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Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB 

 

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30) 

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK 

• Resultat efter finansiella poster -2 239 (-2 060) KSEK.  

• Resultat per aktie -0,15 (-0,17) SEK. 

 

Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30) 

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK 

• Resultat efter finansiella poster -3 868 (-3 280) KSEK.  

• Resultat per aktie -0,26 (-0,28) SEK. 

• Soliditeten uppgick per 2016-06-30 till 94,9 (91,7) %. 

• Likviditeten uppgick per 2016-06-30 till 33 264 (14 562) KSEK. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

• Teckningstiden i  företrädesemissionen avslutades den 28 april 2016. Sammantaget 

tecknades företrädesemissionen till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, 

motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent 

motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom 

företrädesemissionen tillförs bolaget således cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader. 

•  Ingen toxicitet kunde observeras i den första delen av toxikologi programmet av GT-002, 

en så kallad MTD (”maximum tolerated dose” studie) där den högsta tolererade dosen 

söktes i två arter. 

• Gabathers samarbetspartner, University of New South Wales, Australien har i 

elektrofysiologiska studier med ändamålsenlig nervvävnad visat att  GT-002 är lika potent 

som Diazepam. GT-002 har inte påvisat bindningsegenskaper till andra hjärnreceptorer.  

• Studier vid Kumamoto University, Japan samt laboratorium i Genève, bekräftar att 

verkningsmekanismen hos GT-002 är helt skild ifrån Diazepam. GT-002 påverkar specifika 

subtypskombinationer unika för en del Gaba-A receptorer.  

• Gabathers läkemedelskandidat GT-002 mot psykos har undersökts med avseende på dess 

egenskaper vid oral administration i en djurmodell. Resultaten är mycket lovande och 

indikerar att ett framtida läkemedel baserat på GT-002 kan ges oralt.  
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Gabather har under våren tillsammans med tre partnerbolag ifrån Norge, Finland och 

England, lämnat in en ansökan om att få bidrag ifrån Eurostars programmet för en fas 1 

studie på GT-002. Bedömningen ifrån Eurostars organisationen blev att ansökan rankades 

för ett godkännande. Slutgiltigt besked meddelas i slutet av september 2016.  

 

 

VD Bert Junno kommenterar utvecklingen  

Goda resultat har kommit från de toxikologiska studierna och från våra samarbetspartners 

Sammanfattningsvis har GT-002 uppvisat mycket goda egenskaper som utmärker en potentiell 

”first-in-class” medicin för behandling av psykos. Med den nu genomförda emissionen har Gabather 

säkerställt finansieringen för att ta huvudkandidaten GT-002 genom kliniska fas-1 studier. Att 

emissionen blev fulltecknad innebär också att Bolaget har finansiering till att identifiera ytterligare 

substanser i syfte att bredda och diversifiera portföljen. Vi är väldigt glada att se att vår målsättning 

att utveckla nya kraftfulla läkemedel mot sjukdomar i centrala nervsystemet med samtidigt få 

biverkningar går i rätt riktning. 

 

Bert Junno 

VD 
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Gabather AB 

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya 

läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.  

 

Affärsmodell 

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet kring GT-002 fram till att effektdata föreligger i 

tidiga kliniska försök. Detta förhindrar inte bolaget från att söka partnerskap med etablerade 

bioteknik- och läkemedelsbolag avseende andra läkemedelskandidater.  

En framgångsrik licensstrategi kommer att spela en viktig roll för Gabather genom att validera 

bolaget och bolagets teknologiplattform. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och 

utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal nya 

sjukdomar inom det centrala nervsystemet.  

 

Målsättningar 

Gabathers målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala 

nervsystemet med nya verkningsmekanismer, större specificitet och därmed mindre biverkningar.  

 

Aktien 

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.  

 

Företrädesemission 

Teckningstiden i Gabather AB:s företrädesemission avslutades den 28 april 2016.  Emissionen 

tecknades till cirka 213 procent. Teckningskursen var 11 kr per aktie. Genom företrädesemissionen 

tillförs Gabather 32,4 Mkr. Genom företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 327 204,44 

kronor, innebärande att aktiekapitalet uppgår till 1 636 022,33 kronor. Antalet aktier ökade med 2 

944 840 aktier, innebärande att antalet aktier uppgår till 14 724 201 aktier. 

  



4 
 

Optioner till nyckelpersoner 

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner 

omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för 

verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,06 

aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje 

personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen. 

Tilldelning av 45 000 optioner har skett under mars 2016. 

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av options-programmet 

2015/2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. 

Fullt utnyttjat innebär optionsprogrammet en utspädning motsvarande 1,7 % av aktierna bolaget. 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 

 

Koncern, moderbolag och dotterbolag 

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera 

optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. 

 

Övriga upplysningar 

Bolaget bildades under våren 2014. 

Aktivering av utvecklingskostnader sker över balansräkningen. 

 

Granskning av revisor 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

Kommande finansiella rapporter 

2016-11-10 Delårsrapport Q3 

2017-02-14 Bokslutskommuniké 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

KSEK 2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 

 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

     

Rörelsens intäkter     

Övriga intäkter 0 30 0 64 

     

Summa rörelsens intäkter 0 30 0 64 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -1 029 -783 -1 774 -1 357 

Personalkostnader  -1 194 -1 301 -2 062 -1 964 

Av- och nedskrivn. av mat. och 

immat. anläggningstillg. 

-15 -5 -29 -9 

Övriga rörliga kostnader -1 -1 -3 -14 

     

Summa rörelsens kostnader -2 239 -2 090 -3 868  -3 344 

Rörelseresultat -2 239 -2 060 -3 868 -3 280 

     

Resultat från finansiella 

investeringar 

    

Övriga ränteintäkter och 

liknande resultatposter 

0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

0 0 0 0 

 

     

Summa resultat från 

finansiella investeringar 

0 0 0 0 

 

      

Resultat efter finansiella 

poster 

-2 239 -2 060 -3 868 -3 280 

     

Periodens resultat -2 239 -2 060 -3 868 -3 280 
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Koncernens balansräkning i sammandrag  
KSEK    

 2016-06-30   2015-06-30 2015-12-31 
Tillgångar    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Aktiverade utvecklingskostnader 4 731 1 531  2 384 
Patent, licenser samt liknande rättigheter 701 500 720 

 5 432 2 031 3 104 

    
Summa anläggningstillgångar 5 432 2 031 3 104 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga kortfristiga fordringar 173 146 157 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

201 159 168 

Summa kortfristiga fordringar 374                         305 325 

    
Kassa och bank 33 264 14 562 10 130 
Summa omsättningstillgångar 33 638 14 867 10 455 
    
Summa tillgångar                    39 070                     16 898 13 559 
 

 
   

Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 
Ännu ej registrerat aktiekapital 

1 636 
0 

1 359 
0 

1 359 
0 

    
Fritt eget kapital    
Övrigt fritt eget kapital 39 317 17 404 17 391 
Periodens förlust -3 868 -3 280 -5 965 
Summa fritt eget kapital 35 449                     14 124 11 426 
Summa eget kapital 37 085                  15 483 12 785 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 968                         250          193 
Aktuella skatteskulder 0                             0 0 
Övriga kortfristiga skulder 246                          423 82 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

771                          742 499 

Summa kortfristiga skulder 1 985 1 415 
 

774 
 

    
Summa eget kapital och skulder 39 070 16 898 13 559 

    
Ställda säkerheter (KSEK) 50 50 50 
Ansvarsförbindelser (KSEK) Inga Inga Inga 
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Koncernens förändring eget kapital i sammandrag 

2016-04-01 – 2016-06-30 

(KSEK) Aktiekapital Ej reg. 
Aktiekapital 

Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
resultat 

Summa fritt 
eget kapital  

Belopp vid periodens 
ingång 

1 359 - 11 415 -1 629            9 786 

Nyemission 327 - 32 066 - 32 066 
Disposition av föregående 
års resultat 

- - - - - 

Balanseras i ny räkning - - - - - 
Utgifter för 
kapitalanskaffning 

- - -4 214 - -4 214 

Periodens resultat - - - -2 239 -2 239 
Omföring fria reserver - - - - - 
Belopp vid periodens 
utgång 

1 686 

 
- 39 267 -3 868 35 399 

      
      
2015-04-01 – 2015-06-30      
(KSEK) Aktiekapital Ej reg. 

Aktiekapital 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Periodens 

resultat 
Summa fritt 
eget kapital  

Belopp vid periodens 
ingång 

1 044 22 8 416 -1 220 7 196 

Nyemission 264 -22 9 567 - 9 567 
Aktieägartillskott - - - - - 
Resultatdisp enl årsstämma - - - - - 
Utgifter för 
kapitalanskaffning 

- - -528 - -528 

 
Periodens resultat 
Omföring fria reserver 

- 
50 

- - 
-50 

-2 060             -2 060 
-50  

Belopp vid periodens 
utgång 

1 359 - 17 405  -3 280 14 125 

      
2016-01-01 – 2016-06-30      
(KSEK) Aktiekapital Ej reg. 

Aktiekapital 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Periodens 

resultat 
Summa fritt 
eget kapital  

Belopp vid periodens 
ingång 

1 359 - 17 391 -5 965 11 426 

Nyemission 327 - 32 066 - 32 066 
Disposition av föregående 
års resultat 

- - -5 965 5 965 - 

Balanseras i ny räkning - - - - - 
Utgifter för 
kapitalanskaffning 

- - -4 225 - -4 225 

Periodens resultat 
Belopp vid periodisens 
utgång 

- 
1 686 

- 
- 

- 
39 267 

-3 868 
-3 868 

            -3 868 
           14 125 
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2015-01-01 – 2015-06-30      
(KSEK) Aktiekapital Ej reg. 

Aktiekapital 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Periodens 

resultat 
Summa fritt 
eget kapital  

Belopp vid periodens 
ingång 

1 044 - 9 315 -1 724              7 591 

Nyemission 265 - 10 444 - 10 444 
Disposition av föregående 
års resultat 

- - -1 724 1 724 - 

Balanseras i ny räkning - - - - - 
Utgifter för 
kapitalanskaffning 

- - -580 - -580 

Periodens resultat - - - -3 280 -3 280 
Omföring fria reserver 50 - -50 - -50 
Belopp vid periodens 
utgång 

1 359 - 17 405 -3280 14 125   

 

 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

(KSEK) 16-04-01  15-04-01  16-01-01  15-01-01 
 16-06-30 15-06-30 16-06-30 15-06-30 

     
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-2 224 -2 055 -3 838 -3 271 

Förändringar av rörelsekapital                     653 875 1 162 1 131 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-1 571 -1 180 -2 676 -2 140 

     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-1 392  -887 -2 358 -1 402 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

28 179 9 281 28 168 10 127 

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 

 
26 787 

 
8 394 

 
25 810 

 
8 725 

 
Kassaflöde från perioden totalt 25 216 7 214 23 134 6 585 
 

 
    

Likvida medel vid periodens början 8 048 7 348 10 130 7 977  

Likvida medel vid periodens slut 33 264         14 562 33 264 14 562 

Förändring av likvida medel 25 216         7 214  23 134                       6 585 
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Nyckeltal koncernen  
 160401- 

160630 

150401- 

150630 

160101- 

160630 

150101- 

150630 

     

Nettoomsättning (KSEK)                   0 30                  0 64 

Res. efter finansiella poster (KSEK) -2 239 -2 060 -3 868 -3 280 

Balansomslutning (KSEK) 39 070 16 898 39 070 16 898 

Soliditet (%)* 94,9 91,7 94,9 91,7 

Resultat per aktie (SEK) -0,15 -0,17 -0,26 -0,28 

Antal aktier 14 724 201 11 779 361 14 724 201 11 779 361 

     

*Definitioner av nyckeltal  

Soliditet, justerat eget kapital i 

procent av balansomslutning 

    

 
 
Malmö 24 augusti 2016 
Styrelsen 
Gabather AB 
 
 
 

Framåtriktad information  

Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade 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 utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med 

risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som 

beskrivs i detta pressmeddelande.  

 

 

Denna halvårsrapport är sådan information som Gabather AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD 

Bert Junno för offentliggörande den 24 augusti 2016. 

 

 


