 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
-Avskrivningar  1 794 187 956 039 
Erlagd ränta  -273 -264 
Erhållen ränta   45 0 
  -33 371 289 -30 827 433 
Förändringar i rörelsekapital    
-Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -111 407 -410 079  
-Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder  -1 742 867 1 188 168 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -35 225 563 -30 049 344 
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -36 461 -13 443 166 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -954 870 0 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -991 331 -13 443 166 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  62 414 774 57 043 868 
Utgifter kapitalanskaffningar  -3 157 729 -8 192 743 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  59 257 045 48 851 125 
    
Årets kassaflöde  23 040 151 5 358 615 
    
Likvida medel vid årets början  38 715 647 33 357 032 
Likvida medel vid årets slut  61 755 798 38 715 647 

 
  



                       

 11 

NOTER 
 
Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Valt regelverk 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Cyxone AB är moderbolag till Cyxone Switzerland AG, men med stöd av ÅRL 7 kap 3§ 
upprättas inte någon koncernredovisning. 

 
Byte av redovisningsprincip 
Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget 
har fram till årsredovisning 2018 tillämpat alternativet att aktivera utvecklingskostnader. Styrelsen beslutade 
vid årsskiftet 2019/2020 byta redovisningsprincip. Förändringen innebär en anpassning till branschstandard. 
Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har justerats. 

 
Retroaktiv tillämpning innebär en tillämpning av den nya redovisningsprincipen på transaktioner samt andra 
händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats. Noten till eget kapital innehåller 
uppgift om effekterna av retroaktiv tillämpning, effekter i resultat och balansräkning framgår nedan. 

 2018 

          Före            Efter 

Poster resultaträkning   

Övriga externa kostnader -12 892 900 -28 597 316 

Avskrivningar -310 895 -956 039 

Årets resultat -15 433 912 -31 783 472 

   

Poster balansräkning   

Aktiverade utvecklingskostnader 29 870 454 0 

Patent, licenser och liknande rättigheter 6 531 749 13 498 375 

   

Fond för utvecklingsutgifter 29 870 454 0 

Balanserat resultat -12 985 195 -19 539 463 

Överkursfond 66 271 040 96 141 493 

Årets resultat -15 433 912 -31 783 472 
 

 
Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges. 

 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Tillgången utgörs av patent och licenser. 
Årsavgifter för godkända patent kostnadsförs löpande. 

Typ Nyttjandeperiod 
Patent, licenser samt liknande rättigheter 7-10 

 
Internt upparbetade immateriella tillgångar 
Företaget redovisar utvecklingskostnader enligt kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga 
utvecklingsutgifter kostnadsförs löpande. 

 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges 
nedan. 

 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om 
ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 
Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en 
tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader 
hänförliga till investeringar i dotterbolag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden 
kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av 
goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är 
ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader. 
 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten 
skatt har inte redovisats på det skattemässiga underskottet då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden 
detta underskott beräknas kunna utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott. 
 

Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet per 2019-12-31 uppgår till 91 110 962 (36 470 102) 
kr. 
 

Ersättningar till anställda 
Cyxone AB har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
 
 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på 
en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i 
spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 
 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning. 
 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt. 
 

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital 
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver. 
Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital 
Avkastning på eget kapital = Resultat efter finansiella poster/Justerat eget kapital 
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver. 
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Not 2 Ersättning till revisorer 2019 2018 
    
KPMG   
Revisionsuppdrag 100 000 0 
Andra uppdrag 69 400 0 
   
Summa 169 400 0 
Baker Tilly 0 112 000 
    
Not 3 Personal 2019 2018 

 
Löner och andra ersättningar   
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 3 618 130 1 376 973 
Övriga anställda 654 165 255 465 
Totala löner och andra ersättningar 4 272 295 1 632 438 
    
Sociala kostnader och pensionskostnader   
Sociala kostnader 947 531 531 522 
(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 30 000 165 000 
    
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 5 219 826 2 163 960 
    
Medelantalet anställda   
Män  2 2 
Kvinnor  1 0 
Medelantalet anställda 3 2 
    
Könsfördelning i företagets styrelse   
Män  3 3 
Kvinnor  1 1 
    
Könsfördelning i företagets ledning   
Män  1 1 
    
Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i bolagets totala personalkostnader, särskild 
löneskatt med 7 278 (40 029) kr. 
    
Ersättningar   
Relationen mellan bolaget och tidigare VD har reglerats per den 31 december 2019. Bonus till tidigare VD 
har under året utgått med 400 000 kr.  Interim VD erhåller ersättning enligt konsultavtal med två månaders 
löpande uppsägningstid. Styrelsearvode har utgått till styrelsens ledamöter med 100 000 kr och till 
styrelsens ordförande med 200 000 kr. Ersättning till styrelse för utfört arbete utanför styrelseuppdrag har 
utgått till styrelseledamöter med 110 000 kr vardera samt till arbetande styrelseordförande 991 000 kr 
jämte sociala avgifter om 345 620 kr. Arbetet avser kapitalanskaffning, finansiering, juridiska och 
avtalstekniska områden.  
    
Not 4 Räntekostnader, ränteintäkter och liknande resultatposter hänförliga 

till koncernföretag 
 

2019 2018 

Räntekostnader -273 -264 
Summa -273 -264 
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Not 5 Patent, licenser samt liknande rättigheter 2019-12-31 2018-12-31 
    

Ingående anskaffningsvärden 14 476 294 1 033 129 
Förändringar av anskaffningsvärden   
Inköp  36 461 13 443 165 
Utgående anskaffningsvärden 14 512 755 14 476 294 
    

Ingående avskrivningar -977 919 -21 880 
Förändringar av avskrivningar   
Årets avskrivningar -1 794 187 -956 039 
Utgående avskrivningar -2 772 106 -977 919 
    

Redovisat värde 11 740 649 13 498 375 
   

Posten består av pågående patentutgifter för T20K samt utgifter för patentansökan i USA, Europa samt 
Australien. Bolaget erhöll patent för T20K under 2016-2018. Avskrivningar påbörjades januari 2017. 
Investeringen i licensavtalet betraktas som en del av patentutgifterna och fördelas på patenten. Föregående 
års aktivering avser i huvudsak förvärvet av patentet i Rabeximod. Patent skrivs av över patentets livslängd. 
 

  2019-12-31 2018-12-31 
Not 6 Andelar i koncernföretag   
    

Förändringar av anskaffningsvärden   
Inköp  954 870 0 
Utgående anskaffningsvärden 954 870 0 
    

Redovisat värde 954 870 0 
    

    
Dotterföretag  Säte  
Cyxone Switzerland AG  Basel, Schweiz  
    

Antal andelar 100 000 - 
Kapitalandel 100 - 
Rösträttsandel 100 - 
Redovisat värde (SEK) 954 870 - 
    

Cyxone Switzerland AG bedrev under 2019 ingen väsentlig verksamhet. Aktiekapitalet uppgår till 100 000 
CHF. 
    

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-12-31 2018-12-31 
    

Förutbetalda hyreskostnader 7 482 22 325 
Förutbetalda försäkringspremier 31 600 15 000 
Övriga poster 206 473 222 201 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 245 555 259 526 
    
Not 8 Aktiekapital   
    

Det totala antalet aktier i Cyxone uppgår till 49 080 380 st med kvotvärde 0,075 kr, per 2019-12-31. 
    

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31 
    

Upplupna löner 361 936 626 035 
Upplupna sociala avgifter 77 063 113 289 
Övriga poster 694 638 148 749 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 133 637 888 073 
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Not 10         Väsentliga händelser efter balansdagen 

• Beställning av mer Rabeximod-substans tidigareläggs med främsta syfte att säkerställa optimala 
förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Till följd av detta väntas den första patienten 
påbörja dosering i den kliniska fas IIb-studien under det första kvartalet 2021. 

• Efter årets utgång har coronaviruset Covid-19 spridits över världen. Det är för närvarande mycket svårt 
att avgöra vilka konsekvenser det kommer att få, på kort och på lång sikt, för marknaden och för 
Cyxone AB. Styrelse och ledning bevakar löpande utvecklingen noga. Om någon av bolagets aktiviteter 
bedöms bli väsentligt påverkad av Covid-19 kommer bolaget informera marknaden omgående. 
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Till bolagsstämman i Cyxone AB (publ.), org. nr 559020-5471 

Rapport om årsredovisningen   
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Cyxone AB (publ.) för år 2019.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Cyxone ABs (publ.) finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden  

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Cyxone AB (publ.) 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 för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 1 april 2019 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet 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 som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
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. 

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, 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 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 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Cyxone AB 
(publ.) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

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 Cyxone AB (publ.) 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 verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets 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. 

Verkställande 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 betryggande 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 ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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. 

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 aktiebolagslagen. 

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 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 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, vidtagna 
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.

 

Malmö den 2 april 2020  

  

KPMG AB KPMG AB 

  

  

  

Camilla Alm Andersson Therese Johansson 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor  
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