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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487  

Förvaltningsberättelse  

Obliques  verksamhet  
Oblique Therapeutics  AB är ett publikt företag som bedriver FoU verksamhet med målet att ta fram antikroppsbaserade läkemedel 
framför allt mot elakartade tumörsjukdomar och mot smärta. Bolaget utvecklar även en småmolekyl mot elakartad bröstcancer. 
Verksamhetens fokus ligger på att tillfredsställa omötta medicinska behov med patienten i fokus. Koncernen består av två bolag, 
moderbolaget  Oblique Therapeutics  AB och dotterbolaget Cinda Pharma AB. Moderbolaget bedriver koncernens verksamhet och 
administrerar alla kostnader och samtliga projekt som bedrivs i koncernen. Dotterbolaget Cinda är ägare av småmolekyl programet 
OB-1096 och belastas löpande av de kostnader som uppstår i projektet. Moderbolaget har för närvarande en pipeline med sex 
antikroppsprojekt inom terapiområdena smärta och onkologi . 

Allmänt om verksamheten 
Verksamheten startades under hösten 2015 och bedrivs i hyrda lokaler på  Biotech  Center vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och sedan 2018 även i inhyrda lokaler i Vasastan Stockholm. Bolaget har förnärvarande 17 anställda varav två är lokaliserade i 
Stockholm. Dessutom har bolaget tre externa konsulter verksamma i bolagets olika projekt. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Ekonomisk översikt koncernen 

Flerårsöversikt* 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning (tkr) 150 213 520 290 

Resultat efter finansiella poster (tkr) -47 519 -46 165 -48 587 -8 502 

Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg Neg 

Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg Neg Neg 

Balansomslutning (tkr) 93 092 
Soliditet (%) 84% 

Ekonomisk översikt moderbolaget 

Flerårsöversikt* 2020 
Nettoomsättning (tkr) 150 
Resultat efter finansiella poster (tkr) -31 523 
Rörelsemarginal (%) Neg 
Avkastning på eget kapital (/o) Neg 
Balansomslutning (tkr) 156 244 
Soliditet (%) 93% 

Aktien och ägarna 

De största aktieägarna den 31 december 2020. 

Andelar 
Ägare Aktier kapital/röster 
Midroc  Invest  AB 1 855 830 12,22% 
Quiq  Holding  AB 1 519 330 10,01% 
Sallacor Förvaltning AB 1 296 205 8,54% 
Clavis & Vose  Invest  AB 900 000 5,93% 
Trkulja, Carolina 850 000 5,60% 
Nord Fondkommission AB 708 585 4,67% 
Cadjohan Lagervall AB 560 890 3,69% 
Erik Norman 440 546 2,90% 
Almi  Invest  412 715 2,72% 
Onvesto AB 369 740 2,44% 
Övriga aktiägare 6 267 746 41,28% 
Totalt 15 181 587 100,00% 

30 498 38 532 36 582 
49% 52% 78% 

2019 2018 2017 
213 520 290 

-29 452 -14 668 -8 502 
Neg Neg Neg 
Neg Neg Neg 

73 391 62 931 34 580 
89% 85% 82% 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487  

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under och efter räkenskapsåret 
I mars 2021 påbörjades ett samarbete med ett ledande läkemedelsbolag gällande TRPV1 inom terapiområdet smärta. Bolaget har 
också ingått ett avtal med det norska Bioteknikbolaget Targovax gällande utnyttjande av  Obliques  KRAS antikroppar i deras 

onkolytisk virus plattform. 

En  candidate-drug  (CD) har nominerats i bolagets småmolekylprogram inom metastatisk trippel-negativ bröstcancer. Molekylen 
heter 01-1096 och har uppvisat mycket goda resultat i en humaniserad musmodell med humant immunsystem och human 
cancervävnad. Målet är att starta fas 1 studien under 2022. 

Plattformen och Antikroposprocirammen  
Vi ser goda resultat i vårt KRAS program. KRAS är en  "holy Grail"  cancertarget som fått stor uppmärksamhet efter att  Amgen  och 
Mirati presenterade positiva kliniska data. Vi ser även goda resultat i våra TRI3V1, Trx, och Sars-Cov2 program. I april 2021 
publicerades en artikel om bolaget antikroppsteknik tillsammans med data på KRAS och TRPV1 i Science  Advances  (AAAS). 

I januari 2020 slutfördes emissionen av incitamentsprogrammet och bolaget tillfördes 0,65 miljoner SEK. Under första kvartalet 
2020 genomfördes en riktad och en företrädes emittering av konvertibel lån som tillförde bolaget 36 miljoner SEK. Under hösten 
hade bolaget hjälp av Västra Hamnen  Corporate Finance  AB att genomföra en riktad emission på totalt 98 miljoner SEK samt att 

Bolaget har ingått ett avtala med  Carnegie Investment  Bank AB och Pareto  Securities  AB som finansiella rådgivare med möjlighet 
att genomföra en notering av bolaget. Båda banker är nyckelspelare inom  "life  science  corporate financing'  på den skandinaviska 
marknaden. Beslut om datum för notering är ännu inte fastställd. 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget förväntas utvecklas enligt de strategiska och finansiella planer som ligger. Det finns inget som tyder på negativ avvikelse. 
Givetvis finns makroekonomiska, och marknadsmässiga faktorer som bolaget inte kan kontrollera som på ett eller annat sätt kan 
påverka framtida finansiering (ändrad investeringsvilja) och resultat. Vidare kan de läkemedelsklasser som bolaget jobbar med bli 
mindre attraktiva som resultat av konkurrens, andra molekylers superioritet, eller negativa patientdata (bristande effekt eller 
oacceptabla sidoeffekter och toxicitet). 

Utbrottet av coronaviruset och dess effekter på samhälle, hälsa och ekonomi är idag svåra att överblicka. Bolaget har god vana av 
decentraliserat arbete med digitala möten, något som ökat i andel till följd av utbrottet. Våra utvecklingsprojekt fortgår enligt plan, 
men det allmänna reseförbudet kan påverka oss i viss mån. Vi ser även en förskjutning i vår finansieringsprocess som också 
påverkas av coronaviruset. Vi har ingen direkt exponering mot betydligt mer utsatta branscher och geografiska områden. 

Den operationella risken bedöms vara låg i detta skede. 

Idag bedöms den strategiska risken i det mellanlånga tidsperspektivet 1-5 år som låg. 

Forskning och utveckling 
Bolaget har utvecklat ett unikt sätt att ta fram antikroppsläkemedel med predikterbar farmakologi. Forskningsbudgeten (exklusive 
löner) utgör 45% av den totala rörelsekostnaden. Det övergripande målet är att ta nya antikroppsläkemedel till marknaden. Bolaget 
bygger upp en portfölj av antikroppstillgångar i olika stadier och strävar efter att ha ca 50% av portföljen i partnerskap med 
läkemedelsbolag. 

Möjligheterna till fortsatt drift 
Bolaget tillfördes 87,6 miljoner SEK efter kostnader vid en riktad emission i oktober 2020. Det ger bolaget möjlighet till fortsatt drift 
för hela året 2021. 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor: 

överkursfond 236 813 060 

Balanserat resultat -61 268 709 

Årets resultat -31 522 705 

Summa 144 021 646 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten och fria fonder disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 144 021 646 

Summa 144 021 646 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande 
bokslutskommentarer. 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 
1 januari -31 december 
TSEK Not 2020 2019 

Nettoomsättning 150 213 

Övriga rörelseintäkter 2 1 447 2 221 
1 597 2 434  

Rörelsens kostnader: 
Inköp av varor och tjänster för tjänsteproduktionen -14 084 -17 523 

Övriga externa kostnader 4 -13 920 -14 844 

Personalkostnader 3,13 -14 022 -13 408 

Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar och materiella 
anläggningstillgångar 9,15 -2 822 -2 558 

Övriga rörelsekostnader -91 

Rörelseresultat -43 251 -45 990 

Finansiella kostnader -4 268 -175 

Finansnetto 5 -4 268 -175 

Resultat före skatt -47 519 -46 165 

Skatt på årets resultat 6 12 22 

Årets resultat -47 507 -46 143 

Koncernen har inga poster att redovisa i Övrigt totalresultat. 

Något innehav utan bestämmande inflytande finns inte i koncernen. Allt resultat är hänförligt till 

Resultat per aktie 
före utspädning (kr) 
efter utspädning (kr) 

7 
-4,11 -8,15 
-4,11 -8,15 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487 

Rapport över finansiell ställning för koncernen 
TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01  

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar a 2 969 2 969 2 969 

Materiella anläggningstillgångar 9 3 454 754 812 

Nyttjanderättstillgångar 15 3 317 5 681 7 565 

Summa anläggningstillgångar 9 740 9 404 11 346 

Kundfordringar — — 633 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 295 1 122 832 

Övriga fordringar 3 296 1 142 832 

Likvida medel 19 78 761 18 830 24 889 

Summa omsättningstillgångar 83 352 21 094 27 186 

Summa tillgångar 93 092 30 498 38 532  

Eget kapital lo 
Aktiekapital 759 541 178 

Övrigt tillskjutet kapital 236 813 126 147 85 278 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -159 191 -111 685 -65 543 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 78 381 15 003 19 913 

Summa eget kapital 78 381 15 003 19 913  

Skulder 
Långfristiga leasingskulder 11,14,15 1 075 3 165 5 094 

Övriga långfristiga skulder 11,14 850 2 850 2 850 

Uppskjutna skatteskulder 6 18 30 52 
1 943 6 045 7 996 Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga leasingskulder 11,15 2 155 2 369 2 216 

Leverantörsskulder 5 780 3 466 5 156 

Skatteskulder 1 376 — — 

Övriga skulder 288 361 249 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 169 3 254 3 002 

Summa kortfristiga skulder 12 768 9 450 10 623 

Summa skulder 14 711 15 495 18 619 

Summa eget kapital och skulder 93 092 30 498 38 532 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487 

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Balans- 
erade 
vinst- 

TSEK 

Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

medel 
inkl årets 

resultat Summa 
Ingående eget kapital 2019-01-01 178 85 278 -65 543 19 913 

Arets totalresultat 
Årets resultat -46 143 -46 143 

Arets totalresultat 178 85 278 -111 686 -26 230 

Fondemission 320 -320 

Transaktioner med koncernens ägare 
Nyemission 35 40 215 40 250 

Emissionskostnader -996 -996 
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 103 103 

Av personal inlösta aktieoptioner 8 1 867 1 875 
Summa transaktioner med koncernens ägare 43 41 189 — 41 232 

Utgående eget kapital 2019-12-31 541 126 147 -111 686 15 003 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
Balans- 

erade 
vinst- 

TSEK 
Aktie- 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

medel 
inkl årets 

resultat Summa 
Ingående eget kapital 2020-01-01 541 126 147 -111 686 15 003 

Arets totalresultat 
Årets resultat -47 507 -47 507 

Arets totalresultat 541 126 147 -159 193 -32 504 

Transaktioner med koncernens ägare 
Nyemission 171 95 207 95 378 

Emissionskostnader -7 773 -7 773 

Konvertering av låneskulder till aktier 46 22 554 22 600 

Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 21 21 

Av personal inlösta aktieoptioner 1 658 659 

Summa transaktioner med koncernens ägare 218 110 667 110 885 

Utgående eget kapital 2020-12-31 759 236 814 -159 193 78 381 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487 

Rapport över kassaflöden för koncernen 
1 januari -31 december 
TSEK Not 2020 2019 

Den löpande verksamheten 
19 

Resultat före skatt -47 519 -46 165 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 822 2 558  

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 591 33 
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 532 -1 325 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 574 -44 899 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 158 -298 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar — 96 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 158 -202 

Finansieringsverksamheten 
Av personal inlösta aktieoptioner 680 1 978 

Nyemission 95 378 40 250 

Emissionskostnader -7 773 -996 

Emission av konvertibellån 19 682 — 

Amortering av leasingskuld -2304 -2 190 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 105 663 39 042 

Årets kassaflöde 59 931 -6 059 

Likvida medel vid årets början 18 830 24 889 

Likvida medel vid årets slut 78 761 18 830 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487  

Resultaträkning för moderbolaget 
1 januari - 31 december 
TSEK Not 2020 2019  

Nettoomsättning 150 213 

Övriga rörelseintäkter 2 1 447 2 221 
1 597 2 434 

Inköp av varor och tjänster för tjänsteproduktion -9 260 -9 307 

Övriga externa kostnader 4 -9341 -11 316 

Personalkostnader 313 -10 516 -10 898 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -458 -260 

Övriga rörelsekostnader — -91 

Rörelseresultat -27 978 -29 438 

Resultat från finansiella poster: 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -3 545 -14 

Resultat efter finansiella poster -31 523 -29 452 

Skatt 
Arets resultat -31 523 -29 452 

Det finns inga poster att redovisa i Övrigt totalresultat. 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487  

Balansräkning för moderbolaget 
TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01  

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 8 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Materiella anläggningstillgångar a 

969 969 969 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 314 548 474 

Inventarier och installationer 3 11 20 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 137 195 318 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 18 66 522 50 585 33 980 

Summa finansiella anläggningstillgångar 66 522 50 585 33 980 

Summa anläggningstillgångar 70 945 52 308 35 761 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar — — 633 

Fordringar hos koncernföretag 1 958 — — 
Övriga fordringar 3 294 1 140 831 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 295 1 121 832 

Summa kortfristiga fordringar 6 547 2 261 2 296 

Kassa och bank 78 752 18 822 24 874 

Summa omsättningstillgångar 85 299 21 083 27 170 

Summa tillgångar 156 244 73 391 62 931 

TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 10 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 759 541 178 

Fritt eget kapital 
Överkursfond 236 813 126 147 85 278 

Fond för verkligt värde 
Balanserat resultat -61 268 -31 817 -17 149 

Årets resultat -31 523 -29 452 -14 668 

Summa eget kapital 144 781 65 419 53 639 

Långfristiga skulder 
Övriga långfristiga skulder 12 850 850 850 

Summa långfristiga skulder 850 850 850 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 5 780 3 465 5 156 

Skulder till koncernföretag — 42 431 

Aktuella skatteskulder 1 376 — — 

Övriga skulder 288 361 249 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 169 3 254 2 606 
10 613 7 122 8 442 Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 156 244 73 391 62 931 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487 

Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget 

TSEK 

Bundet 
kapital Fritt eget kapital 

Totalt 
kapital 

Aktie- Överkurs- Balanserat Årets 
kapital fond resultat resultat eget 

Ingående eget kapital 2019-01-01 178 85 278 -17 149 -14 668 53 639 

Arets totalresultat 
Årets resultat -29 452 -29 452 

Arets totalresultat — — — -29 452 -29 452 

Resultatdisposition -14 668 14 668 — 

Fondemission 320 -320 — 

Nyemission 35 40 215 40 250 

Emissionskostnader -996 -996 

Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 103 103 

Av personal inlösta aktieoptioner 8 1 867 1 875 

Utgående eget kapital 2019-12-31 541 126 147 -31 817 -29452 65 419 

TSEK 

Bundet eget 
kapital Fritt eget kapital 

Totalt 
kapital 

Aktie- Överkurs- Balanserat Årets 
kapital fond resultat resultat eget 

Ingående eget kapital 2020-01-01 541 126 147 -31 817 -29 452 65 419 

Arets totalresultat 
Årets resultat -31 523 -31 523 

Arets totalresultat — — — -31 523 -31 523 

Resultatdisposition -29 452 29 452 — 

Nyemission 171 95 207 95 378 

Emissionskostnader -7 773 -7 773 

Konvertering av låneskulder till aktier 46 22 554 22 600 

Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 21 21 

Av personal inlösta aktieoptioner 1 658 659 

Utgående eget kapital 2020-12-31 759 236 814 -61 269 -31 523 144 781 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487 

Kassaflödesanalys för moderbolaget 
1 januari -31 december 
TSEK Not 2020 2021 

Den löpande verksamheten 
19 

Resultat efter finansiella poster -31 523 -29 452 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 458 260 

-31 065 -29 192 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 368 35 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 3 491 -1 320 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 942 -30 477 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 158 -298 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar — 96 

Ovillkorade aktieägartillskott -15 937 -16 605 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 095 -16 807 

Finansieringsverksamheten 
Av personal inlösta aktieoptioner 659 1 978 

Nyemission 95 378 40 250 

Emissionskostnader -7 773 -996 

Emission av konvertibellån 19 682 — 

Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 21 — 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 107 967 41 232 

Årets kassaflöde 59 930 -6 052 
Likvida medel vid årets början 18 822 24 874 

Valutakursdifferens i likvida medel 
Likvida medel vid årets slut 78 752 18 822 
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Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487  

Noter till de finansiella rapporterna 

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial  Reporting  Standards (IFRS) utgivna av International  
Accounting  Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 
"Moderbolagets redovisningsprinciper". 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den dag/månad/år. 
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och 
balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den dag/månad/år. 

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det 
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till 
närmaste tusental. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om 
ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av  !FRS  som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna 
och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i 
not 21. 

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper 
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats 
av koncernens företag. 

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas 
Nya och ändrade  [FRS  med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter. 

Klassificering m.m. 
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som  Oblique  per rapportperiodens slut har en 
ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapportperiodens slut. Har  Oblique  inte en sådan rätt per 
rapportperiodens slut — eller innehas skuld för handel eller förväntas skuld regleras inom den normala verksamhetscykeln — 
redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld. 

Rörelsesegmentrapportering 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader 
och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste 
verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet.  Oblique  
har endast uppföljning på totalnivå och således endast ett segment. 

Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv 
Rörelseförvärv 
Koncernen bedömer för respektive transaktion om ett rörelseförvärv eller ett tillgångsförvärv föreligger. Ett rörelseförvärv 
föreligger när företaget erhåller bestämmande inflytande över en rörelse/rörelser. En rörelse består av aktiviteter och 
tillgångar, som minimum utgörs av inputs och substantiella processer, som kan producera varor eller tjänster till kunder för att 
ge avkastning i den ordinära verksamheten. 
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Dotterföretag 
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från  Oblique Therapeutics  AB. Bestämmande inflytande föreligger 
om  Oblique Therapeutics  AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt 
engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande 
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto  control  föreligger. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det 
verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av 
egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. 

Transaktioner som elimineras vid konsolidering 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och  joint ventures  elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men 
endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Funktionell valuta i koncernens bolag är svenska kronor. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas 
i årets resultat. 

Intäkter 
Koncernen utvecklar immateriella tillgångar för att skapa framtida intäktsströmmar. För närvarande har koncernen således inga 
löpande intäkter, endast tillfälliga sådana. Dessa tillfälliga intäkter avser främst statliga stöd samt tillfällig licensiering av immateriella 
tillgångar och viss temporär vidareuthyrning av lokaler. 

Statliga stöd 
Statliga bidrag redovisas i rapport över finansiell ställning som upplupen intäkt när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget 
kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras 
systematiskt i årets resultat på samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. 
Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens redovisade värde. 

Leasing 
När ett avtal ingås bedömer  Oblique  om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal 
om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot 
ersättning. 

Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett leasingavtal som innehåller flera komponenter- leasing-och 
icke-leasingkomponenter- fördelas ersättningen enligt avtalet till varje komponent baserat på det fristående priset. För leasing av 
byggnader och mark där koncernen är leasetagare har  Oblique  emellertid valt att inte skilja på icke-leasingkomponenter och 
redovisar leasing-och icke- leasingkomponenter som erläggs med fast belopp som en enda leasingkomponent. 

Leasingavtal där koncernen är leasetagare 
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången 
värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala värde med tillägg för leasingavgifter som betalats vid 
eller före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från inledningsdatumet 
till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket i normalfallet för Koncernen är 
leasingperiodens slut. I de mer sällsynta fall då anskaffningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar att Koncernen kommer 
att utnyttja en option att köpa den underliggande tillgången skrivs tillgången av till nyttjandeperiodens slut. 

Leasingskulden- som delas upp i långfristig och kortfristig del- värderas initialt till nuvärdet av återstående leasingavgifter under den 
bedömda leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det 
vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säker att dessa kommer att nyttjas. 

Leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med koncernens marginella upplåningsränta, vilket utöver koncernens 
kreditrisk återspeglar respektive avtals leasingperiod, valuta och kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säkerhet. 

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras med leasingbetalningarna. Räntekostnaden 
beräknas som skuldens värde gånger diskonteringsräntan 

Leasingskulden för koncernens lokaler med hyra som indexuppräknas beräknas på den hyra som gäller vid respektive 
rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. 

14 (33) 



Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487  

För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en underliggande tillgång av lågt värde, 
understigande 50 tkr, redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter för dessa leasingavtal redovisas 
som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Koncernens finansiella intäkter och kostnader inkluderar: 
— ränteintäkter, 
— räntekostnader, 
— valutakursvinster/-förluster på finansiella tillgångar och finansiella skulder, 

Ränteintäkter eller räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden. Utdelningar redovisas i resultatet per det datum då 
koncernens rätt till betalning fastställs. 

Skatter 
lnkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande 
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i 
eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte 
förväntas bli återförda inom överskådlig framtid beaktas ej. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms 
sannolikt att de kan utnyttjas. 

Finansiella instrument 
Redovisning och första värderingen 
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder 
redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar som inte har en betydande finansieringskomponent) eller finansiell skuld 
värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus eventuella transaktionsutgifter. värde via resultatet, transaktions-
kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen. En kundfordring utan en betydande finansieringskomponent värderas 
till transaktionspriset. 

Klassificering och efterföljande värdering 
Finansiella tillgångar 
Koncernen innehar endast finansiella tillgångar som värderas till upplupet ansakffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Det upplupna anskaffningsvärdet minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursvinster och -förluster samt nedskrivningar 
redovisas i resultatet. Vinster eller förluster som uppstår vid bortbokning redovisas i resultatet. 

Finansiella skulder— Klassificering, efterföljande värdering och vinster och förluster 
Koncernen innehar endast finansiella skulder som värderas till upplupet ansakffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Räntekostnader och valutakursvinster och -förluster redovisas i resultatet. Vinster och förluster vid borttagning från redovisningen 
redovisas också i resultatet. 

Borttagande från rapporten över finansiell ställning (bortbokning) 
Finansiella tillgångar 
Koncernen tar bort en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena 
från den finansiella tillgången upphör eller om den överför rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena genom en transaktion 
i vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med ägarskapet har överförts eller i vilken koncernen inte överför eller behåller i 
väsentlighet alla de risker och fördelar med ägarskap och den inte behåller kontrollen över den finansiella tillgången. 

Finansiella skulder 
Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när de åtaganden som anges i avtalet fullgörs, 
annulleras eller upphör. Koncernen bokar också bort en finansiell skuld när de avtalsenliga villkoren modifieras och kassaflödena 
från den modifierade skulden är väsentligt annorlunda. I det fallet redovisas en ny finansiell skuld till verkligt värde baserat på de 
modifierade villkoren. 
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Kvittning 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över finansiell ställning 
endast när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna med ett 
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

Utgivna konvertibla skuldebrev 
Konvertibla skuldebrev som kan konverteras till aktier genom att motparten utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten till 
aktier, redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en skulddel och en egetkapitaldel. Skuldens verkliga värde 
vid emissionstidpunkten beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för en 
liknande skuld, utan rätt till konvertering. 

Värdet på egetkapitalinstrumentet beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och 
det verkliga värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunkten. Eventuell uppskjuten skatt hänförlig till skulden vid 
emissionstidpunkten avräknas från det redovisade värdet av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskostnader i samband med 
emission av ett sammansatt finansiellt instrument fördelas på skulddelen och egetkapitaldelen proportionellt mot hur 
emissionslikviden fördelas. Räntekostnaden redovisas i årets resultat och beräknas med effektivräntemetoden. 

Materiella anläggningstillgångar 
Ägda tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i 
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring 
eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som 
uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad. 

Avskrivningsprinciper 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Leasade tillgångar skrivs även de av över beräknad nyttjandeperiod 
eller, om den är kortare, över den avtalade leasingtiden. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 

Beräknade nyttjandeperioder: 

- maskiner och andra tekniska anläggningar 
- inventarier, verktyg och installationer 

5 år 
5 år  

Immateriella tillgångar 
Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. 

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller 
processer, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt 
användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. 
Utgifter i produktutvecklingsprojekt där dessa kriterier ännu ej ansetts uppfyllda i tillräcklig utsträckning kostnadsförs. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning endast då 
de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när 
de uppkommer. 

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar och nyttjanderättstillgångar 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde (se nedan). 

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden för en enskild tillgång, och dess verkliga värde minus 
försäljningskostnader inte kan användas, grupperas tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där 
det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden — en så kallad kassagenererande enhet. 

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. En nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbehov identifierats för en 
kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet genom proportionell nedskrivning av tillgångarna 
som ingår i enheten (gruppen av enheter). 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som 
är förknippad med den specifika tillgången. 
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Vid beräkning av återvinningsvärdet för kassagenererande enheter som innehåller leasade tillgångar har valet gjorts att 
från de förväntade kassaflödena dra bort framtida leasingbetalningar. Nyttjanderättstillgångarna inkluderas i enhetens 
redovisade värde. För att erhålla ett redovisat värde för enheten som är konsistent med det beräknade återvinningsvärdet 
reduceras det redovisade värdet med enhetens leasingskuld. Med denna approach hanteras leasarna som en del av 
rörelsen, snarare än som finansiering, med effekt att diskonteringsräntan beräknas som ett vägt genomsnitt av 
avkastningskravet på eget kapital och lånat kapital, där leasingskuldsättning inte inkluderas i det lånade kapitalet. 

Resultat per aktie 
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på 
det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras 
resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, såsom konvertibla 
skuldebrev och optioner utgivna till anställda. Eftersom potentiella stamaktier ses som utspädande endast under perioder då det 
leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie har detta inte inneburit någon effekt för koncernen. 

Ersättningar till anställda 
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit 
sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett 
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken 
(att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att 
ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i 
årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. Samtliga pensionsplaner 
i koncernen är avgiftsbestämda. 

Aktierelaterade ersättningar 
Det finns två utestående optionsprogram riktade till styrelse, ledande befattningshavare och anställda. I det ena progrmmet har 
optionshavarna erlagt marknadsmässig ersättning, vilket medför att någon effekt i resultaträkningen inte uppstår. I det andra och 
nyaste programmet, som är ett personaloptionsprogram där optionshavarna utlovats teckningsoptioner om vissa tjänstgöringsvillkor 
uppfylls under programmets löptid, kommer effekter att uppstå i resultaträkningen i form av personalkostnader från och med 2021 
med motsvarande ökning av eget kapital. Det verkliga värdet på programmen har beräknats med hjälp av Black&Scholesmodellen. 
Kostnaden som uppstår justeras i efterföljande perioder för att till slut återspegla det verkliga antalet intjänade optioner. 

Avsättningar 
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att 
reglera avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller informell 
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade 
framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det 
är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 

Eventualförpliktelser 
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett åtagande 
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller 
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande 
för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga 
av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som 
ska göras. 
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Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets 
finansiella rapporter. 

Klassificering och uppställningsformer 
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över resultat och övrigt totalresultat, där för koncernen dessa två 
rapporter tillsammans utgör en rapport över resultat och övrigt totalresultat. Vidare används för moderbolaget benämningarna 
balansräkning respektive kassafiödesanalys för de rapporter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning 
respektive rapport över kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt 
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över resultat och övrigt totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital 
och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De 
skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av 
redovisning av finansiella intäkter och kostnader samt eget kapital. 

Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Leasade tillgångar 
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare redovisas leasingavgifter 
som kostnad linjärt över leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasingskuld i balansräkningen. 
På samma sätt som i koncernredovisningen skiljs inte leasing-och icke-leasingkomponenter åt för byggnader och mark. 
Istället redovisas leasing- och icke-leasingkomponenter som en enda leasingkomponent för dessa typer av underliggande tillgångar. 
De avtal där moderbolaget utgör leasegivare redovisas som operationella leasingavtal. 
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Not 2 övriga rörelseintäkter 

Koncernen 
TSEK 2020 2019 

Hyresintäkter 286 
Statliga bidrag 1 431 1 924 
Övrigt 16 11 

1 447 2 221 

Moderbolaget 
TSEK 2020 2019 

Hyresintäkter — 286 
Statliga bidrag 1 431 1 924 
Övrigt 16 11 

1 447 2 221 

Statliga stöd 
Koncernen har erhållit tre statliga bidrag från Vinnova som har finansierar utveckling av olika projekt. Det första bidraget, 
som erhölls 2017 tillsammans med Karolinska Institutet, uppgick totalt till 5 000 tkr där bolagets andel vari 756 tkr och 
var villkorat till industriell forskning av biologiska läkemedel aseende TRPV1 antikroppar. 

Det andra bidraget, som också erhölls 2017 tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet, uppgick totalt till 4 538 tkr där bolagets andel var 1 558 tkr och var villkorat till industriell 
forskning av biologiska läkemedel aseende intracellulär överföring av terapeutiska antikroppar. 

Det tredje bidraget, som erhölls 2020 tillsammans med Karolinska Institutet och Västra Götalandsregionen, uppgick 
totalt till 4 999 tkr där bolagets andel var 3 980 tkr och var villkorat till forskning av identifiering av epitop på SARS-CoV-2 
viruspartiklar för snabb utveckling av neutraliserande antikroppar. 

Bidragen redovisas i resultaträkningen i takt med att villkoren uppfylls. 

Not 3 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar 

Kostnader för ersättningar till anställda 
Koncernen 
TSEK 2020 2019  

Löner och ersättningar m.m. 9 442 9 086 
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 1 154 1 276 
Sociala avgifter 2 266 2 815 

12 862 13 177  

Medelantalet anställda 
varav varav 

2020 män 2019 män 

Moderbolaget 
Sverige 12 38% ii 45% 
Dotterföretag 
Sverige — 0% — 0% 
Koncernen totalt 12 38% 11 45% 
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Könsfördelning i företagsledningen 
2020-12-31 2019-12-31 
Andel kvinnor Andel kvinnor 

Moderbolaget 
Styrelsen 25% 17% 
Övriga ledande befattningshavare 50% 50% 

Koncernen 
Styrelser 
Övriga ledande befattningshavare 

25% 
50%  

17% 
50%  

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala 
kostnader i moderbolaget 
Moderbolaget  

2020 

TSEK 

Ledande 
befattnings-

havare 

(2 personer) 
övriga 

anställda Summa 

Löner och andra ersättningar 2 181 7 261 9 442 
(varav tantiem o.d.) (-) 
Moderbolaget totalt 2 181 7 261 9 442 
(varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) 

Sociala kostnader 1 029 2 391 3 420 
(varav pensionskostnad) (345) (809) 1 154 

2019  

TSEK 

Ledande 
befattnings-

havare 
(2 personer) 

övriga 
anställda Summa 

Löner och andra ersättningar 1 893 7 193 9 086 
(varav tantiem o.d.) (-) 
Moderbolaget totalt 1 893 7 193 9 086 
(varav tantiem o.d.) (-) (-) 

Sociala kostnader 1 146 2 945 4 091 
(varav pensionskostnad) 434 842 1 276  

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader för ledande befattningshavare i koncernen 
Koncernen 

2020 2019  
Ledande Ledande 

befattnings- befattnings- 
havare (2 havare (2 

TSEK personer) personer) 

Löner och andra ersättningar 2 181 1 893 
(varav tantiem o.d.) (-) (-) 

Pensionskostnader 345 434 

Pensionsförpliktelser 
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Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 
Moderbolaget 
2020 Grundlön styr- 

TSEK elsearvode 

Pensions- 
kostnad Summa  

Styrelsens ordförande (Hans-Peter Ostler) 
Ersättning från moderbolaget 188 188 

Verkställande direktör (Owe Orwar) 
Ersättning från moderbolaget 1 993 345 2 338 

Summa 2 181 345 2 526 

2019 Grundlön styr- 

TS  EK elsearvode 

Pensions- 
kostnad Summa  

Styrelsens ordförande (Hans-Peter Ostler) 
Ersättning från moderbolaget 109 109 

Verkställande direktör (Owe Orwar) 
Ersättning från moderbolaget 1 784 434 2 218 

Summa 1 893 434 2 327 

Aktierelaterade ersättningar 
Under 2016 och 2017 startades aktieoptionsprogram med lösenperioder under 2019 och 2020. Marknadsvärde erlades för optionerna 
och en viss del inlöstes under 2019 medan resterande förföll utan inlösen under 2019 och 2020. Den 30 juni 2019, startade koncernen 
ett aktieoptionsprogram som ger ledande befattningshavare och nyckelpersoner rätt att förvärva aktier i företaget. Enligt programmet kE 
optionerna lösas till aktier, under lösenperioden, till ett fastställt pris. Marknadsvärde, beräknat enligt Black&Scholes modell, har erlagt: 
för optionerna. Per den 23 december 2020, har bolaget ställ ut ett personaloptionsprogram med möjlighet till tilldeling av optioner under 
kommande tre års period. Efter utställande av optioner, kan optionerna lösas till aktier, under lösenperioden, för aktiens kvotvärde. 
Personaloptionerna har varit vederlagsfria. Värdering har dock gjorts med hjälp av Black&Scholes och marknadsvärdet kommer att 
kostnadsföras under intjäningsperioden, som är 3 år. 

Förutsättningar och villkor för tilldelningarna framgår nedan, enligt vilka samtliga aktieoptioner regleras genom fysisk leverans av 
aktier: 

Datum för tilldelning/ Antal Intjänandevillkor Avtalsenlig 
personalkategori instrument löptid/lösenpris 

på optionerna 
Koncernen och moderbolaget 

Tilldelning av aktieoptioner till ledande 
befattningshavare den 30 juni 2019 

180 000 Två års tjänstevillkor 2  år/40  kr 

Tilldelning av aktieoptioner till 
nyckelpersoner den 30 juni 2019 

70 000 Två års tjänstevillkor 2  år/40  kr 

Tilldelning av personaloptioner till 
anställda den 23 december 2020 

300 000 Tre års tjänstevillkor 3  år/0,05  kr 

Totalt antal egetkapitalreglerade 
optioner 

550 000 
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Antal och vägda genomsnittliga lösenpriser avseende egetkapitalreglerade optioner 
Koncernen och moderbolaget  

Antal optioner 

Antal 
optioner 

2020 

Antal 
optioner 

2019 

Utestående vid periodens början 492 875 458 250 

Tilldelade under perioden 300 000 250 000 

Inlösta under perioden -26 125 -163 125 

Förfallna under perioden -216 750 -52 250 

Utestående vid periodens utgång 550 000 492 875  

Inlösningsbara vid periodens slut 

För egetkapitalreglerade optioner som lösts in under perioden var den vägda genomsnittliga aktiekursen på lösendagen 13,40 kr. 

Utestående egetkapitalreglerade optioner per den 31 december 2020 (2019) har ett lösenpris inom intervallet 40 (40) kr till 40 
(13,40) kr och en vägd genomsnittlig återstående avtalsenlig löptid på 2,1 (2) år. 
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Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Koncernen 
TSEK 2020 2019 

KPMG AB (Sven Cristea) 
Revisionsuppdrag 108 21 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 22 51 

Moderbolaget 
TSEK 2020 2019 

KPMG AB (Sven Cristea) 
Revisionsuppdrag 108 21 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 22 51 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 

Not 5 Finansnetto 

Koncernen 
Tsek 2020 2019 

Finansiella kostnader 
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde — räntekostnader -4 286 -143 
Netto valutakursförluster 31 -30 
Övrigt -13 -2 

-4 268 -175 
Finansnetto redovisat i resultatet -4 268 -175 

Moderbolaget 
TSEK 2020 2019  

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Räntekostnader -3 545 -14 

Varav koncernföretag 
Varav övriga -3 545 -14 

Not 6 Skatter 

Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat 
Koncernen 
TSEK 2020 2019 
Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)] 
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader (leasing) 12 22 

12 22 

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen 12 22 

Avstämning av effektiv skatt 
Koncernen 
TSEK 2020 2019  

Resultat före skatt -47 519 -46 165 
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 21,4% 10 169 21,4% 9 879 
Ej avdragsgilla kostnader 0,0% -12 -0,2% -76 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -21,3% -10 145 -21,2% -9781 
Redovisad effektiv skatt 0,0% 12 0,0% 22 
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Moderbolaget 
TSEK 2020 2019  

Resultat före skatt -31 523 -29 452 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 21,4% 6 746 21,4% 6 303 

Ej avdragsgilla kostnader 0,0% -12 -0,2% -76 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av -14,2% -6 734 -13,5% -6 227 
Redovisad effektiv skatt  op%  0 0,0% 0 

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar 
Koncernen har ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag på 159 000 (111 554) tkr. Motsvarande belopp för 
moderbolaget är 92 539 (61 029) tkr. Det underliggande värdet på den uppskjutna skatten hänförlig till dessa 
underskott uppgår till 32 754 (22 980) tkr. För moderbolaget är motsvarande belopp 19 063 (12 572) tkr. I 
bokslutet för 2020 har företagsledningen av försiktighetsskäl valt att inte redovisa värdet av dessa 
underskottsavdrag i koncernens och moderbolagets balansräkningar eftersom de sannolikt inte kommer att kunna 
uthyttjas inom en snar framtid. Någon slutpunkt när dessa underskottsavdrag måste utnyttjas finns för närvarande 
inte. 

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader 

Koncernen 
Redovisat i Malans per 

Balans per årets 31 dec 
TSEK 1 jan 2020 resultat 2020 

Nyttjanderättstillgångar -1170 487 -683 
Leasingskulder 1 140 -475 665 

-30 12 -18 

Redovisat i 8alans per 
Balans per årets 31 dec 

TSEK 1 jan 2019 resultat 2019 

Nyttjanderättstillgångar -1 558 388 -1170 
Leasingskulder 1 506 -366 1 140 

-52 22 -30 

Förändrad skattesats 
From 1 januari 2019 är skattesatsen i Sverige 21,4% för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller 
senare. Skattesatsen sänks till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. 
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Not 7 Resultat per aktie 

Resultat per aktie 
Före utspädning 

SEK 2020 2019 

Resultat per aktie -4,11 -8,15 

Efter utspädning 
SEK 2020 2019 

Resultat per aktie -4,11 -8,15 

Vägt genomsnittligt antal aktier uppgick till 11 567 (5 665) tusen, vilket har påverkats av aktuellt år och föregående års 
nyemissioner. Antalet utestående aktier vid årets slut var 15 182 (10 818) tusen. Någon utspädningseffekt har inte uppstått. 

Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och förändringar efter balansdagen. 
Företaget hade under 2020 ett utestående teckningsoptionsprogram vars lösenkurs (40 kr per aktie) översteg stamaktiernas 
genomsnittskurs (28 kr per aktie). Personaloptionsprogrammet som startades den 23 december 2020 har en lösenkurs på 0,05 kr 
och är således betydligt under genomsnittskurs. För 2020 och 2019 medför incitamentsprogrammen ingen utspädningseffekt. Om 
bolagets aktiekurs stiger i framtiden kan emellertid utspädningseffekt uppstå. Eftersom bolagets aktier inte är föremål för 
regelbunden handel avser angiven genomsnittskurs emissionskursen under 2020. 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 

Koncernen 

TSEK 

Utvecklings- 
utgifter Totalt 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående balans 1 januari 2019 2 969 2 969 
Utgående balans 31 december 2019 2 969  2 969 

Ingående balans 1 januari 2020 2 969 2 969 
Utgående balans 31 december 2020 2 969 2 969 

Redovisade värden 
Per 2019-01-01 2 969 2 969 
Per 2019-12-31 2 969 2 969 

Per 2020-01-01 2 969 2 969 
Per 2019-12-31 2 969 2 969  

Moderbolaget 
UtvecklIngs- 

TSEK utgifter Totalt 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående balans 1 januari 2019 969 969 
Utgående balans 31 december 2019 969 969 

Ingående balans 1 januari 2020 969 969 
Utgående balans 31 december 2020 969 969 

Redovisade värden 
Per 2019-01-01 969 969 
Per 2019-12-31 969 969 

Per 2020-01-01 969 969 
Per 2020-12-31 969 969 
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar 

Koncernen/Moderbolaget 
Maskiner och Förbättrings- 

andra 
tekniska 

Inventarier, 
verktyg och 

utgifter på 
annans 

TSEK anläggningar installationer fastighet Totalt 

Anskaffningsvärde 

Ingående balans 1 januari 2019 767 44 359 1 170 

Årets anskaffningar 265 — 34 299 

Försäljningar/Utrangeringar — — -105 -105 

Utgående balans 31 december 2019 1 032 44 288 1 364 

Ingående balans 1 januari 2020 1 032 44 288 1 364 

Årets anskaffningar 3 157 — — 3 157 

Utgående balans 31 december 2020 4 189 44 288 4 521 

Avskrivningar 

Ingående balans 1 januari 2019 -293 -24 -41 -358 

Årets avskrivningar -191 -9 -61 -261 

Försäljningar/Utrangeringar — — 9 9 

Utgående balans 31 december 2019 -484 -33 -93 -610 

Ingående balans 1 januari 2020 -484 -33 -93 -610 

Årets avskrivningar -391 -9 -58 -458 

Utgående balans 31 december 2020 -875 -42 -151 -1 068 

Redovisade värden 
Per 2019-01-01 474 20 318 812 

Per 2019-12-31 548 11 195 754 

Per 2020-01-01 548 11 195 754 

Per 2020-12-31 3 314 2 137 3 453 

Not 10 Eget kapital 

Typer av aktier 
Tusentals aktier 2020 2019 

A aktier 
Antal/värde vid årets ingång 10 818 1 781 

Nyemission 3 511 350 

Ökning av antal aktier genom split 1:5 — 8 524 

Emission av teckningsoptioner 26 163 

Konvertering av lån 827 — 

Emitterade per 31 december—betalda 15 182 10 818 

Per den 31 december 2020 omfattade det registrerade aktiekapitalet 15 181 587 A aktier (10 817 915) med ett kvotvärde på 
0,05 kr (0,05 kr). 

Innehavare av A aktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid 
bolagsstämman med en röst per aktie. 

I moderbolaget har belopp motsvarande skillnaden mellan kvotvärde och erhållet emissionsbelopp med avdrag för 
emissionskostnader överförts till Överkursfond. Överkursfonden är fritt eget kapital och således disponibel för utdelning. 
I koncernredovisningen ingår Överkursfonden i Övrigt tillskjutet kapital. 
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Not 11 Räntebärande skulder 

det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. 

Koncernen 
TSEK 2020 2019 

Långfristiga skulder 
Villkorat utvecklingslån 850 850 
Reverslån 2 000 
Leasingskulder 1 075 3 165 

1 925 6 015 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av leasingskulder 2 155 2 369 

2 155 2 369  

Villkor och återbetalningstider 
Lån i form av projektfinansieringsstöd från Västragötalands Läns Landsting om 850 TSEK. Utbetalt 
projekfinansieringsstäd skall av återbetalas med ett belopp motsvarande 5% av de intäkter som kan komma att 
uppbära i samband med  Obliques  exploatering av projektet. Räntan skall beräknas på utestående ej återbetalt 
stödbelopp med början med start efter första återbetalningen. Räntan skall för varje kalenderhalvår motsvara den av 
Riksbanken fastställda referensränta med tillägg av 2 procentenheter. 

Not 12 Övriga långfristiga skulder 

Moderbolaget 
TSEK 2020 2019  

Långfristiga skulder 
Villkorat utvecklingslån 850 850 

850 850 

Se not 11 för återbetalningsvillkor. 

Not 13 Pensioner 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
I koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

TSEK 2020 2019  

Koncernen 
Kostnader för avgiftsbestämda planer 1 434 1 586 

Moderbolaget 
Kostnader för avgiftsbestämda planer 1 434 1 586 
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Not 14 Finansiella risker och riskhantering 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. 
• Kreditrisk 
• Likviditetsrisk 
• Marknadsrisk 

Ramverk för finansiell riskhantering 
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och 
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker 
hanteras av finansfunktionen i moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en 
kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör från marknadsrisker. I det 
utvecklingsskede som koncernen befinner sig i domineras finansieringen av ägarkapital. 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina skyldigheter som är förknippade med finansiella skuld( 
Koncernen har rullande 12 månaders likviditetsplanering. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och 
kostnaderna för finansieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska ha medel tillgängliga för att i tillräcklig grad 
kunna färdigställa utvecklingsprojekt för kommersialisering och egen likviditetsgenerering. Enligt finanspolicyn ska det alltid 
finnas tillräckligt med kontanta medel och garanterade krediter för att täcka de närmaste 12 månadernas likviditetsbehov. 

Förfallostruktur finansiella skulder — odiskonterade kassaflöden 

Koncernen 
2020 

Nom. belopp 3 mån-1 
TSEK originalvaluta Totalt <I mån 1-3 mån år 1-5 år 'Sär 

Skulder till kreditinstitut 850 850 — — — 850 — 
Leverantörsskulder 5 780 5 780 5 780 
Leasingskulder 3 282 3 282 215 381 1 580 1 106  
Summa 9 912 9 912 5 995 381 1 580 1 956 — 

2019 
Nom. belopp 3 mån-1 

TSEK originalvaluta Totalt <1 mån 1-3 mån år 1-5 år > 5 år 

Skulder till kreditinstitut 850 850 850 
Revers lån 2 000 2 000 2 000 
Leverantörsskulder 3 466 3 466 3 466 
Leasingskulder 5 676 5 676 214 384 1 795 3 283 
Summa 11 992 11 992 3 680 384 1 795 6 133 

Skulder till kreditinstitut 
Lån Västragötalands Läns Landsting om 850 TSEK förväntas att återbetalas inom fem år. 

Marknadsrisk 
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på 
grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, ränterisk och andra 
prisrisker. Koncernen är främst finansierad via eget kapital och valutaexponeringen i inköpen är begränsad. 
Marknadsriskerna är därför inte väsentliga för resultat och ställning. 
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Kreditrisk 
Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därigenom 
förorsakar koncernen en finansiell förlust och uppstår huvudsakligen från koncernens kundfordringar. 

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar utgör den maximala kreditexponeringen och nedskrivningar redovisas i resultatet. 

Kapitalhantering 
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en tillräckligt robust finansiell ställning, som möjliggör utvecklin. 
av koncernens produktportfölj mot kommersialisering och intäktsgenerering. 

Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen står under externa kapitalkrav. 

Not 15 Leasingavtal 

Leasingavtal där företaget är leasetagare 
Nyttjanderättstillgångar 
Koncernen 
TSEK Lokaler Inventarier Totalt 

Avskrivningar under året 
Utgående balans 31 december 2020 

Avskrivningar under året 
Utgående balans 31 december 2019 

-2 266 -98 -2 364 
3 176 141 3 317 

-2 242 -56 -2 298 
5 442 239 5 681  

Tillkommande nyttjanderättstillgångar under 2020 uppgick till 0 tkr (414 tkr). I detta belopp ingår anskaffningsvärdet för under året 
nyanskaffade nyttjanderätter samt tillkommande belopp vid omprövning av leasingskulder på grund av ändrade betalningar till följd 
av att leasingperioden har förändrats. 

Leasingskulder 
Koncernen 
TSEK 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga leasingskulder 2 155 2 369 
Långfristiga leasingskulder 1 075 3 165 
Leasingskulder som ingår i rapporten över finansiell ställning 3 230 5 534 

För löptidsanalys av leasingskulderna, se not 14 Finansiella risker och riskhantering i avsnittet om likviditetsrisk. 

Belopp redovisade i resultatet 
Koncernen 
TSEK 2020 2019 

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 
Ränta på leasingskulder 

2 364 2 298 
89 130  

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till: 
Moderbolaget 
TSEK 2020 2019 

Inom ett år 
Mellan ett och fem år 

Kostnadsförda avgifter uppgår till: 
Moderbolaget 
TSEK 2020 2019 

Totala leasingkostnader 2 750 
2 750 

2 606 
2 606  

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden 
Koncernen 
TSEK 2020 2019 

Summa kassautfiöden hänförliga till leasingavtal -2215 -2060 

2 176 2 394 
1 106 3 282 
3 282 5 676 
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50 585 33 980 
15 937 16 605 
66 522 50 585  

Redovisat värde 

2020-12-31 2019-12-31 

Fastighetsleasing (lokaler) 
Koncernen leasar byggnader för sina kontorslokaler. Leasingavtalen för kontorslokaler har normalt en löptid på 3 år. Vissa 
leasingavtal innehåller en option att vid leasingperiodens slut förnya leasingavtalet med ytterligare en period med samma löptid. 
För det fall förnyelse bedömts sannolik har förlängningsperioden inräknats vid beräkning av leasingskuld och 
nyttjanderättstillgång. 

Not 16 Disposition av företagets vinst 

Förslag till disposition av företagets vinstmedel 

Balanseras i ny räkning 144 021 646 
Summa 144 021 646 

Not 17 Närstående 

Närståenderelationer 
Moderbolaget har en närståenderelation med sitt dotterföretag, se not 18. 

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning 
Företagets styrelseledamöter och dess nära familjemedlemmar kontrollerar 13 % av rösterna i företaget. 

De ledande befattningshavarna deltar också i koncernens aktieoptionsprogram (se not 3). 

Följande ersättningar har nyckelpersonerna i ledande ställning erhållit: 

TSEK 

Koncernen 

2020 2019 

Kortfristiga ersättningar till anställda 

Moderbolaget 

9 442 9 086 

Kortfristiga ersättningar till anställda 

Uppgifter om ersättningar till respektive nyckelperson i ledande ställning, se not 3. 

9 442 9 086 

Not 18 Koncernföretag 

Moderbolaget 
TSEK 2020 2019 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Aktieägartillskott 
Utgående balans 31 december 

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag 
Dotterföretag 

Organisationsnummer Säte Antal andelar Andel i % 

Cinda Pharma AB, 559088-7906, Göteborg 500 100 66 522 50 585 
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Not 19 Specifikationer till rapport över kassaflöden 

Likvida medel 
TSEK 

Koncernen 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

2020-12-31 2019-12-31 

Kassa och banktillgodohavanden 78 761 18 830 
Summa enligt rapporten over finansiell ställning och rapporten över kassaflöden 78 761 18 830  

Moderbolaget 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

Kassa och banktillgodohavanden 78 752 18 822 

Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalysen 78 752 18 822 

Betalda räntor 
TSEK 2020 2019 

Koncernen 
Erlagd ränta -1 077 -144 

Moderbolaget 
Erlagd ränta -988 -14 

Transaktioner som inte medför betalningar 
TSEK 2020 2019  

Koncernen 
Förvärv av tillgång genom leasingavtal 414 

Konvertering av skuld till eget kapital 2 000 
Förändring av skulder inom finansieringsverksamheten - koncernen 

TSEK 

Koncernen 

Leasingskuld 

Övriga 

räntebärande 

skulder 

Summa skulder 

härrörande från 

finansierings-

verksamheten 

Ingående balans 2020 5 534 2 850 8 384 

Kassaflöden inom finansieringsverksamhete 
Amortering leasingskuld -2 304 -2 304 

Andra förändringar 
Kvittning vid emission -2 000 -2 000 

Utgående balans 2020 3 230 850 4 080 

Ingående balans 2019 7 310 2 850 10 160 

Kassaflöden inom finansieringsverksamhete 
Amortering leasingskuld -2 190 -2 190 

Andra förändringar 
Tillkommande leasingskulder 414 414 

Utgående balans 2019 5  534 2  850 8  384 

Under 2020 upptogs ett konvertibelt lån på 36 MSEK. 20 MSEK konverterades till aktier vid nyemissionen under året 
och 16 MSEK återbetalades. 

Not 20 Händelser efter balansdagen 

Efter balansdagen har bolaget tecknat ett samarbetsavtal med ett internationelt medicinbolag avseende ett av bolagets 
framtagna antikroppar TRPV1. Bolaget har dessutom fått publicerat lovande forskningsresultat i den högt ansedda vetenskapliga 
tidskriften Science  Advances  (AAAS), under rubriken  "Rational Antibody  design for Undruggable  Targets using Kinetically 

Controlled  Biomolecular  probes".  I den expertgranskade artikeln beskrivs hur  Oblique Therapeutics  teknik AbiProte kan 
användas för att ta fram och utveckla farmakologiskt skräddarsydda antikroppar mot kliniskt viktiga mål, som allmänt anses 
vara omöjliga att behandla med antikroppar. 
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Not 21 Viktiga uppskattningar och bedömningar 

Uppskjutna skattefordringar 
Koncernen har redovisat stora skattemässiga underskott vilka givit upphov till underskottsavdrag att utnyttja mot framtida 
skattemässiga överskott. Även om företagsledningen bedömer att koncernen kommer att generera skattemässiga överskott på 
lång sikt redovisas inga uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdragen av försiktighetsskäl då risken i 
företagsledningens bedömning inte är oväsentlig. 

Not 22 Uppgifter om moderbolaget  

Oblique Therapeutics  AB (publ) 559017-4487 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Göteborg. 
Adressen till huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20 413 46 Göteborg. 

Koncernredovisningen för år 2020 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. 
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Göteborg den 3 maj 2021 

KPMG AB 7 

Sven Cr 
Auktoriserad revisor 

Oblique Therapeutics AB (publ) 
Org.  nr.  559017-4487  

Styrelsens intygande och underskrifter 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande 
direktören den 3 maj 2021. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och 
moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 2021-06- 
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Styrelseordförande Verkställande direktör 
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Till bolagsstämman i Oblique Therapeutics AB (publ), org. nr 559017-4487 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Oblique Therapeutics AB (publ) för år 2020. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

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

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

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

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

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

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Oblique Therapeutics AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

Göteborg den 3 maj 2021 

KPMG AB 

Sven Cristea 
Auktoriserad revisor 
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