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Sammanfattning av delårsrapport
Med en breddad projektportfölj baserad på två unika teknologiplattformar, med
planering för start av flera kliniska studier samt pågående dialoger med potentiella
licenspartners har Coegin Pharma tagit viktiga steg framåt i bolagets utveckling.
Andra kvartalet 2022
§
§
§
§
§

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 869 (-6 038) TSEK.
Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,01) SEK.
Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,01) SEK.
Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 9 645 (31 122) TSEK.

Första halvåret 2022
§
§
§
§

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
Koncernens rörelseresultat uppgick till -18 777 (-15 694) TSEK.
Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.
Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
2022-04-13
2022-04-22

2022-05-02
2022-05-12
2022-05-17
2022-05-19

Coegin Pharma publicerade kallelse till årsstämma 2022.
Coegin Pharma informerade om nästa strategiska steg i det kliniska
utvecklingsprogrammet för AVX001 inom hudcancer.
Coegin Pharma informerade om rekrytering av ny erfaren Chief Medical Officer,
John Zibert.
Coegin Pharma meddelade att en utlicensieringsprocess för det förvärvade
projektet för stimulering av hårväxt inleds.
Coegin Pharma informerade om offensiv strategisk plan för 2022/2023.
Coegin Pharma informerade om kommuniké från årsstämman 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2022-07-01

Coegin Pharma rapporterade positiva slutliga data från COAK-studien, en klinisk fas I/II
studie med AVX001 inom aktinisk keratos.
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN
Nettoomsättning, TSEK

Apr – jun

Apr – jun

Jan – jun

Jan – jun

Helår

2022

2021

2022

2021

2021

0

0

0

0

0

Rörelseresultat, TSEK

-11 869

-6 038

-18 777

-15 694

-25 884

Resultat efter skatt, TSEK

-12 803

-6 183

-19 292

-15 849

-25 848

694 292 035

612 593 931

694 292 035

612 593 931

612 593 931

697 292 035

615 593 931

697 292 035

615 593 931

615 593 931

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,02

-0,01

-0,03

-0,03

-0,042

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK1

-0,02

-0,01

-0,03

-0,03

-0,042

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning

694 292 035

612 593 931

677 271 597

570 827 647

591 710 789

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning1

697 292 035

614 654 999

680 271 597

573 327 647

594 460 789

-15 220

3 452

-16 366

13 994

7 860

Likvida medel, TSEK

9 654

31 122

9 645

31 122

25 657

Soliditet, %

92,73

90,87

92,73

90,87

67,55

Antal aktier före full utspädning
Antal aktier efter full utspädning

Periodens kassaflöde, TSEK

1)

1

Beaktat 3 000 000 tilldelade teckningsoptioner av serie 2020/2024
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VD har ordet
Coegin Pharma har startat en ny och
spännande resa med två unika och kliniskt
validerade teknologiplattformar med ett
tydligt fokus på sjukdomar där behovet av
bättre behandlingar är stort. Vi har byggt en
professionell, flexibel och kostnadseffektiv
organisation med en erfaren ledning som
har ett gediget nätverk inom branschen.
Bolaget förbereder uppstart under 2023 av
ett flertal kliniska studier i fas II inom olika
indikationsområden. Med ett kostnadseffektivt och flexibelt arbetssätt är
bedömningen att ett begränsat kapitalbehov kommer att ge bolaget en stor
värdepotential med en balanserad risk.
Ledningen arbetar på olika finansieringsmodeller på både kort och lång sikt
anpassade för att skydda aktieägarnas
intressen. Vi har även fokus på att identifiera
licens- och samarbetspartners för AVX001
och FOL005 och det föreligger en god
dialog med ett flertal potentiella partners.
För närvarande arbetar vi med sju projekt som
inkluderar aktinisk keratos, basalcellscancer,
leukemi,
diabeteskomplikationer
och
håravfall. Projekten baseras på två unika
teknologiplattformar som grundas på
cPLA2a-hämmare
inom
inflammatoriska
sjukdomar respektive vävnadsskyddande
peptidteknologi. Detta ger Coegin Pharma en
bredare projektportfölj och lägre risk.
Gemensamt för projekten är stora kliniska
behov och kommersiell potential. Målet är att
visa klinisk ”proof of concept” följt av
utlicensiering av projekten till kommersiella
partners.
Baserat på de positiva resultaten från COAKstudien inom aktinisk keratos med AVX001,
beslutades att bredda indikationsområdet
och vi planerar därför en ny klinisk fas II studie
inom basalcellscancer. Vi gör bedömningen
att detta kommer öka värdet på projektet
markant i dialoger med potentiella partners.
Vi arbetar intensivt med den prekliniska
utvecklingen av AVX420 för behandling av
leukemi. Fokus är i nuläget på att utveckla en
avancerad formulering som möjliggör
intravenös administration. Vi har i samarbete
med St. Olavs Hospital i Trondheim testat
effekten av AVX420 mot cancerceller från
leukemipatienter, vilket har visat en unik
apoptotisk verkningsmekanism och potent
celldödande effekt.

Målet är att kunna starta de första kliniska
studierna inom 12-18 månader.
Vårt strategiska fusionsförvärv av Follicum
passar väl in i Coegin Pharmas struktur, dess
ledningskompetens och erfarenhet från
läkemedelsindustrin. Coegin Pharma har
under året tillsammans med externa parter
genomfört en ny genomgång och utvärdering
av de kliniska fas II resultaten från studien
med FOL005 mot håravfall. Utvärderingen
visade att 40% av studiedeltagarna led av
väsentligt håravfall, medan de resterande
deltagarna
hade
begränsat
håravfall.
Deltagare som led av väsentligt håravfall
upplevde ökad hårväxt jämfört med placebo
och resultaten var statistiskt signifikanta med
en svarsfrekvens på mer än 60%. Vi gör därför
bedömningen att läkemedelskandidaten har
ett stort kliniskt och kommersiellt värde. Den
globala marknaden för behandling av
håravfall är uppskattad till över 10 miljarder
USD. Vi har därför beslutat att intensifiera
arbetet med att identifiera en eller flera
partners som kan ta över den fortsatta
utvecklingen. Vi utesluter emellertid inte att
starta en ny studie inom håravfall i egen regi
eller i samarbete med en kommersiell
partner.
Med
stor
erfarenhet
inom
dermatologi och business development har vi
god dialog med ett flertal potentiella partners
som antingen vill överta projektet eller som
vill driva det vidare och finansiera
utvecklingen i samarbete med Coegin
Pharma.
Vi har även planer på att utveckla FOL005 för
behandling av kroniska sår som är ett stort
problem för patienter som drabbas av
diabetes. Planerna baseras på positiva
kliniska resultat från studien mot håravfall,
starka
prekliniska
data
och
den
gemensamma
vävnadsreparerande
verkningsmekanismen för hårtillväxt och
sårläkning. En stor fördel är att vi genom
tidigare genomförd studie med FOL005
redan har en stor del av den nödvändiga
dokumentationen färdigställd som behövs för
att starta en ny klinisk studie, vilket förkortar
utvecklingstiden och reducerar kostnaden.
Vidare föreligger ett stort behov av bättre
behandlingsmetoder av kroniska sår och en
attraktiv marknad.
Vi har också stärkt samarbetet med Lunds
universitet för att utveckla nya banbrytande
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behandlingar för diabeteskomplikationer
inom kardiovaskulära och kroniska njur- och
leversjukdomar. Det finns ett mycket stort
behov av nya behandlingar av diabeteskomplikationer och i dagsläget finns inga
effektiva behandlingar för de miljoner
människor som lever med diabetes.
Vi upplever tyvärr en skakig omvärld med
krig, inflation och en osäkerhet om
energitillgång. Detta har självfallet påverkat
kapitalmarknaden och aktiekurserna. I Coegin
Pharma har vi i begränsad omfattning känt av
inflationen men vi förväntar oss att
kostnaderna för t.ex. kliniska studier blir något
högre. Osäkerheten i kapitalmarknaden har
drabbat alla aktörer i branschen och det krävs
att man snabbt kan anpassa sig till det nya
klimatet fram till den tidpunkt då marknaden
vänder.
I Coegin Pharma har vi historiskt sett tagit oss
långt på ett begränsat kapital genom en
kostnadseffektiv och flexibel organisation och
genom ett innovativt arbete som t.ex. den
kostnadseffektiva designen av COAK-studien.
Vi har mycket begränsade kostnader i
bolaget tills vi startar nya kliniska studier
under 2023. Detta ger oss tid att genomföra
en väl anpassad finansieringslösning för
bolaget och våra aktieägare. Genom en
kostnadseffektiv modell och anpassad
kapitalisering prioriterar vi att skydda våra
aktieägares intressen. Vi utvärderar olika
finansieringsmodeller
och
finansiella
instrument som kan täcka kapitalbehovet på
både kort och lång sikt och därigenom ge oss
möjlighet att skapa långsiktigt värde för våra
aktieägare. Utlicensiering och partnerskap är
en viktig del av bolagets långsiktiga
finansieringsstrategi. Som ett led i detta
arbete har vi etablerat tre nya dotterbolag,
Coegin Cancer AB, Coegin Derma AB och
Coegin Fibrosis AB.

Som VD för Coegin Pharma är det ett
privilegium att få arbeta med två helt unika
teknologier och så många värdefulla projekt
tillsammans med ett mycket kompetent och
motiverat team. Vi har kommit väsentligt
längre idag än för sex månader sedan och vi
ser fram emot ett kommande år med flera
kliniska studier och nya starka licenspartners.
Vi är övertygade om att vi har skapat oss
större möjligheter för att växa och ge våra
aktieägare ett långsiktigt högre värde. Vi
känner oss också säkra på att hitta
välanpassade finansieringsmodeller trots
dagens osäkerhet på kapitalmarknaden.

Tore Duvold
Lund, augusti 2022
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Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar
banbrytande behandlingar inom bland annat cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med
ett stort ouppfyllt medicinskt behov och med bas i gedigen forskning genom nya biologiska
angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma
skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential
till kliniska studier och ”proof of concept”.

Affärsmodell
Identifiering

Finansiering

Värdeförädling

Exit

Identifiering av nya projekt
Genom en bred tillgång till de akademiska nätverken i Norden, har Coegin Pharma unika
kompetenser att identifiera och ta in undervärderade externa projekt med potential för
värdeförädling genom adderande av specifika resurser och ämnesexpertis för ytterligare mognad.
Nedan följer exempel på de krav som Coegin Pharma ställer på potentiella nya projekt:
-

Projekt med starka forskningsdata och patentskydd
Projekt med betydande kommersiell potential
Projekt med potential för nya banbrytande behandlingsmetoder
Projekt inriktade mot ett klart definierat medicinskt behov och definierbara milstolpar
Projekt som kan gagnas av Coegin Pharmas kompetenser, struktur och resurser
Projekt med hanterbara kapitalbehov
Projekt med potential för tidig exit

Finansiering av portföljbolagen
Coegin Pharma har goda förutsättningar för att identifiera, värdeutveckla och finansiera
läkemedelsprojekt på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt. Detta då styrelse och ledning har en
bred och lång erfarenhet av finansiering i kombination med en fokuserad och effektiv affärsmodell.
Coegin Pharma har inlett en process med att bolagisera de befintliga projekten i projektportföljen
för att skapa optimalt fokus för varje projekt och för att ge respektive projekt rätt expertis och
finansiella förutsättningar. Detta skapar även intressanta möjligheter för att kunna anpassa
finansieringslösningar för enskilda portföljbolag samtidigt som det ger Coegin Pharma en
reducerad riskprofil. Som ett led i detta arbete har Coegin Pharma nyligen etablerat tre nya
dotterbolag, Coegin Cancer AB, Coegin Derma AB och Coegin Fibrosis AB.
Coegin Pharmas status som noterat bolag medför tillgång till en bred aktieägarbas och publikt
kapital. Modellen med portföljbolag skapar även möjligheter att attrahera specialistinvesterare med
ett direkt intresse av ett specifikt utvecklingsprojekt i ett portföljbolag. Finansieringsmodellen kan
således anpassas efter respektive portföljbolags och investerares behov. Coegin Pharmas totala
kapitalbehov kan komma att reduceras om styrelsen väljer att ge möjlighet till direktinvestering i
ett eller flera portföljbolag.
Coegin Pharmas strategi är att genom en mix av finansieringsmodeller, kostnadseffektiv struktur
och möjligheten till externa direktinvesteringar i portföljbolag kunna driva en bred portfölj av projekt
utan att väsentligt accelerera Coegin Pharmas kapitalbehov. Coegin Pharma kan på så sätt
kombinera fördelarna av att vara ett noterat bolag med fördelarna att kunna attrahera
specialiserade investerare eller potentiella framtida partners som erbjuds möjlighet att kunna
direktinvestera i Coegin Pharmas onoterade portföljbolag. Finansieringsstrategin som kan
skräddarsys för varje portföljbolags behov, möjliggör för Coegin Pharma att aktivt kunna bredda sin
projektportfölj med ett begränsat finansieringsbehov.
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Värdeförädling och skalbarhet
Bland Coegin Pharmas styrkor finns att bolaget har ett starkt nätverk av experter över hela
värdekedjan för läkemedelsutveckling, från forskning och klinisk utveckling till kommersiell
positionering och exit. Bolaget kan på ett flexibelt sätt använda rätt resurser vid rätt tidpunkt och
kostnadseffektivt värdeförädla portföljbolagens projekt. Coegin Pharmas team säkerställer att
projekten drivs av rätt personer med erfarenheter och kompetenser inom det relevanta
terapeutiska området, att projekten har en väldefinierad strategi för regulatoriska godkännanden
samt en lika väldefinierad strategi för kommersialisering av läkemedelskandidaten. En annan viktig
del för att kunna driva portföljbolagen kostnadseffektivt, är den välutvecklade plattformen för
projekt- och bolagsstyrning samt administration som Coegin Pharma byggt upp. Portföljbolagen
kan ta del av gemensamma administrations- och forskningsresurser och inarbetade
bolagsstyrningsrutiner vilket ger synergier genom bl.a. minskade overheadkostnader och en
effektiv styrning.
Exit
Portföljbolagen skall ha väldefinierade exitstrategier med en balans mellan en rimlig kostnadsprofil,
attraktiva kommersiella förutsättningar och potential för tidig exit efter att Coegin Pharma
värdeförädlat projekten. Coegin Pharmas definierar exit som en tidig utlicensiering i fas I eller fas II
till internationella industriella aktörer men exit-begreppet kan även innefatta spinout med
efterföljande notering alternativt försäljning av ett portföljbolag till ett större life science bolag där
Coegin Pharmas projekt/portföljbolag kompletterar förvärvarens befintliga verksamhet. Coegin
Pharmas portföljbolag kommer därför att ha löpande dialoger med bl.a. potentiella industripartners
inom bioteknik- och läkemedelsindustrin.

Vetenskapliga synergier

Coegin Pharmas projektpipeline är grundad i gedigen forskning och samarbeten med banbrytande
och internationellt erkända forskare och akademiker. Coegin Pharma grundades ursprungligen i
Norge och bygger på årtionden av forskning utförd av professor Berit Johansen vid University of
Technology and Science (NTNU) i Trondheim, Norge. Professor Berit Johansen är forskaren bakom
upptäckten av cPLA2a-hämmare, en av nyckelteknologierna inom Coegin Pharma, och samarbetet
med professor Berit Johansen och NTNU är en hörnsten i Coegin Pharmas fortsatta utveckling.
Med förvärvet av Follicum har Coegin Pharma lagt till nya och lovande peptidbaserade
läkemedelskandidater som har visat sig skydda mänskliga celler mot metabolisk stress i samband
med diabetes, vilket har en potential att minska organskador hos diabetespatienter. Denna
forskning är baserad på gedigen forskning utförd av professor Jan Nilsson och professor Anna
Hultgårdh vid Lunds universitet i Sverige. Detta är ytterligare ett nyckelsamarbete för Coegin
Pharma i dess arbete med att utveckla nya terapier för patienter som lider av
diabeteskomplikationer.

Breddning av projektportföljen

Utöver FOL005 för behandling av håravfall finns det, i den av Follicum AB förvärvade portföljen, två
andra läkemedelskandidater som har visat lovande resultat för att skydda humana celler mot
metabolisk stress och skador associerade med diabetes och som har en potential att minska
organskador hos diabetespatienter. De peptidbaserade läkemedelskandidaterna bedöms som
intressanta kandidater för utveckling av nya läkemedel som minskar risken för
diabeteskomplikationer, såsom kroniska sår, kroniska lever- och njursjukdomar samt hjärt- och
kärlsjukdomar. Coegin Pharma har både stor och djup kunskap kring lever- och njursjukdomar och
det finns betydande synergier i att kombinera Coegin Pharmas befintliga cPLA2a hämmare och de
peptidbaserade läkemedelskandidaterna från Follicum. Som ett resultat av detta kan Coegin
Pharma nu presentera en utökad portfölj av lovande innovativa koncept för behandling av cancer,
kroniska inflammatoriska sjukdomar och diabeteskomplikationer baserade på både småmolekyler
såväl som på bolagets peptidteknologi genom förvärvet Follicum.
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Projektpipeline
Projekt

Indikation

AVX001 Gel

Aktinisk keratos

FOL005

Stimulering av
hårväxt

AVX001 Gel

Basalcellscancer

FOL005

Sårläkning

AVX420

Leukemi

AVX420/
FOL026

Lever och njurfibros

FOL056

Kardiovaskulära
komplikationer

Forskning

Preklinik

Fas I

Fas IIa

Fas IIb

AVX001 Gel (Aktinisk keratos och Basalcellscancer)

Baserat på resultaten från COAK-studien planerar Coegin Pharma att bredda den kliniska
utvecklingen av AVX001 till basalcellscancer (BCC). Coegin Pharma har påbörjat förberedelserna
för en fas IIa studie med målsättningen att starta studien under första halvåret 2023. Studien är en
så kallad proof-of-concept studie, där avsikten är att bekräfta de positiva resultaten från COAKstudien avseende säkerhet och tolerabilitet samt att undersöka den kliniska effekten av AVX001 för
behandling av basalcellscancer. Coegin Pharma kommer i den planerade fas IIa studien att använda
sig av värdefull dokumentation och erfarenheter från COAK-studien, där digitaliseringen av både
rekryteringen av patienter och genomförandet av studien, innebar att studien kunde genomföras
snabbt och kostnadseffektivt. Genom en vidareutveckling av AVX001 i en fas IIa studie inom
basalcellscancer adresserar bolaget två stora sjukdomsindikationer med AVX001 där behovet för
bättre behandlingsalternativ är stort. Målet är att utveckla ett läkemedel för både aktinisk keratos
och basalcellscancer, vilket bedöms maximera värdeutvecklingen för läkemedelskandidaten
markant.

FOL005 (Stimulering av hårväxt)

Coegin Pharma AB presenterade nyligen positiva slutsatser från analysen av den kliniska fas IIa
studien med FOL005 för stimulering av hårväxt, ett projekt som Coegin Pharma övertog i samband
med förvärvet av Follicum. FOL005 är baserad på forskning om det mänskliga proteinet
osteopontin och FOL005 är en peptid bestående av en kortare sekvens av proteinet. Analysen
visade att män med väsentligt nedsatt hårväxt uppnådde en signifikant effekt trots en relativt kort
behandlingsperiod. Coegin Pharma bedömer att FOL005 kan utvecklas till en värdefull
läkemedelskandidat för vissa typer av håravfall och att projektet kan ha ett betydande kommersiellt
värde. Den bästa vägen framåt för projektet är att finna den rätta partnern som kan färdigutveckla
och kommersialisera en produkt. I linje med Coegin Pharmas strategi bedöms en utlicensiering
skapa de bästa förutsättningarna för projektet och därigenom skapa värde för bolagets aktieägare.

FOL005 (Sårläkning)

FOL005 har lovande anti-fibrotiska, revaskulariserande och angiogeniska egenskaper som betyder
att FOL005 också har en intressant terapeutisk potential vid behandling av läkningsprocessen i sår.
Dessutom finns det också potential i sklerodermi där fibros spelar en central roll. Prekliniska studier
har visat på denna potential och Coegin Pharma undersöker nu inledandet av en prövarinitierad
klinisk studie för att testa FOL005 för behandling av läkningsprocessen vid sår.
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AVX420 (Leukemi)

Satsningen inom leukemi tog ett viktigt steg framåt under 2021 genom val av AVX420 som ny
läkemedelskandidat. AVX420 har visat lovande resultat i ett flertal prekliniska modeller för leukemi
och andra cancertyper. Även om substansen har potential inom olika typer av cancer, görs
bedömningen i nuläget att resultaten visar på att leukemi skall vara bolagets fokus som den första
cancerindikationen för AVX420. Bolaget utesluter dock inte att substansen i ett senare stadium kan
utvecklas inom andra cancersjukdomar.
Med AVX420 har Coegin Pharma dokumenterat en stark cPLA2a-hämmande effekt i leukemiceller,
vilket visar att AVX420 kan vara en lovande läkemedelskandidat för behandling av vissa typer av
leukemi. Projektet fortskrider, men den prekliniska planen är försenad på grund av störningar i
internationella leveranskedjor. Den prekliniska fasen förväntas slutföras under 2023 i kombination
med att fas I inleds under samma år. Professor Thoas Fioretos som är verksam vid Lunds universitet,
är särskilt erkänd för sin forskning och kliniska expertis inom leukemi, och genom hans anslutning
till styrelsen och bolaget stärks förutsättningarna för projektet betydligt. Thoas Fioretos är bland
annat medgrundare av Cantargia AB och Qlucore AB.

AVX420/FOL026 (Njur- och leverfibros)

Både AVX420 och FOL026 har bevisat sin terapeutiska potential för behandling av fibros, till
exempel vid kronisk njursjukdom eller leversjukdom. För närvarande befinner sig projektet i tidig
preklinisk fas där planen är att testa AVX420 och FOL026 i sjukdomsmodeller för lever- och
njurfibros. Avsikten är att inleda fas I-studier under inledningen av 2024.
Coegin Pharmas forskargrupp, ledd av professor Berit Johansen vid Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU), spelar en nyckelroll i utvecklingen av
leukemi- och fibrosprojekten. Här finns internationellt erkända kompetenser inom cPLA2a och
gedigen erfarenhet inom fibros genom samarbete med Harvard Medical School.

FOL056 (Kardiovaskulära komplikationer associerade med diabetes)

Coegin Pharmas peptidbaserade läkemedelskandidater har nya och lovande egenskaper som
potentiella innovativa terapier inom hjärt- och kärlsjukdom associerat med diabetes, Coegin
Pharma kommer att utforska dessa nya koncept ytterligare för att identifiera en ledande
läkemedelskandidat under slutet av 2023 med målet att inleda prekliniskt arbete under 2024. Dettas
arbete kommer att ske i nära samarbete med Lunds universitet, där vi nyligen har etablerat ett
strategiskt samarbete med de internationellt erkända forskarna inom diabetes och
diabeteskomplikationer, professor Anna Hultgårdh och professor Jan Nilsson, båda verksamma vid
Lunds universitet.
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Delårsrapport januari – juni 2022
Aktieägarinformation
Aktien

Aktien i Coegin Pharma är listad på Nordic SME under handelsbeteckningen ”COEGIN”. Aktiekapitalet
i Coegin Pharma AB (publ) uppgick per den 30 juni 2022 till 31 243 141,575 (27 566 726,895) SEK. Det
totala antalet utestående aktier uppgick till 694 292 035 (612 593 931) aktier, envar med ett kvotvärde
om 0,045 kr per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.

Aktieägarförteckning per den 30 juni 2022
Aktieägare

Antal aktier

Andel %

Almi Invest Syd AB

49 130 585

7,08

Arctic Securities AS*

44 258 704

6,37

Nordnet Pensionsförsäkring AB*

25 500 141

3,67

Sparebank 1 Markets AS*

25 352 763

3,65

Avanza pension*

23 592 462

3,40

Rune Löderup (privat och via bolag)

15 480 381

2,23

Erik Vargklint

12 153 420

1,75

Pickwick Capital AB

10 514 035

1,51

Adexsi Holdings limited

10 029 750

1,44

Anwar Al-Dulaimi

8 000 000

1,15

Summa tio största ägarna

224 012 241

32,26

Övriga

470 279 794

67,74

Totalt
* Avser innehav för underliggande kunders räkning

694 292 035

100,00

Teckningsoptioner

Bolaget har 3 000 000 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2024. Varje teckningsoption
berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till
den 31 december 2024 till ett pris om 0,26 SEK per aktie.
Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt om högst 0,4 procent
av antalet aktier och röster i bolaget.
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Delårsrapport januari – juni 2022
Kommentarer till den finansiella informationen
Koncernen
Omsättning och rörelseresultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 0 (0) TSEK under det andra kvartalet 2022.
Rörelseresultatet under det andra kvartalet uppgick till –11 869 (- 6 038) TSEK. Koncernen hade en
nettoomsättning på 0 (0) TSEK under det första halvåret 2022 och rörelseresultatet under det första
halvåret uppgick till -18 777 (-15 694) TSEK.

Kostnader

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till -11 719 (-6 075) TSEK under det andra kvartalet
2022. Koncernens kostnader för personal uppgick under det andra kvartalet 2022 till
-1 061 (-403) TSEK.
Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till -18 518 (-15 141) TSEK under det första halvåret
2022. Koncernens kostnader för personal uppgick under det första halvåret 2022 till
-1 838 (-1 004) TSEK.

Likviditet och finansiell ställning

Koncernen hade per den 30 juni 2022 en kassabehållning om 9 645 (31 122) TSEK. Eget kapital
uppgick vid periodens utgång till 28 369 (30 230) TSEK. Totala tillgångar för koncernen uppgick till
30 593 (33 268) TSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick för det andra kvartalet 2022 till -15 220 (3 452) TSEK. Kassaflödet uppgick för
det första halvåret 2022 till -16 366 (13 994) TSEK.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för det andra kvartalet 2022 utgörs av försäljning av managementtjänster till dotterbolaget och uppgick till 379 (280) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat för det
andra kvartalet 2022 uppgick till -5 998 (-2 554) TSEK.
Moderbolagets nettoomsättning för det första halvåret 2022 utgörs av försäljning av managementtjänster till dotterbolaget, och uppgick till 697 (613) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat för det
första halvåret 2022 uppgick till -8 659 (-4 329) TSEK. Kostnaderna är huvudsakligen relaterade till
administration samt till aktiviteter som understödjer det norska dotterbolagets verksamhet.
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Delårsrapport januari – juni 2022
Övrig information
Tvister

Bolaget är inte involverat i någon pågående tvist.

Medarbetare

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 3 (3).

Finansiell kalender

Coegin Pharma upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.
Kommande rapporter är planerade enligt följande:
Rapport

Datum

Delårsrapport Q3 2022

2022-11-24

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-27

Delårsrapporter samt årsredovisningar finns tillgängliga på www.coeginpharma.com.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Fusionsförvärv av Follicum AB

Coegin Pharmas styrelse och Follicums styrelse antog och offentliggjorde den 22 september 2021
en Fusionsplan, enligt vilken Coegin Pharma och Follicum enades om ett samgående av Bolagens
verksamheter genom en aktiebolagsrättslig fusionen där Follicum absorberades av Coegin Pharma.
Fusionen registrerades slutligt den 7 februari 2022 varvid Follicum upplöstes och dess tillgångar
och skulder övergick till Coegin Pharma. Som fusionsvederlag har i samband med fusionens
registrering 81 698 104 aktier i Coegin Pharma emitterats. Varje aktieägare i Follicum erhöll en (1)
aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum.
Fusionen har redovisats i enlighet med BFNAR 2020:5 vilket innebär att värdena justeras med
utgångspunkt i fusionsvederlaget och de värden som föreligger på fusionsdagen fastställdes
enligt det övertagande företagets tillämpade redovisningsprinciper.
Fusionen med Follicum, som redovisats enligt BFNAR 2020:5, har inneburit en goodwill på 14,35
MSEK, vilken bedöms ha en ekonomisk nyttjandeperiod på 5 år. Fusionen innebar också att Coegin
Pharma tillfördes ca 12 MSEK i likvida medel.

Koncernförhållande och aktieinnehav

Coegin Pharma AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget Coegin
Pharma AS samt de nyetablerade dotterbolagen Coegin Cancer AB, Coegin Derma AB och Coegin
Fibrosis AB. Utöver ovanstående har Coegin Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Coegin Pharmas verksamhet exponeras för är
sammanfattningsvis
relaterade
till
bland
annat
läkemedelsutveckling,
konkurrens,
teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. För mer detaljerad
redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2021 vilken finns att
tillgå på bolagets hemsida.

Mentor

beQuoted AB
Tel: +46 8 692 21 90
E-mail: info@bequoted.com

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
Tel: +45 61 90 50 66
E-mail: Info@coeginpharma.com
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Delårsrapport januari – juni 2022
Koncernens resultaträkning i sammandrag

2022-04-01
2022-06-30

2021-04-01
2021-06-30

2022-01-01
2022-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2021-01-01
2021-12-31

0

0

0

0

0

Övriga rörelseintäkter

1 695

443

2 818

459

6 054

Summa rörelsens intäkter

1 695

443

2 818

459

6 054

-11 719

-6 075

-18 518

-15 141

-29 664

-1 061

-403

-1 838

-1 004

-2 250

-761

-2

-1 200

-5

-9

-23

-1

-39

-3

-15

Summa rörelsekostnader

-13 564

-6 481

-21 595

-16 153

-31 938

Rörelseresultat

-11 869

-6 038

-18 777

-15 694

-25 884

52

1

485

2

279

Räntekostnader och liknande resultatposter*

-986

-146

-1 000

-157

-243

Summa finansiella poster

-934

-145

-515

-155

36

Resultat efter finansiella poster

-12 803

-6 183

-19 292

-15 849

-25 848

Resultat för skatt

-12 803

-6 183

-19 292

-15 849

-25 848

0

0

0

0

0

-12 803

-6 183

-19 292

-15 849

-25 848

-0,02

-0,01

-0,03

-0,03

-0,042

Belopp i TSEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter*

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat

Resultat per aktie, SEK

* Posterna består av finansiella kursdifferenser
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Delårsrapport januari – juni 2022
Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

13 226

0

0

559

2

2

13 785

2

2

4

0

207

6 901

2 037

5 588

258

107

180

9 645

31 122

25 657

Summa omsättningstillgångar

16 808

33 266

31 632

Summa tillgångar

30 593

33 268

31 634

31 243

27 567

27 567

Övrigt tillskjutet kapital

88 849

18 512

66 382

Annat eget kapital inkl. årets resultat

-91 723

-15 849

-72 579

Summa eget kapital

28 369

30 230

21 370

1 235

2 136

9 733

Övriga kortfristiga skulder

223

91

157

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

766

811

374

2 224

3 038

10 264

30 593

33 268

31 634

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kassa och bank

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Delårsrapport januari – juni 2022
Koncernens förändring i eget kapital
Annat eget kapital

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Ack.
Valutakursdifferens

Balanserat
resultat

Totalt

23 105

41 499

36

-47 926

16 714

4 462

27 268

0

0

31 730

Emissionskostnader

0

-2 560

0

0

-2 560

Utgivande av teckningsoptioner

0

175

0

0

175

Omräkningsdifferens

0

0

1 159

0

1 159

Årets resultat

0

0

0

-25 848

-25 848

27 567

66 382

1 195

-73 774

21 370

Belopp i TSEK
Ingående balans 1 januari 2021
Nyemission

Eget kapital 31 december 2021

Annat eget kapital

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Ack.
Valutakursdifferens

Balanserat
resultat

Totalt

27 567

66 382

1 195

-73 774

21 370

3 676

22 467

0

0

26 143

Omräkningsdifferens

0

0

147

0

147

Periodens resultat

0

0

0

-19 291

-19 291

31 243

88 849

1 342

-93 065

28 369

Belopp i TSEK
Ingående balans 1 januari 2022
Fusion

Eget kapital 30 juni 2022
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Delårsrapport januari – juni 2022
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
2022-04-01

2021-04-01

2022-01-01

2021-01-01

2021-01-01

2022-06-30

2021-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

-12 803

-6 183

-19 292

-15 849

-25 848

761

268

1 200

489

9

-12 042

-5 915

-18 092

-15 360

-25 839

-1 173

-455

-1 035

-830

-3 479

Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder

-2 005

-5 108

-9 244

1 015

7 833

Förändring i rörelsekapital

-3 178

-5 563

-10 279

185

4 354

-15 220

-11 478

-28 371

-15 175

-21 485

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar

0

0

0

0

0

Tillskjutna bankmedel vid fusion

0

0

12 005

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

12 005

0

0

Nyemissioner

0

15 751

0

30 750

31 730

Emissionskostnader

0

-821

0

-1 581

-2 560

Utgivande av teckningsoptioner

0

0

0

0

175

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

14 930

0

29 169

29 345

-15 220

3 452

-16 366

13 994

7 860

24 374

27 633

25 657

17 108

16 647

491

37

354

20

1 150

9 645

31 122

9 645

31 122

25 657

Belopp i TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning (-) av rörelsefordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferens
Likvida medel vid periodens slut

COEGIN PHARMA AB (PUBL) – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

16

Delårsrapport januari – juni 2022
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

2022-04-01
2022-06-30

2021-04-01
2021-06-30

2022-01-01
2022-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2021-01-01
2021-12-31

379

280

697

613

1 222

57

2

196

22

1 285

436

282

893

635

2 507

-4 897

-2 665

-7 296

-4 620

-9 510

Personalkostnader

-753

-170

-1 019

-341

-808

Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-761

0

-1 198

0

0

-23

-1

-39

-3

-15

Summa rörelsekostnader

-6 434

-2 836

-9 552

-4 964

-10 333

Rörelseresultat

-5 998

-2 554

-8 659

-4 329

-7 826

0

0

247

0

35

Räntekostnader och liknande resultatposter*

-711

0

-712

0

0

Summa finansiella poster

-711

0

-465

0

35

Resultat efter finansiella poster

-6 709

-2 554

-9 124

-4 329

-7 791

Resultat för skatt

-6 709

-2 554

-9 124

-4 329

-7 791

0

0

0

0

0

Periodens resultat

-6 709

-2 554

-9 124

-4 329

-7 791

Resultat per aktie, SEK

-0,010

-0,004

-0,013

-0,007

-0,013

Belopp i TSEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter*

Skatt på periodens resultat

* Posterna består av finansiella kursdifferenser
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Delårsrapport januari – juni 2022
Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i TSEK

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

13 226

0

0

559

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

119 410

103 141

103 141

Summa anläggningstillgångar

133 195

103 141

103 141

6 345

873

6 854

394

420

613

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

258

107

180

9 308

30 099

21 298

16 305

31 499

28 945

149 500

134 640

132 086

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

31 243

27 567

27 567

Summa bundet eget kapital

31 243

27 567

27 567

Fritt eget kapital
Överkursfond

308 978

286 336

286 511

Balanserad vinst eller förlust

-183 641

-175 850

-175 850

-9 124

-4 329

-7 791

Summa fritt eget kapital

116 213

106 157

102 870

Summa eget kapital

147 456

133 724

130 437

1 277

842

1 352

Periodens resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

112

19

30

655

55

267

2 044

916

1 649

149 500

134 640

132 086
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Delårsrapport januari – juni 2022
Moderbolagets förändring i eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

23 105

261 628

-172 738

-3 112

108 883

0

0

-3 112

3 112

0

4 462

27 268

0

0

31 730

Emissionskostnader

0

-2 560

0

0

-2 560

Utgivande av teckningsoptioner

0

175

0

0

175

Årets resultat

0

0

0

-7 791

-7 791

27 567

286 511

-175 850

-7 791

130 437

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

27 567

286 511

-175 850

-7 791

130 437

0

0

-7 791

7791

0

3 676

22 467

0

0

26 143

0

0

0

-9 124

-9 124

31 243

308 978

-183 641

-9 124

147 456

Belopp i TSEK

Ingående balans 1 januari 2021
Omföring föregående årsresultat
Nyemission

Eget kapital 31 december 2021

Belopp i TSEK

Ingående balans 1 januari 2022
Omföring föregående årsresultat
Fusion
Periodens resultat
Eget kapital 30 juni 2022
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Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag
2022-04-01

2021-04-01

2022-01-01

2021-01-01

2021-01-01

2022-06-30

2021-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

-6 709

-2 554

-9 124

-4 329

-7 791

761

0

1 198

0

0

-5 948

-2 554

-7 926

-4 329

-7 791

-5 819

-335

-15 184

-687

-6 760

1 016

442

-810

398

1 131

Förändring i rörelsekapital

-4 803

107

-15 994

-289

-5 629

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-10 751

-2 447

-23 920

-4 618

-13 420

-75

0

-75

0

0

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar

0

0

0

0

0

Tillskjutna bankmedel vid fusion

0

0

12 005

0

0

-75

0

11 930

0

0

Nyemission

0

15 751

0

30 750

31 730

Emissionskostnader

0

-821

0

-1 581

-2 560

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

14 930

0

29 169

29 170

-10 826

12 483

-11 990

24 551

15 750

20 134

17 616

21 298

5 548

5 548

9 308

30 099

9 308

30 099

21 298

Belopp i TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital

Förändring i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning (-) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder

Investeringsverksamhet
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhet

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Bolagsinformation
Coegin Pharma AB – moderbolag
Firmanamn
Handelsbeskrivning

Coegin Pharma AB
Bolagets aktier handlas på Nordic SME under kortnamnet COEGIN.
Handeln i Bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se som drivs av
Nordic Growth Market NGM AB, vilket inte är en reglerad marknad.

Säte och hemvist
Organisationsnummer

Lunds kommun, Skåne län, Sverige
559078-0465

Datum för bolagsbildning
Juridisk form
Lagstiftning
Adress
Telefon
Hemsida
Revisor

2016-09-06
Publikt aktiebolag
Svensk rätt
Coegin Pharma AB, c/o Medicon Village, 223 81 Lund
+45 61 90 50 66
www.coeginpharma.com
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll

Coegin Pharma AS – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land var dotterbolag driver
verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Norge
Norge
988 071 854
100 %

Coegin Cancer AB – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land var dotterbolag driver
Verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Sverige
Sverige
559384-4268
100 %

Coegin Derma AB – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land var dotterbolag driver
Verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Sverige
Sverige
559384-4276
100 %

Coegin Fibrosis AB – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land var dotterbolag driver
verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Sverige
Sverige
559384-4284
100 %

Avlämnande av delårsrapport

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering.
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Lund den 25 augusti 2022
Styrelsen i Coegin Pharma AB (publ)
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Coegin Pharma AB
Organisationsnummer:
559078-0465
Adress
Coegin Pharma AB
c/o Medicon Village
223 81 Lund
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