Oxcia AB (publ)

Delårsrapport
Januari–juni 2022

Innehåll
Oxcia AB (publ) Delårsrapport

03.

Resultat och kassaflöde i sammandrag

05.

VD har ordet

06.

Kort om Oxcia

08.

Finansiell information

11.

Oxcia AB (publ) Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2022
Andra kvartalet (april-juni 2022)
• Rörelseresultatet uppgick till -7 068 278 (-1 553 777) SEK
• Periodens resultat uppgick till -7 068 278 (-1 571 315) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-5 963 346 (-1 512 846) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till
-0,33 (-0,09) SEK.
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till
-0,33 (-0,09) SEK.

Perioden (januari-juni 2022)
• Rörelseresultatet uppgick till -12 381 412 (-4 163 081) SEK
• Periodens resultat uppgick till -12 381 412
(-4 200 472) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-10 957 130 (-3 330 528) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till
-0,58 (-0,24) SEK.
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till
-0,58 (-0,24) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Den 1 april 2022 beslutade en extra bolagsstämma om
nyval av Eva Nordström som ny ordinarie
styrelseledamot i Oxcias styrelse och, som en
förberedelse inför IPO, en 10:1 split på aktier. Dessutom
fattades beslut om två optionsprogram; ett för
ledningen om 120 000 optioner (efter split) och ett för
styrelsen om 120 000 optioner (efter split).
• 11 april godkände läkemedelsverket tilläggsansökan
till kliniska fas 1 studien i blodcancrar rörande tillägg av
ytterligare kliniskt studiecentrum
(Universitetssjukhuset Örebro) och ändring av
inklusionskriterier.
• Ordinarie årsstämma 14 juni omväljer styrelsen och revisor, ger styrelse och VD ansvarsfrihet samt godkänner
styrelsens olika förslag om mandat för emissioner.
• I slutet av juni rekryteras sista patienten för dos-eskaleringsdelen i kliniska fas 1 studien i avancerade solida
cancerpatienter.
• Kontrakt skrivs med RegSmart Life Science AB för
regulatorisk support inför kliniska fas 2 studien.
• Kontrakt skrivs med MercachemSyncom Weert B.V.
(Symeres) för uppskalning av OXC-201 samt en
ytterliga-re läkemedelskandidat i projektet, inför
säkerhetsfarmakologi studier planerade till hösten.
• Austin Smith utses till CMO efter Cecila Ahlin.
• William Stafford rekryteras som Translational Director
och Sandra Ekstedt som Senior Scientist, båda med start
i september 2022.
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Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Teckning av nya aktier med stöd av optioner genomförs i
slutet av januari och därmed tillförs Oxcia 20 611 162 SEK
innan emissionskostnader.

• Avtal med Patheon UK Ltd, Thermo Fisher Scientific, för
märkning, packning och distribuering av OXC-101 inför
kliniska fas 2 studien.

• Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som
visar att OXC-101 även kan förbättra effekten av standardkemoterapi i prekliniska akut myeloisk leukemi
(AML)-sjukdomsmodeller. (Centio et al., ”Inhibition of
oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conventional chemotherapy cooperatively enhance oxidative
DNA-damage and survival in AML”, Mol Cancer Ther, doi:
10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning)

• Avtal med FGK Clinical Research GmbH, München,
Tyskland, att skriva studieprotokoll, kontakta kliniska
prövningsenheter i Europa och USA för att erhålla underlag vilka länder och prövningsställen som skall kontrakteras inför kliniska fas 2 studien.

• Maximal tolererad dos (MTD)1 uppnås i en av två olika
doseringsscheman i kliniska fas 1 studien i solida cancrar
och vi närmar oss en rekommenderad fas 2 dos och
doseringsschema.

• Avtal med Universitetssjukhuset Örebro för kliniska fas 1 studien i blodcancrar. Prövningsledare för
Universitetssjukhuset Örebro är Dr. Bertil Uggla.
• Avtal med Aurigene Discovery Technologies Ltd, för 2
läkemedelskemister att arbeta med back-up substanser
till OXC-201 projektet under 3 månader.

• Etikprövningsmyndigheten godkänner tilläggsansökan till kliniska fas 1 studien i blodcancrar rörande tillägg av ytterligare kliniskt prövningsenhet
(Universitetssjukhuset Örebro)) och ändring av
inklusionskriterier.

• Ansökt om vetenskaplig rådgivning hos
Läkemedelsverket för planerade kliniska fas 2 studien i
solida cancrar.

• Uppskalning av 40 kg OXC-101 läkemedelssubstans
påbörjas hos Patheon UK Ltd, Thermofisher Scientific.

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

1. Kliniska fas 1 studier görs för att undersöka säkerhet och tolerans av nya
läkemedelskandidater vid olika dosnivåer upp tom maximal tolererad dos (MTD).
Målet med kliniska fas 1 studier är att komma fram till en rekommenderad klinisk
fas 2 dos och doseringsschema.
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• Styrelsen beslutar att uppskjuta notering.

Resultat och kassaflöde
i sammandrag
(Belopp i SEK om ej annat anges)

Rörelsens intäkter

2022
3 mån
apr-jun

2021
3 mån
apr-jun

2022
6 mån
jan-jun

2021
6 mån
jan-jun

2021
12 mån
jan-dec

381 064

153 649

468 882

168 669

319 721

Rörelsens kostnader

-7 449 342

-1 707 426

-12 850 294

-4 331 750

-12 246 635

Rörelseresultat

-7 068 276

-1 553 777

-12 381 412

-4 163 081

-11 926 914

Periodens resultat efter finansnetto

-7 068 278

-1 571 315

-12 381 412

-4 200 472

-11 969 591

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 963 346

-1 512 846

-10 957 130

-3 330 528

-10 934 072

61 327 331

62 732 494

61 327 331

62 732 494

54 502 167

2 058

3 169

2 058

3 169

3 266

95,2

96,1

95,2

96,1

96,9

Resultat per aktie före utspädning

-0,33

-0,09

-0,58

-0,24

-0,64

Resultat per aktie efter utspädning

-0,33

-0,09

-0,58

-0,24

-0,64

Genomsnittligt antal aktier

21 599 100

18 103 370

21 350 085

17 674 751

18 751 390

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

23 665 254

18 568 850

22 761 800

17 908 780

19 554 820

Nyckeltal
Rörelsekapital
Kassalikviditet, %
Soliditet, %

Samtliga nyckeltal är omräknade efter split 10:1 som genomfördes i maj 2022.
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VD har ordet
Bästa aktieägare,
Under andra kvartalet 2022 har Oxcia
uppnått en mycket viktig milstolpe:
Sista patienten rekryterades till doseskaleringsdelen i kliniska fas 1 studien i
avancerade solida cancrar. Det innebär att
vi med säkerhet kommer kunna bestämma
den rekommenderade kliniska fas 2 dosen i
enlighet med tidsplanen. Ett flertal viktiga
avtal har träffats för att fortsätta den kliniska
utvecklingen av OXC-101 i solida cancrar samt
driva OXC-201 ett ytterligare steg närmare
lungfibros-patienten. Oxcia fortsätter även att
växa och två nya medarbetare har rekryterats
med start i september.

Oxcias first-in-man, kliniska fas 1 studie i avancerade solida
cancrar har rekryterat de 3 sista patienterna till den dos- och
behandlingsregimgrupp som kvarstod i sökandet efter en
rekommenderad fas 2 dos och maximalt tolererad dos. Det är en
mycket viktig milstolpe för bolaget och innebär att den rekommenderade dosen och dosregimen för effektstudier (kliniska
fas 2 studier) kommer finnas under tidig höst och inför vetenskapliga diskussioner med regulatoriska myndigheter. Studien
fortsätter att uppvisa uppmuntrande resultat i dessa tungt
förbehandlade och svårt sjuka patienter vars enda kvarstående
alternativ varit palliativ vård. Vi har nu en patient som stått på
behandlingen i över ett år och mår bra. Det indikerar att OXC-101
både har positiv klinisk påverkan och kan tolereras för behandling under lång tid. Jag ser med tillförsikt fram emot nästa steg
att undersöka hur effekten ser ut vid den rekommenderade fas 2
dosen i patienter som är mindre förbehandlade och lite tidigare i
sin sjukdomsprogress.
Universitetssjukhuset Örebro har blivit godkänt som ytterligare kliniskt prövningsenhet för Oxcias kliniska fas 1 studie i
avancerade blodcancrar, vilket kommer öka rekryteringstakten
i studien. Under hösten är målet att rekrytera patienter in i den
sista dosgruppen och därefter expandera antalet patienter i
upp till tre olika blodcancrar för att få en bättre förståelse för hur
blodcancerpatienter svarar på behandlingen.
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Under Q2 har Oxcia fått ett flertal viktiga avtal och samarbeten på plats för fortsatt klinisk utveckling av OXC-101. Jag är
mycket nöjd med att meddela att vi samarbetar med RegSmart,
Uppsala för regulatorisk expertis samt kontrakterat FGK
Clinical Research, ett välrenommerat CRO (Contract Research
Organisation) baserat i München, Tyskland, men med verksamhet i Europa och USA, för den planerade kliniska fas 2 studien
med OXC-101 i solida cancrar. Nästa steg är att FGK tillsammans
med Oxcia utvecklar kliniska studieprotokollet för fas 2 studien,
samt kontaktar kliniska prövningsställen i Europa och USA för
att undersöka deras intresse och möjlighet att vara delaktiga
i studien, för att sedan bestämma i vilka länder som studien
skall utföras. Tillsammans med RegSmart har Oxcia ansökt om
ett vetenskapligt möte med Läkemedelsverket för att diskutera
kliniska fas 2 studien, för att kunna designa en så bra studie som
möjligt med största möjliga chans till godkännande från myndighet. Planen är att även ansöka om vetenskapligt möte med FDA
under hösten. Oxcia har sedan tidigare kontrakterat Patheon
UK Ltd (Thermo Fisher Scientific) för läkemedelsubstans och
tablett tillverkning och under Q2 har vi kontrakterat Patheon Uk
Ltd (Thermo Fisher Scientific) för packning, märkning, och distribuering av studieläkemedlet inför fas 2 studien. Med dessa nya
avtal och samarbeten har Oxcia all expertis och förutsättningar
för att lyckosamt bedriva fortsatt klinisk utveckling av OXC-101.

OXC-201, som utvecklas som ny behandling mot lungfibros,
fortsätter enligt plan. Under Q2 har Oxcia skrivit avtal med
Symeres om att producera substansmängder som behövs för
säkerhetsstudier och substansformulering planerade till senare
i år. Jag är också glad att meddela att OXC-201 kommer att
presenteras med en poster på en lungfibros konferens i USA i
augusti (Boston 6th annual IPF summit (29 aug-1 sep)).
Oxcias organisation fortsätter att växa. Under Q2 2022 har
vi rekryterat en Translational Director, William Stafford, och
en Senior Scientist, Sandra Ekstedt. Både William och Sandra
är disputerade forskare, där Williams expertis är inom oxidativ
stress och han har även erfarenhet från läkemedelsutveckling
från annat bolag samt affärsutveckling. Sandras expertis är inom
inflammation- och neutrofil-forskning från Karolinska insitutet.
Båda börjar på Oxcia i september och jag ser mycket fram emot
att få förstärkning till båda projekten. Cecilia Ahlin, CMO, har
bestämt sig att gå vidare mot andra utmaningar och hon har
blivit ersatt med Dr. Austin Smith. Austin gick sin medicinska
utbildning på Royal College of Surgeons, Irland, följt av specialistutbildning inom onkologi på The London Clinic, London och
har arbetat många år som onkolog, för att sedan ägna de senaste 20 åren med klinisk utveckling som Medical Director i sitt egna
konsultföretag, SwiftBio Consulting Ltd, samt i olika kliniska
CRO bolag och biotechföretag. Austin har en mycket gedigen
erfarenhet kring klinisk läkemedelsutveckling och strategiska
och regulatoriska frågor och ett brett nätverk inom Europa och
USA till stor nytta för Oxcia.
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Oxcias mål har varit att göra en börsintroduktion under andra
halvåret 2022. Den rådande finansmarknaden är dock inte
fördelaktig för en börsintroduktion. Börsintroduktionen skjuts
framåt och styrelsen undersöker andra möjligheter för kapitalresning. Tillsammans med ledningen tar jag fram en ytterligare
fokuserad klinisk plan där den ursprungliga kliniska fas 2 basket
trial kommer innehålla färre indikationer än ursprungligen planerat, allt för att säkerställa effektdata på ett kostnadseffektivt
sätt. Vi undersöker även möjligheten med expansionsgrupper i
pågående klinisk fas 1 studie i solida cancrar, för de indikationer
som inte kan ingå i basket fas 2 studien. Under tiden fortsätter vi
förbereda Oxcia för en framtida börsintroduktion, så att allt finns
på plats när det finns goda förutsättningar för detta.
Andra halvåret av 2022 kommer vara fortsatt fokus på förberedelser för klinisk fas 2 studie med OXC-101 i solida cancrar, ökad
rekrytering av blodcancer patienter till pågående fas 1 studie
med ytterligare ett kliniskt prövningscenter, Örebro universitetssjukhus, i studien, preklinisk utveckling av OXC-201, intensifiering av synliggörande av Oxcias verksamhet och partnersamarbeten, samt fortsätta förberedelser för den uppskjutna
börsintroduktionen. Med stärkt organisation, fantastiskt team,
samarbeten och fokuserad strategi framåt ser jag fram emot en
spännande höst.
Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

Kort om Oxcia
Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA
Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya
säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller
inflammation.

O

xcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater,
båda med potential att bli first-in-class läkemedel.
OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående
kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i
hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot
inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lung
fibros, och befinner sig i preklinisk fas.

Oxcia är mycket engagerat i DDR-forskning och samarbetar med
både nationella och internationella forskargrupper för att med
DDR som teknologiplattform utveckla nya projekt och behandlingar för patienter över flera indikationer.

Oxcias Projektportfölj
Läkemedelskandidat
OXC-101

OXC-201

Indikation

Pre-klinik

Fas I

Fas II

Fas III

Solid cancer

Plan initiera Q1-2023

Blodcancer

Part 2/ plan initiera 2023

IPF

Potential Fast track /
Conditional approval
i indikation med högt
medicinskt behov

Plan 2024

OXC-101 och OXC-201 utnyttjar den sjuka cellens förändrade DDR och oxidativa stress för att behandla
sjukdomen. Tabellen nedan summerar vilket/vilka problem OXC-101 och OXC-201 är lösningen på.

Vad?
OXC-101
(karonudib)

OXC-201
(OGG1 hämmare)
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Problem?

Oxcia lösning

Fördelar

Behandla cancer
genom att utnyttja
att cancercellen har
oxidativ stress och
mycket DNA skador.

Cancer vanlig dödsorsak.
Fortsatt stort medicinskt
behov. Cancer är heterogen
mellan diagnoser och inom
tumörer. Patienter blir ofta
resistenta mot behanding
eller får svåra biverkningar.

OXC-101 stoppar cancerns celldelning och
orsakar mer oxidativa
DNA skador, som inte
kan repareras och
cancercellen dör.

Bred anticancer effekt, nytt
sätt att behandla cancer
genom DDR och oxidativ
stress, vältolererad, potentiell effekt i resistenta tumörer,
tabletter, potential förstärka
immuno-onkologiterapi.

Behandla lungfibros
sjukdom genom att
hämma DDR enzymet
OGG1, som är involverat
i inflammations- och
fibrosprocesser.

Dagens behandlingar
otillfredsställande. Risk för
allvarlig förlust av organfunktion. Hög dödlighet

Genom att hämma enzymet OGG1, stoppar
OXC-201 den fibrotiska
och inflammatoriska
processen.

Potential att bota sjukdomar
och inte bara behandla
symptom. Nytt sätt att
angripa lungfibros.

och hög samhällskostnad.
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Oxcias vision är att bygga ett globalt lönsamt svenskt läkemedelsbolag genom spjutspetsforskning som erbjuder livsförändrande behandlingar för patienter som lider av cancer och
inflammation.
Oxcias mission är att utveckla revolutionerande behandlingar
mot cancer och inflammation genom att inrikta sig på DNA
Damage Response och oxidativ stress, med målet att rädda och
förbättra liv globalt.
Oxcias medarbetare har alltid hjärnan, händerna och hjärtat
med sig i allt som görs. Oxcias medarbetare är inspirerade av sin
passion för ny kunskap och önskan att förbättra människors liv.
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Genom nytänkande vetenskap och öppenhet till globala samarbeten kommer Oxcia utveckla nästa generations behandlingar
mot cancer och inflammation- och fibrosrelaterade sjukdomar.
Oxcias övergripande affärsstrategi är att främja forskning,
utveckling och försäljning av medicinska produkter inom cancer
och inflammation baserade på DNA Damage Response (DDR)
och oxidativ stress teknologiplattformen. Oxcias affärsidé är
att rädda liv och förbättra livskvalité globalt genom att utveckla
originalläkemedel. Oxcia ska ha Sverige som bas och utvecklas
till ett globalt lönsamt läkemedelsbolag. Affärsmodellen är
att genom befintliga och nya projekt samt extern finansiering
skapa en sund ekonomi i Oxcia som medger långsiktigt byggande för att med lönsamhet nå Oxcias vision.

Oxcias mål är att utveckla bolagets tidiga
forskningsprojekt genom prekliniska
studier och klinisk utveckling upp till fas
3-studier, förbereda produkten för pivotala studier och marknadsgodkännande.
För kommersialisering är Oxcias mål till
att börja med att utlicensiera eller ingå
partnerskap med läkemedelsbolag som
har kapaciteten att lansera produkten på
marknaden med bred klinisk användning.
Oxcia prioriterar indikationer med högt
medicinskt behov av nya behandlingar,
vilket kan t.ex vara ovanligare sjukdomar.
Det ökar möjligheten till ”orphan drug
designation”, ”fast track” möjlighet och
andra specialprogram såsom tex PRIME
(European Medicine Agency stöd för
prioriterade läkemedel), för en snabbare
väg till marknaden.
Oxcia utvecklar produkter för den globala
marknaden och har en bred patentportfölj
som täcker Europa, USA, Asien och större
delen av resten av världen. Verksamheten
är grundad i vetenskapen men prioriterar
också att lyssna på patientens behov,
förstå deras utmaningar och arbeta med
vetenskapliga experter och kliniker för att
hitta innovativa lösningar.
Oxcia kan komma att ingå samarbeten
och/eller licensieringsöverenskommelser
med partners från läkemedelsföretag,
bioteknikindustrin och akademiska forskargrupper. Samarbeten med aktörer som
har projekt med produkter med kompletterande verkningsmekanismer till Oxcias
läkemedelskandidater är ett område av
speciellt intresse för Oxcia.
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Finansiell information
Finansiell utveckling under andra kvartalet
1 april – 30 juni 2022

Finansiell utveckling under perioden
1 januari – 30 juni 2022

Rörelseresultat

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7 068 278
(-1 553 777) SEK, vilket är en förändring med -5 514 501 SEK
jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beror på ökade
kostnader i huvudsak för utveckling (-5 741 916 SEK).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 381 412
(-4 163 081) SEK, vilket är en förändring med –8 218 331 SEK
jämfört med samma period föregående år. Detta beror på
ökade kostnader i huvudsak för utvecklingsomkostnader
-8 518 544 SEK.

Kvartalets resultat
Kvartalets resultat uppgick till –7 068 278 (-1 571 315) SEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,09) SEK.

Likviditet och kassaflöde
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-5 963 346 (-1 512 846) SEK.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-7 120 (75 000) SEK.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
0 (65 241 700) SEK.
• Kvartalets kassaflöde uppgick till -5 970 466
(63 803 854) SEK.
• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till
64 219 140 (64 172 617) SEK.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till –12 381 412 (-4 200 472) SEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-0,24) SEK.

Likviditet och kassaflöde
Kassaflödet påverkas av det negativa resultatet och den positiva påverkan av nyemissionen.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-10 957 130 (-3 330 528) SEK.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-186 027 (75 000) SEK.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
19 739 432 (65 075 033) SEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till 8 236 275 (61 819 505) SEK.
• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till
64 219 140 (64 172 617) SEK.

Investeringar

Risker och osäkerhetsfaktorer

Oxcias investeringar under perioden uppgick till 186 027
(-75 000) SEK. Under föregående år skrevs aktiverade utvecklingskostnader ner.

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- och
utvecklingsverksamhet, COVID-19 och förseningar vid start
av kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer,
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser
som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter. Riskerna finns beskrivna i årsredovisningen sidan 34-37.

Personal och organisation
Antalet anställda per den 30 juni uppgick till 5 hel- och deltidsanställda och 3 konsulter.
Oxcias organisation innefattar den kompetens och erfarenhet
som är nödvändig för att driva bolaget, med expertis inom
patent, preklinisk forskning, klinisk utveckling, farmaceutisk
utveckling, finans och juridik. Ett nära samarbete har etablerats
med ett antal CRO, CDMO och nyckelkonsulter inom patent,
farmaceutisk utveckling, regulatorisk expertis för tillverkning
och dokumentation, och kvalitetssäkring.
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Eget kapital
Eget kapital har påverkats av förra årets och årets nyemissioner
och resultatet under perioden. Eget kapital uppgick per den 30
juni till 61 623 159 (62 379 076) SEK.

Extra bolagstämma 2022
Extra bolagsstämma hölls 1 april i 2022 bolagets lokaler.
Bolagstämman tog ett antal beslut som förberedelser för noteringen. Stämman beslutade om split av aktier 10:1 och nyval av
Eva Nordström som ny ordinarie ledamot till bolagets styrelse.
Vidare fattades beslut om två optionsprogram. Ett för ledningen om högst 120 000 optioner och ett för styrelsen om högst
120 000 optioner. För styrelsen tecknade sig 5 personer och för
ledningen 8 personer.

Redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar och
förbättringar har antagits av EU.
Resultaträkning och balansräkning är för bolaget uppställda
enligt årsredovisningslagens uppställningsformer, medan rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och rapport över kassaflöde baseras på IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Nya aktier kan tecknas under april-maj 2025 för 37,05 SEK/aktie
(efter split).

Bolaget har inte något dotterbolag och därför avges inte någon
koncernredovisning. Detta innebär att rapportering enligt IFRSredovisning inte blir tillämplig.

Årsstämma 2022

Redovisningsprinciperna framgår av senaste avlämnade årsredovisningen på sidan 46-47.

Årsstämma hölls 14 juni 2022 i Lifecitys lokaler i Solna.
Stämman beslutade att omvälja Jan Zetterberg (ordförande),
Ulrika Warpman Berglund, Thomas Helleday, Eva Sjökvist Saers,
Ingvar Karlsson och Eva Nordström.
Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK för ordföranden
och 100 000 SEK för styrelseledamöter som inte är anställd
personal.
Ernst & Young med huvudansvarig revisor Andreas Nyberg
omvaldes som revisor.

Aktien
Teckningsoptionen från våren 2021 gav för varje option rätt att
under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 teckna en (1) ny
aktie till lösenkurs 247 SEK (24,70 efter split).
Oxcia tillfördes genom teckningen av nya optioner med stöd av
teckningsrätter 83 466 nya aktier och 20 616 102 SEK. Antalet
aktier ökade från 2 076 444 till 2 159 910 aktier. Aktiekapitalet
ökade från 622 933,20 SEK till 647 973,00 SEK.
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för
perioden uppgår för rapportperioden till -0,58 (-0,24) SEK. Oxcia
hade per slutet av juni 2022 ca 100 aktieägare. Antalet aktier
uppgick till till 21 599 100 aktier (efter split där en gammal aktier
gav 10 nya) i slutet av perioden. Det finns 8 186 370 A-aktier med
10 röster och 13 41 273 B-aktier med 1 röst.
Utöver detta finns TO serierna 2022/2025 om totalt
213 000 optioner.

Antal aktier

Andel av
röster/kapital (%)

Thomas Helleday Foundation
for medical research

8 035 140

38,6 (78,5)

Thomas Helleday

Namn

5 842 540

13,2(27,7)

Martin Scobie

575 000

0,6 (2,7)

Gryningskust Holding AB

494 340

0,52 (2,29)

Färeningen Sv. Smärtafoden

463 540

0,5 (2,2)

6 188 540

7,3 (28,7)

21 599 100

100 (100)

Övriga ägare
Totalt antal aktier

Transaktioner med närstående
Oxcia har konsultavtal med två styrelseledamöter.
Jan Zetterberg tillhandhåller juridisk service genom sitt bolag
Zedur AB. Under perioden har faktureringen varit 57 500 SEK
(föregående år 84 000).
Ingvar Karlsson tillhandhåller finansiell service runt börsnotering via sitt bolag St Jacob Finans AB. Under perioden har
531 000 SEK (0) fakturerats.
Fakturering har gjorts till Helledaystiftelsen om 25 000 SEK per
månad för olika tjänster som lämnats under perioden (föregående år 0).
Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor.

Redovisningsprinciper
Bolaget följer Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”.
Under 2021 genomfördes övergång från K3 till RFR 2 och det
innebar inga effekter på resultat- eller balansräkningen för
tidigare perioder. Syftet med bytet är att möta de krav som finns
vid en notering på First North Premier.
Rapporten upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2.
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Händelser efter periodens slut
Styrelsen beslutar att skjuta upp börsnoteringen.
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens
slut som påverkar delårsbokslutet.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför.

Stockholm den 26 augusti 2022
Styrelsen för Oxcia AB (publ)

Jan Zetterberg

Ingvar Karlsson

ST YRELSEORDFÖRANDE

ST YRELSELEDAMOT

Thomas Helleday

Eva Sjökvist Saers

ST YRELSELEDAMOT

ST YRELSELEDAMOT

Eva Nordström

Ulrika Warpman Berglund

ST YRELSELEDAMOT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
OCH ST YRELSELEDAMOT
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Rapporter över resultat och övrigt
totalresultat i sammandrag

(Belopp i SEK)

2022
3 mån
apr-jun

2021
3 mån
apr-jun

2022
6 mån
jan-jun

2021
6 mån
jan-jun

2021
12 mån
jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

381 064

153 649

468 882

168 669

319 721

Summa rörelsens intäkter

381 064

153 649

468 882

168 669

319 721

Övriga externa kostnader

-5 633 207

-1 158 859

-9 221 139

-3 355 123

-8 983 735

Personalkostnader

-1 802 964

-548 567

-3 615 984

-976 627

-3 262 900

-13 171

-

-13 171

-

-

Summa rörelsekostnader

-7 449 342

-1 707 426

-12 850 294

-4 331 750

-12 246 635

Rörelseresultat

-7 068 278

-1 553 777

-12 381 412

-4 163 082

-11 926 914

Rörelsens kostnader

Avskrivningar

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-

-

-

-

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-

-17 538

-

-37 391

-42 677

-7 068 278

-1 571 315

-12 381 412

-4 200 472

-11 969 591

-

-

-

-

-

-7 068 278

-1 571 315

-12 381 412

-4 200 472

-11 969 591

-0,33

-0,09

-0,58

-0,24

-0,64

Resultat före skatt
Skatt
PERIODENS RESULTAT
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

-0,33

-0,09

-0,58

-0,24

-0,64

Genomsnittligt antal aktier

21 599 100

18 103 370

21 350 090

17 674 750

18 751 390

Antal aktier vid periodens utgång

21 599 100

20 258 370

21 599 100

20 258 370

20 764 440

Rapporter över totalresultat sammandrag

(Belopp i SEK)

Periodens resultat

2022
3 mån
apr-jun

-7 068 278

Övrigt total resultat
Periodens total resultat
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2021
3 mån
apr-jun

2022
6 mån
jan-jun

-1 571 315

2021
6 mån
jan-jun

-12 381 412

2021
12 mån
jan-dec

-4 200 472

-11 969 591

-

-

-

-

-

-7 068 278

-1 571 315

-12 381 412

-4 200 472

-11 969 591
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Rapporter över balansräkningar i sammandrag

(Belopp i SEK)

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter

100 000

100 000

100 000

Summa immateriella anläggningstillgångar

100 000

100 000

100 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

-

-

-

Andra långfristiga fordringar

22 972

22 972

22 972

Summa finansiella anläggningstillgångar

22 972

22 972

22 972

Maskiner och verktyg

172 856

-

-

Summa materiella anläggningstillgångar

172 856

-

-

Summa anläggningstillgångar

295 828

122 972

122 973

Övriga fordringar

167 991

575 155

185 888

Materiella anläggningstillgångar

Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter

72 985

28 782

55 107

Kassa och bank

64 219 140

64 172 617

55 982 860

Summa omsättningstillgångar

64 460 116

64 776 554

56 223 860

SUMMA TILLGÅNGAR

64 755 944

64 899 526

56 346 832

Aktiekapital

647 973

607 751

622 933

Summa bundet eget kapital

647 973

607 751

622 933

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

73 356 598

73 463 133

85 963 133

Balanserat resultat

-

-19 991 336

-19 991 336

Villkorat aktieägartillskott

-

12 500 000

-

Årets resultat

-12 381 412

-4 200 472

-11 969 591

Summa fritt eget kapital

60 975 186

61 771 325

54 002 206

Summa eget kapital

61 623 159

62 379 076

54 625 139

Långfristiga skulder

-

476 390

-

1 547 760

1 130 297

962 068

275 919

827 132

192 954

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 309 106

86 631

566 671

Summa kortfristiga skulder

3 132 785

2 044 060

1 721 693

64 755 944

64 899 526

56 346 832

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Bundet eget
kapital
(Belopp i SEK)

Ingående balans per 1 januari 2021

Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

517 241

Villkorat
akt.tillskott

20 582 277

12 500 000

Resultatdisposition enligt förslag till
bolagsstämman
Periodens resultat

-

-

Bal. resultat

Årets
resultat

-3 320 703

-29 170 633

-29 170 633

29 170 633

-

-2 629 159

Periodens övriga total resultat
Utgående balans per 31 mars 2021

517 241

20 582 777

Bundet eget
kapital
(Belopp i SEK)

Ingående balans per 1 april 2021
Nyemissioner

Aktiekapital

12 500 000

-32 491 336

Överkursfond

517 241

20 582 277

90 510

69 903 890

-

-4 523 534

Periodens resultat

-

85 963 133

Bundet eget
kapital
(Belopp i SEK)

Ingående balans per 1 juli 2021
Nyemissioner

Aktiekapital

-

-2 629 157

-1 520 475

Villkorat
akt.tillskott

Bal. resultat

12 500 000

-32 491 336

Årets
resultat

517 241

85 963 133

15 182

12 500 000

Periodens resultat

-

-2 629 157

16
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-1 520 475
69 994 400

-

-4 523 534

-1 571 315

-1 571 315

-

-

-4 200 472

62 379 076

12 500 000

-32 491 336

Villkorat
akt.tillskott

Bal. resultat

12 500 000

-32 491 336

-12 500 000

98 463 133

Årets
resultat

Eget kapital

-4 200 472

62 379 076
15 182

-

Periodens övrigt totalresultat
Utgående balans per 31 december 2021

Eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Omvandling aktieägartillskott till ovillkorat

-2 629 159

-

Periodens övriga total resultat
517241

1 108 682

Fritt eget kapital

Kapitalanskaffningsutgifter

Utgående balans per 30 juni 2021

Eget kapital

-

-32 491 336

-

-

-7 769 119

-7 769 119

-

-

-11 969 591

54 625 139

Bundet eget
kapital
(Belopp i SEK)

Ingående balans per 1 januari 2022

Aktiekapital

Överkursfond

622 933

Resultatdisposition enligt förslag till
årsstämma
Nyemissioner

Fritt eget kapital

20 034

Kapitalanskaffningsutgifter

Bal. resultat

Årets
resultat

98 463 133

-32 491 336

-11 969 591

54 625 139

--44 460 927

32 491 336

11 969 591

-

20 586 128

20 611 162

-1 236 670

Periodens resultat

-1 236 670

-

-

-

-5 313 134
-

-

647 967

73 356 598

-0

-5 313 134

68 691 437

Periodens övriga total resultat
Utgående balans per 31 mars 2022

Bundet eget
kapital
(Belopp i SEK)

Ingående balans per 1 april 2022

Aktiekapital

647 967

Bal. resultat

73 356 598

-5 313 134

68 691 437
-7 068 278

-

-

-

-

-7 068 278
-

-

647 967

73 351 664

-

-12 381 412

61 623 159

Antal aktier

Antal aktier vid årets ingång

20 764 440

Antal aktier per 2022-06 30

21 599 100
213 000

Tidigare perioder har räknats om split 10:1
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Eget kapital

-

Periodens övriga total resultat

Antal teckningsoptioner 2022-03-31

Årets
resultat

-

Periodens resultat

Upplysningar om aktier

--5 313 134

Fritt eget kapital
Överkursfond

Kapitalanskaffningsutgifter

Utgående balans per 30 juni 2022

Eget kapital
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Rapport över kassaflöden i sammandrag

(Belopp i SEK)

2022
3 mån
apr-jun

2021
3 mån
apr-jun

2022
6 mån
jan-jun

2021
6 mån
jan-jun

2021
12 mån
jan-dec

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet

-7 068 278

-1 553 777

-12 381 412

-4 163 081

-11 926 914

13 171

-

13 171

-

-

Erhållen ränta

-

Erlagd ränta

-

-17 538

-

-37 391

-42 677

Betald skatt

-

-

-

-

-

-7 055 107

-1 571 315

-12 368 241

-4 200 472

-11 969 591

51 699

755 334

19

520 695

883 637

Ökning / Minskning av leverantörsskulder

756 032

-695945

585 692

327 859

159 630

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga
skulder

284 030

-920

825 400

21 390

-132 748

-5 963 346

-1 512 846

-10 957 130

-3 330 528

-11 059 072

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Ökning / Minskning av fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-

75 000

-

75 000

-

Investering i materiella anläggningstillgångar

-7 120

-

-186 027

-

-

-

25 000

75 000

25 000

Försäljning av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 120

Finansieringsverksamheten

75 000

-186 027

-

Upptagna lån

-

Amortering av lån

-

-229 166

-

-395 833

-822 223

Nyemission

-

69 994 400

20 616 102

69 994 400

70 009 582

Kapitalanskaffningsutgifter

-

-4 523 534

-1 236 670

-4 523 534

-4 523 534

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

65 241 700

19 379 432

65 075 033

64 663 825

Periodens kassaflöde

-5 970 466

63 803 854

8 236 275

61 819 505

53 629 753

Likvida medel vid periodens början

70 189 606

368 763

55 982 865

2 353 112

2 353 112

Likvida medel vid periodens slut

64 219 140

64 172 617

64 219 140

64 172 617

55 982 865
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-

-

-

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus
kortfristiga skulder.

Kassalikviditet
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av
kortfristiga skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktie före utspädning
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är
registrerad. Emissionen under våren 2021 är registrerad i juni.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är
registrerad plus antalet aktier i genomsnitt efter full lösen av
teckningsoptioner.

Finansiell kalender
Delårsrapport januari-september
Bokslutskommuniké 2022		

24 okt 2022
16 feb 2023

Vid frågor vänligen kontakta:
Ulrika Warpman Berglund, VD
Telefon: +46 (0) 73 270 96 05
E-mail: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Oxcia AB (publ)
Norrbackagatan 70C
113 34 STOCKHOLM
www.oxcia.com
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