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Q1 Delårsrapport Q1 2022 
Januari – Mars  

Finansiell sammanfattning för koncernen 

KSEK 
2022-01-01 2021-01-01 

2022-03-31 2021-03-31 

Nettoomsättning 0 0 

Resultat efter finansiella poster -16 679 -8 612 

Balansomslutning  84 986 62 482 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,18 -0,15 

Likvida medel vid periodens slut 69 194 47 268 

Soliditet vid periodens slut 85,5% 93,6% 

Väsentliga händelser 

 

 

Följ våra nyheter och få mer information kring vår närvaro vid investeringsevenemang via Nasdaq First North Growth Market och 

bolagets hemsida: www.cyxone.com. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, kl. 08.30. 

Tara Heitner, VD 

Telefon: 070 781 88 08 

E-mail: tara.heitner@cyxone.com 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

2022 
• Cyxone växlar upp aktiviteter och samarbetar med 

global CRO kring RA-studien. 

• Cyxone anlitade kontraktutvecklings- och 

tillverkningsföretag för produktion av T20K. 

• Cyxone offentliggjorde utfallet i 

företrädesemissionen. Totalt tecknades 

företrädesemissionen till cirka 91 procent. 

• Cyxone meddelade att bolagets CMO avgår på egen 

begäran på grund av personliga skäl. 

 

Väsentliga händelser efter periodens 

utgång 
• Cyxone meddelade uppdaterad strategi för året. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyxone.com/
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VD Tara Heitner har ordet 
Cyxone kan med glädje meddela att årets första kvartal inleddes med en 

företrädesemission som tillförde bolaget finansiering för att stödja förberedelser och 

initiering av fas 2b-studien av vår främsta tillgång; Rabeximod i reumatoid artrit (RA). 

Cyxone starkt positionerat att vidareutveckla reumatoid artrit-
programmet med definierat fokus och tydlig, effektiv strategi 
Under kvartalet genomförde Cyxone en rad förberedelser inför Rabeximod fas 2b-studien för RA. Instabiliteten i 

Europa har dock lett till en viss justering av våra planer. Vi lyckades snabbt göra dessa justeringar genom att engagera 

andra forskningskliniker för att säkerställa att studien kan genomföras så smidigt som möjligt. 

Under den rådande situationen har ledningsgruppen och styrelsen arbetat tillsammans för att revidera och komma 

överens om en ny, framåtblickande strategi. Strategin prioriterar och fokuserar resurser på vår främsta tillgång, 

Rabeximod och den kommande studien i RA och kommer att vara vägledande det kommande året för att säkerställa 

genomförandet av Rabeximod-studien. 

Vårt andra projekt, T20K har också utvecklats väl under det första kvartalet med CMC-aktiviteter initierade i 

samarbete med en av Europas ledande peptidtillverkare. Dessutom har samarbetet med Medical University of Vienna 

fortsatt att leverera lovande resultat som visar en förbättrad terapeutisk fördel med kombinerad T20K och kappa 

opioid receptoragonist (KORa) terapi för behandling av mer avancerade fall av multipel skleros.  Även om vi 

prioriterar Rabeximod fas 2b-studien, kommer de pågående aktiviteterna för T20K att slutföras och därmed göra det 

möjligt för oss att även driva det programmet framåt. 

Ytterligare bekräftelse på marknadsbehovet av vår främsta tillgång 
Rabeximod  
Det har blivit allt tydligare att Rabeximod fyller ett stort ouppfyllt behov som alternativ till nuvarande behandlingar. 

Över 40% av patienterna svarar inte på den första linjens orala behandling med metotrexat medan 25% av de 

diagnostiserade patienterna inte tolererar behandlingen. Andra linjens biologiska läkemedel som TNF alfa-hämmare 

”Jag är positiv och förväntansfull inför det 

kommande året och strategin som gör det 

möjligt för oss att driva vårt ledande 

utvecklingsprogram framåt. Implementeringen 

av den optimerade strategin som bolaget har 

tagit fram kommer att hjälpa oss att genomföra 

en framgångsrik klinisk studie.  

Tara Heitner, VD Cyxone AB 
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kan ge stor effekt, men endast 30% av patienterna svarar bra. Slutligen har säkerheten hos orala JAK-hämmare, en 

läkemedelsklass som höjde förväntningarna inom specialistkåren när den lanserades för ett årtionde sedan, orsakat 

oro bland både amerikanska och europeiska myndigheter.  Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har 

redan uttryckt oro, medan europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) säkerhetskommitté, PRAC, inledde en 

säkerhetsgranskning av dessa läkemedelsbehandlingar i februari. 

Vi har därför positionerat Rabeximod med dess gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofil som en andra linjens 

oralterapi om behandling med metotrexat misslyckas med att senarelägga behovet av mer invasiva och komplexa 

biologiska läkemedel och andra läkemedel som injiceras.  Därmed skulle patienterna kunna hålla sjukdomen i 

remission med en oral tablettbehandling en gång om dagen som tolereras väl under många år. Återkoppling från 

reumatologer, patienter och strategiska partners har hittills bekräftat att det finns ett stort marknadsintresse för en 

sådan, alternativ behandling. 

Framgångsrikt anpassade planer  
Under första kvartalet fokuserade vi på att optimera studieupplägget för fas 2b-studien genom att öka effektiviteten 

och robustheten i planen för den kliniska prövningen, samtidigt som vi dragit ned på den totala kostnaden. Vi 

förbereder oss för inlämningen av regulatoriska dokument under det kommande kvartalet som nästa viktiga steg 

innan patientrekrytering. 

T20K vid multipel skleros ges lägre prioritet 
T20K-programmet har levererat exceptionella prekliniska resultat avseende effekt under 2021–2022 och är fortsatt 

viktigt för bolaget även om fokus på programmet är lägre under den kommande perioden. Vi har testat en ny 

subkutan administreringsform och kombinationsbehandling med T20K/KORa har visat starka, synergistiska effekter. 

Således har prekliniska studier visat att T20K är effektivt som både ett oralt och subkutant administrerat läkemedel, 

något som utökar terapimöjligheterna. De prekliniska studierna ger även stöd till vår nya patentansökan för 

T20K/KORa kombinationsterapi och samtidigt har den potentiella terapeutiska användningen av T20K till en bredare 

MS-patientpopulation ökat. Att vi har gått vidare med till den icke-kliniska CMC-utvecklingsfasen med initiering av 

en genomförbarhetsstudie för tillverkning för T20K är ett mycket viktigt steg. Därigenom har vi utökat vår pipeline 

ytterligare och förberett oss med viktiga drivkrafter för att påskynda programmet när situationen tillåter. 

Covid-19-projektet  
Cyxone inledde covid-19-prövningen under pandemins höjdpunkt 2020 på grund av det extremt stora ouppfyllda 

medicinska behovet och vår strävan att göra skillnad. Även om det finns en potential för Rabeximod att bemästra 

cytokinstormen som kan vara livshotande hos covid-19-patienter, har bolaget, efter noggrant övervägande, beslutat 

att inte arbeta vidare med covid-19 av följande skäl: 

• Vårt fokus på RA-indikationen som erbjuder minst en 10-faldigt större kommersiell möjlighet.   

• Marknaden och attraktionskraften på marknaden är mindre brådskande i och med att det idag finns fler 

alternativ tillgängliga för covid-19-patienter. 

Listbyte skjuts upp till en mer fördelaktig tid  
Cyxones mål att genomföra listbyte av bolagets aktier till Nasdaqs huvudmarknad i Stockholm är fortsatt ett 

strategiskt fokus vilket var preliminärt meddelat till under första kvartalet i år. Listbytet är ett viktigt mål för Cyxone, 

men vi har tagit beslutet att skjuta upp listbytet till en tidpunkt då det kommer att vara som mest gynnsamt för 

bolaget och våra aktieägare. Vi har dock redan gjort omfattande förberedelser och kommer att kunna agera snabbt 

när tillfälle ges. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/prac
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Sammantaget en stark position 
Efter att ha fått ytterligare återkoppling från oberoende Key Opinion Leaders (KOL) under kvartalet är vår övertygelse 

om behovet av ett läkemedel som Rabeximod på RA-marknaden för det stora segment av patienter som inte svarar 

på nuvarande behandling är fortsatt stark. Feedback från KOLs har även bidragit till att forma vår uppgraderade och 

effektivare studiedesign. Vi hade också förmånen att kunna säkra ytterligare finansiering i början av året för att stödja 

detta mål. 

Sammanfattningsvis är jag positiv och förväntansfull inför det kommande året och strategin som gör det möjligt för 

oss att driva vårt ledande utvecklingsprogram framåt. Implementeringen av den optimerade strategin som bolaget 

har tagit fram kommer att hjälpa oss att genomföra en framgångsrik klinisk studie. Med ett starkt och fokuserat 

utvecklingsteam, effektiv organisation och ytterligare finansiella resurser säkrade i januari 2022 är vi väl 

positionerade för att genomföra vår läkemedelsutvecklingsstrategi som ska leverera på viktiga, kommande kliniska 

milstolpar.  

Följ våra nyheter och få mer information kring vår närvaro vid investeringsevenemang via Nasdaq First North Growth 

Market och bolagets hemsida: www.cyxone.com. 

 

Tara Heitner 

Verkställande direktör 

Cyxone AB   
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Cyxone AB 

Verksamhetsbeskrivning 
Cyxone är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som fokuserar på att utveckla nya livsförändrande lösningar för 

patienter som lider av svåra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). 

Rabeximod för reumatoid artrit (RA) 
Cyxone utvecklar Rabeximod, en oral läkemedelskandidat för patienter med måttlig till svår aktiv 

ledgångsreumatism. Rabeximods effekt är baserad på att dämpa aktiveringen av monocyter till proinflammatoriska 

makrofager. Tidigare klinisk fas 2a data i ledgångsreumatism har visat en gynnsam säkerhetsprofil, bekräftad 

optimal dos och preliminär terapeutisk effekt. Rabeximod är en oral substans med en ny och unik typ av 

verkningsmekanism som kan komma att bidra till ett säkrare och välkommet komplement till dagens 

behandlingsarsenal samt avsevärt förbättra livskvalitén för de som drabbas. 

Cyxone avser att positionera Rabeximod där det kan skapa mest värde för de som drabbats av ledgångsreumatism. 

Rabeximod kommer användas som en tidig behandling, enskild eller i kombination med andra DMARDs. Genom att 

potentiellt skjuta upp användningen av biologiska läkemedel, som hittills har visat sig ha starka biverkningar, ges 

möjligheten att bibehålla högre livskvalité under längre tid.  

 
T2oK för mutipel skleros (MS) 
T20K är en peptid som i prekliniska studier visat sig minska ett experimentellt sjukdomsförlopp samt påverka en 

viktig sjukdomsalstrande faktor, IL-2, en välkänd spelare i processen som leder till nedbrytning av myelin, det skydd 

som omger nervcellerna i centrala nervsystemet. Detta indikerar att substansen potentiellt kan förebygga sjukdomen 

och att T20K därmed skulle kunna bromsa sjukdomens progression och förebygga skov, samt eventuellt fördröja 

behovet av andra linjens behandlingar i patienter. T20K befinner sig i sen preklinisk fas.  

 

 

 

Figuren visar vilken fas respektive läkemedelsprojekt befinner sig i. 

Figuren visar vilken fas respektive läkemedelsprojekt befinner sig i. 
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Affärsmodell 
Cyxone är väl positionerat med två innovativa projekt som samtliga utvecklas för att uppnå viktiga och potentiellt 

värdeskapande milstolpar. Syftet med dessa studier är att utveckla läkemedel som gynnar patienter, hälso- och 

sjukvårdssystemet såväl som aktieägarna. Cyxones målsättning är att licensera ut projekt till resursstarka partners 

efter kliniska Fas 2-prövningar. 

Ledning och styrelse 

Cyxones ledningsgrupp består av erfarna experter med gedigen kunskap inom läkemedelsutveckling, 

affärsutveckling och finansiering i innovativa bioteknikbolag. Medlemmar av Cyxones styrelse har bred erfarenhet av 

att leda akademisk forskning till publika utvecklingsbolag samt stor kompetens inom förhandlingar av licens- och 

samarbetsavtal och erfarenhet av kapitalförskaffning.  

Mål 
Cyxones målsättning är att utveckla behandlingsformer inom autoimmuna sjukdomar som förbättrar livskvalitén 

och minskar biverkningar hos patienter, baserat på den senaste kunskapen om sjukdomsmekanismen. Bolagets 

läkemedel utformas inte bara för att vara effektiva, utan även för att de ska bli lättare för patienterna att använda 

jämfört med befintliga behandlingar, ge färre och mildare biverkningar samt lämpa sig för långtidsbehandling. 

Vision  
Cyxones vision är att erbjuda patienter livsförändrande läkemedel för autoimmuna (inflammatoriska) sjukdomar, 

såsom ledgångsreumatism (RA) och multipel skleros (MS).  

Strategi 
Cyxones långsiktiga strategi är att driva utvecklingen av Rabeximod och T20K till marknadsgodkännande i samarbete 

med externa partners och att utöka pipelinen genom att utforska ytterligare indikationer för sina befintliga 

substanser samt genom inlicensiering eller förvärv av projekt från externa källor. Eftersom bolaget befinner sig i 

tillväxtfas är vi öppna för att i framtiden själva ta våra program genom marknadsgodkännande.  
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Finansiell information 
Koncernen 
Koncernens omsättning och resultat för perioden januari – mars 2022 
Rörelsens intäkter uppgick till 0,1 (0,0) MSEK Rörelsens kostnader uppgick till 16,7 (8,6) MSEK. Periodens resultat för 

koncernen uppgick till -16,7 (-8,6) MSEK.  

Koncernens kassaflöde, likviditet och finansiella position för perioden januari – mars 2022 
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 69,2 MSEK, jämfört med 47,3 MSEK för samma period i 2021. Totalt eget 

kapital uppgick till 72,6 (58,5) MSEK.  

Kassaflödet för perioden var 39,8 (-9,1) MSEK varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,8 (-9,1) 

MSEK.  

Kassaflödet från investeringar uppgick till 0,5 (0,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

50,1 (0,0) MSEK.  

Vid slutet på perioden uppgick soliditeten för koncernen till 85,5 procent. Jämfört med 93,6 procent i slutet på mars 

2021. 

Investeringar 
Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.  

Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning och resultat för perioden januari – mars 2022 
Rörelsens intäkter uppgick till 0,1 (0,0) MSEK och rörelsens kostnader till 16,7 (8,6) MSEK. Moderbolagets 

rörelseresultat för perioden uppgick till -16,7 (-8,6) MSEK. 

Summa finansiella kostnader uppgick till 0,0 (0,0) MSEK och förlusten efter finansiella poster uppgick till -16,7 (-8,6) 

MSEK.  

Moderbolagets eget kapital och aktiekapital 
Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 72,6 MSEK, jämfört med 58,6 MSEK vid slutet på mars 2021.  

Personal 
Medelantalet anställda under perioden är 7,0 (6,0) personer, varav antalet anställda inom forskning och utveckling 

utgörs av 3,0 (3,0) anställda. Vid periodens slut har moderbolaget och koncernen 8 anställda. 
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Aktien 
Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm 

under beteckningen CYXO.  

Antalet utstående aktier vid slutet på perioden uppgick till 98 444 728 och det totala aktiekapitalet till SEK 

7 429 789,50. 

Under perioden genomförde Cyxone den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, med stöd 

av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2021. Företrädesemissionen tillfördes Cyxone cirka 61 MSEK före 

avdrag för emissionskostnader som uppgick till 10,8 MSEK. Cirka 25 procent av Företrädesemissionen tecknades med 

stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades cirka 3 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och 

cirka 63 procent av Företrädesemissionen tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen 

till cirka 91 procent. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 2 623 974 SEK till 7 429 788 SEK och 

antalet aktier i Bolaget ökar med 34 767 672 stycken till 98 444 728 aktier 

Största ägare per 31 mars 2022 

Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 

Avanza Pension 6 846 614 6,95 

Formue Nord Markedsneutral A/S 3 412 600 3,47 

Ivar Nordqvist 3 291 155 3,34 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 970 129 3,02 

Göran Ofsén 2 400 000 2,44 

Oxypharma AB  1 916 372 1,95 

Fornio AB* 1 788 732 1,82 

Mikeoo Holding AB** 1 788 732 1,82 

ABBMO Holding AB 1 619 078 1,64 

Christian Pettersson 1 243 000 1,26 

Övriga aktieägare 71 168 316 72,29 

Totalt antal aktier 98 444 728 100,00 

 
 

*Bert Junno äger 100% av aktierna i Fornio AB. Junno äger vidare 400 000 aktier privat i Cyxone AB. 

**Mikael Lindstam äger 100% av aktierna i Mikeoo Holding AB. Lindstam äger vidare 62 500 aktier privat i Cyxone AB. 

 

Framtidsutsikt inkluderande betydande risker och osäkerhetsfaktorer 
Cyxone är beroende av externt kapital för att finansiera verksamheten. Möjligheten att ta in externt kapital kan 

påverkas av faktorer utanför bolagets kontroll så som konjunktursvängningar och marknadssvängningar vilket kan 

göra det svårare eller dyrare för bolaget att anskaffa nytt kapital. Även negativa studieresultat eller betydande 

förseningar kan påverka bolagets möjligheter till finansiering.  

Cyxones förmåga att utveckla läkemedelsprojekt till den punkt där partnerskapsavtal kan säkerställas och en partner 

tar ansvar för den framtida utvecklingen och kommersialiseringen av projektet är avgörande för företagets 

långsiktiga ekonomiska styrka och stabilitet. Inga partnerskap har hittills ingåtts. Negativa studieresultat kan ha en 

negativ inverkan på bolagets förmåga att attrahera potentiella partners. Även marknadssvängningar och ändrade 

regleringar kan påverka bolagets attraktionskraft på marknaden. Cyxone utvecklar tre (två) projekt parallellt med 

olika indikationer i ett försök att sprida denna risk och bredda sin produktportfölj. 
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Ett forskningsföretag som Cyxone kännetecknas av hög operativ och finansiell risk, eftersom de projekt som 

företaget är involverat i har både utvecklings-, regulatoriska- och kommersiella risker. Dessutom är företagets 

förmåga att attrahera och behålla nyckelpersoner med både insikt inom forskningsområdet och relevanta 

produktutvecklingserfarenheter en betydande risk. Bolaget arbetar aktivt med att förbättra sina möjligheter att både 

locka till sig och behålla sådana nyckelpersoner. Cyxone har under perioden gjort flera rekryteringar för att säkra att 

nyckelresurser och kompetenser finns inom bolaget och därmed minskat bolagets beroende av externa konsulter. 

Cyxone är verksamt på en internationell marknad varpå bolaget påverkas av valutakursförändringar runtom i 

världen. Cyxone är i många fall beroende av internationella underleverantörer för att utföra studier och produktion 

av material varpå fluktueringar i valutakurser kan komma att ha en betydande påverkan på priserna för både varor 

och tjänster.  

Cyxone ägnar sig än så länge uteslutande åt forskning och produktutveckling och därmed finns det alltid en risk att 

utvecklingsresultaten kan avvika från förväntningar vilket kan ha en negativ påverkan på bolaget i form av ökade 

kostnader, förseningar samt försämrade möjligheter eller villkor till kapitalanskaffning eller licensaffärer. 

Läkemedelsutvecklingsbranschen är en mycket reglerad marknad innefattande strikta regulatoriska krav. Cyxone är 

i flera steg i utvecklingsprocessen beroende av att få regulatoriskt godkännande från olika myndigheter. Bolaget 

arbetar inom ramen för det regulatoriska regelverket avseende kliniska prövningar och ska uppfylla dessa regler men 

ändringar i regulatoriska krav och processer kan påverka bolagets möjligheter att få regulatoriskt godkännande eller 

medföra ökade kostnader och förseningar i utvecklingsprocessen. Kort sagt är verksamheten förknippad med risker 

relaterade till faktorer som läkemedelsutveckling, konkurrens, tekniska framsteg, patent, regulatoriska krav och 

kapitalbehov. 

Koncernens verksamhet bedrivs främst i moderbolaget, varför risker och osäkerhetsfaktorer avser både koncernen 

och moderbolaget. 

Covid-19 och dess effekter 
Covid-19-pandemin har en global effekt och det är för närvarande mycket svårt att förutsäga vilka konsekvenser den 

kommer att få, både på kort och lång sikt, för marknaden eller för Cyxone. Styrelsen och ledningen följer kontinuerligt 

situationen noga. Om någon av företagets aktiviteter bedöms påverkas avsevärt av covid-19-pandemin kommer 

företaget att informera marknaden. 

Principer för delårsrapportens upprättande 
Koncernen bildades den 30 juli 2019 när Cyxone AB bildade dotterbolaget Cyxone Switzerland AG. Koncernens 

upprättar sina finansiella rapporter enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom dessa antagits 

för tillämpning av EU. Se not 1, redovisningsprinciper.  
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Rapport över resultat för koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
2022-01-01 2021-01-01 

2022-03-31 2021-03-31 

Rörelsens intäkter       

Övriga rörelseintäkter 
 

67 9 

Summa rörelsens intäkter 
 

67 9 

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader 
 

-13 656 -5 831 

Personalkostnader 
 

-2 641 -2 341 

Avskrivningar av patent, licenser och liknande rättigheter 

 

-449 -449 

Övriga rörelsekostnader 
 

0 - 

Summa rörelsens kostnader 
 

-16 745 -8 621 

Rörelseresultat   -16 679 -8 612 

Finansiella intäkter 
 

0 0 

Finansiella kostnader 
 

0 0 

Finansnetto 
 

0 0 

Resultat före skatt  -16 679 -8 612 

Skatt  0 0 

Periodens resultat   -16 679 -8 612 

Periodens resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare  -16 679 -8 612 

Periodens resultat   -16 679 -8 612 

Resultat per aktie     

före och efter utspädning (kr)  -0,18 -0,15 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
2022-01-01 2021-01-01 

2022-03-31 2021-03-31 

Periodens resultat 
 

-16 679 -8 612 

Övrigt totalresultat 
 

  
 

Poster som har omförts eller kan omföras till 

periodens resultat 
    

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter 

 

17 0 
  

17 0 

Periodens övriga totalresultat 
 

17 0 

Periodens totalresultat 
 

-16 662 -8 612 

Periodens totalresultat hänförligt till: 
 

  
 

Moderbolagets ägare 
 

-16 662 -8 612 

Periodens totalresultat 
 

-16 662 -8 612 

Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång 

 
  

 

– före och efter utspädning 
 

98 444 728 58 063 400 

Genomsnittligt antal utestående aktier 
 

    

– före och efter utspädning 
 

90 332 271 58 063 400 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag 

 
KSEK Not 31-mar-22 31-mar-21 31-dec-21 

Tillgångar         

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 643 14 407 13 953 

Långfristiga fordringar 
 

382 19 19 

Summa anläggningstillgångar 
 

14 025 14 426 13 972 

Förskott till leverantörer 
 

456 – – 

Kundfordringar 
 

– – – 

Övriga fordringar 
 

593 389 822 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

719 399 1 978 

Likvida medel 
 

69 194 47 268 29 357 

Summa omsättningstillgångar 
 

70 961 48 056 32 157 

Summa tillgångar 
 

84 986 62 482 46 128 

Eget kapital         

Aktiekapital 
 

7 430 4 382 4 806 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

232 530 168 410 185 078 

Reserver 
 

45 -38 28 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 
 

-167 359 -114 261 -150 680 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 

72 646 58 493 39 232 

Summa eget kapital  72 646 58 493 39 232 

Skulder         

Leverantörsskulder 
 

9 325 2 310 3 215 

Övriga skulder 
 

275 354 864 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

2 740 1 325 2 817 

Summa kortfristiga skulder 
 

12 341 3 989 6 897 

Summa skulder 
 

12 341 3 989 6 897 

Summa eget kapital och skulder   84 986 62 482 46 128 
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag 

 
 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

KSEK 
Aktie-

kapital 

Övrigt  

tillskjutet 

kapital 

Omräknings-

reserv 

Balanserade 

vinstmedel inkl. 

periodens 

resultat 

Totalt 

eget kapital 

Ingående eget kapital 2021-01-01 4 382 168 410 -38 -105 649 67 105 

Periodens totalresultat 
    

  

Periodens resultat 
   

-8 612 -8 612 

Periodens övriga totalresultat           

Periodens totalresultat    -8 612 -8 612 

Transaktioner med koncernens ägare 
    

  

Summa transaktioner med koncernens ägare           

Utgående eget kapital 2021-03-31 4 382 168 410 -38 -114 261 58 493 

      

 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

KSEK 
Aktie-

kapital 

Övrigt  

tillskjutet 

kapital 

Omräknings-

reserv 

Balanserade 

vinstmedel inkl. 

periodens 

resultat 

Totalt 

eget kapital 

Ingående eget kapital 2022-01-01 4 806 185 078 28 -150 680 39 232 

Periodens totalresultat       

Periodens resultat    -16 679 -16 679 

Periodens övriga totalresultat     17   17 

Periodens totalresultat   17 -16 679 -16 662 

Transaktioner med koncernens ägare       

Nyemission 2 624 47 452   50 076 

Summa transaktioner med koncernens ägare 2624 47 452     50 076 

Utgående eget kapital 2022-03-31 7 430 232 530 45 -167 359 72 646 

 

Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 9 671 (0) KSEK.  
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Rapport över kassaflöden från koncernen i sammandrag 

 

KSEK Not 
2022-01-01 2021-01-01 

2022-03-31 2021-03-31 

Den löpande verksamheten       

Resultat före skatt  -16 819 -8 612 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     

Avskrivningar av immateriella tillgångar  449 449 

  -16 370 -8 163 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  1 032 147 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  5 584 -1 058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 754 -9 074 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -139 0 

Förvärv av finansiella tillgångar  -363 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -502 0 

Finansieringsverksamheten       

Nyemissioner  59 747 0 

Emissionskostnader  -9 671 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  50 076 0 

Periodens kassaflöde  39 820 -9 074 

Likvida medel vid periodens början  29 357 56 343 

Valutakursdifferens i likvida medel  17 -1 

Likvida medel vid periodens slut  69 194 47 268 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

 

KSEK Not 
2022-01-01 2021-01-01 

2022-03-31 2021-03-31 

Rörelsens intäkter       

Övriga rörelseintäkter  67 9 

Summa rörelsens intäkter  67 9 

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader  -13 649 -5 816 

Personalkostnader  -2 641 -2 341 

Avskrivningar av immateriella tillgångar  -449 -449 

Övriga rörelsekostnader  0 0 

Summa rörelsens kostnader  -16 739 -8 606 

Rörelseresultat   -16 672 -8 597 

Resultat från finansiella poster:     

Nedskrivning av andelar i dotterbolag  0 0 

Resultat efter finansiella poster  -16 672 -8 597 

Skatt  0 0 

Periodens resultat   -16 672 -8 597 

Resultat per aktie för moderbolaget 
  

    

före och efter utspädning (kr) -0,19 -0,15 

 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag 

 

KSEK Not 
2022-01-01 2021-01-01 

2022-03-31 2021-03-31 

Periodens resultat 
 

-16 672 -8 597 

Periodens totalresultat  -16 672 -8 597 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 

 
KSEK Not 31-mar-22 31-mar-21 31-dec-21 

Tillgångar Balansräkning för moderbolaget i sammandrag         

Anläggningstillgångar       

Patent, licenser och liknande rättigheter  13 643 14 407 13 953 

Finansiella anläggningstillgångar:       

Andelar i koncernföretag  795 955 795 

Andra långfristiga fordringar  382 19 19 

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 177 974 814 

Summa anläggningstillgångar  14 820 15 381 14 767 

Omsättningstillgångar       

Förskott till leverantörer  456 0 0 

Kortfristiga fordringar:       

Kundfordringar  0 0 0 

Fordringar hos koncernföretag  152 99 139 

Övriga fordringar  591 382 821 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  719 399 1 978 

Summa kortfristiga fordringar  1 463 880 2 938 

Kassa och bank  68 192 46 344 28 372 

Summa omsättningstillgångar  70 111 47 224 31 309 

Summa tillgångar  84 931 62 605 46 076 

Eget kapital och skulder         

Eget kapital       

Bundet eget kapital:       

Aktiekapital   7 430 4 382 4 806 

Fritt eget kapital:       

Överkursfond  232 530 168 410 185 078 

Balanserat resultat  -150 649 -105 571 -105 571 

Periodens resultat  -16 672 -8 597 -45 078 

Summa eget kapital  72 638 58 624 39 234 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder  9 323 2 306 3 215 

Övriga skulder  275 354 864 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 695 1 321 2 763 

Summa kortfristiga skulder  12 293 3 981 6 842 

Summa eget kapital och skulder  84 931 62 605 46 076 
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Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standards samt de av EU antagna 

tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Denna rapport för koncernen har upprättats IAS 34 Delårsrapportering 

samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För koncernen och 

moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste 

årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i 

övriga delar av delårsrapporten. 

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument 

Redovisat värde bedöms vara en rimlig uppskattning av verkligt värde för koncernens samtliga finansiella 

instrument. 

Not 3 Transaktion med närstående 

Styrelseledamoten Theresa Comiskey Olsen har under räkenskapsåret bistått Cyxone med juridiska tjänster via sitt 

närstående bolag. Ersättning för de juridiska tjänsterna uppgick till 0,0 (12,7) KSEK för perioden januari – mars 

2022. 
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Certified Advisor 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är FNCA AB som kan nås på telefon 08-528 00 399 

och e-post info@fnca.se. 

Granskning av revisor 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Ansvarsfriskrivning 

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför 

framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och 

utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan 

verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.   

Finansiell kalender 

 

2022 

16 maj Årsstämma 

24 augusti Delårsrapport kvartal 2, 2022  

27 oktober Delårsrapport kvartal 3, 2022 

2023 

17 februari  Bokslutskommuniké 2022 

 

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga dessa datum på www.cyxone.com: Cyxone » Finansiella rapporter 

 

Publicering av delårsrapport 
Rapporten för perioden januari – mars 2022 ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, 

ställning och resultat och beskriver betydande risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 

koncernföretagen står inför. 

 

Malmö 

12 maj 2022 

Styrelsen 

Cyxone AB 

 

Om Cyxone   
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för 

sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 

2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av 

multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer 

information besök www.cyxone.com 

http://www.cyxone.com/
https://cyxone.com/investerare/finansiella-rapporter/

