
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Delårsrapport 
1 april-30 juni 2022 



 
 

Finansiell information 

 

Andra kvartalet, april-juni 2022 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK och övriga rörelseintäkter till 9 (676) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -12 798 (-19 653) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,84 (-1,29) SEK 

• Periodens kassaflöde uppgick till -7 731 (-18 729) TSEK 

• Likvid medel per 30 juni uppgick till 5 424 (47 919) TSEK 

 

Januari – juni 2022 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK och övriga rörelseintäkter till 9 (1 353) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -26 412 (-32 160) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -1,74 (-2,12) SEK 

• Periodens kassaflöde uppgick till -14 510 (-30 842) TSEK 

• Likvid medel per 30 juni uppgick till 5 424 (47 919) TSEK  

 

 

Finansiell översikt 

    
2022 

apr-jun 
2021 

apr-jun 
2022 

jan-jun 
2021 

jan-jun 
2021  

jan-dec 

         
Resultat (TSEK)         
Nettoomsättning   0 0 0 0 0 

Rörelseresultat   -12 777 -19 620 -26 342 -32 046 -61 361 

Periodens resultat   -12 798 -19 653 -26 412 -32 160 -61 639 

         
Kapital (TSEK)         
Likvida medel vid periodens slut   5 424 47 919 5 424 47 919 19 934 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -11 019 -17 732 -23 222 -29 011 -56 098 

Periodens kassaflöde   -7 731 -18 729 -14 510 -30 842 -58 827 

Eget kapital vid periodens slut   4 368 47 619 4 368 47 619 19 727 

Avkastning på eget kapital (%)   Neg Neg Neg Neg Neg 

Balansomslutning   14 727 59 902 14 727 59 902 30 836 

Soliditet vid periodens slut (%)   29,7% 79,5% 29,7% 79,5% 64,0% 

         
Aktiedata*         
Resultat per aktie (SEK)   -0,84 -1,29 -1,74 -2,12 -4,06 

Eget kapital per aktie (TSEK)   0,29 3,14 0,29 3,14 1,30 

         
Personal         
Genomsnittligt antal anställda   18 16 18 15 16 

       
*Någon utspädningseffekt har inte uppstått.       

 

 

 

 

 

 



 
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet april-juni 2022 
 

• Oblique har tagit fram ett Prospekt med hjälp av Eminova Partners AB för att genomföra 
en konvertibel emission om totalt 46 MSEK för att säkerställa verksamheten fram till 
årsskiftet. 

 
• Den 29 april kallade bolaget till extra bolagsstämma den 13 maj för att besluta om 

godkännande av styrelsens beslut om emission av högst 460 048 tvingande konvertibler 
med företrädesrätt för aktieägarna samt besluta om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
 

• Den 9 maj godkände Finansinspektionen bolagets prospekt för att genomföra en 
företrädesemission av tvingande konvertibler upp till 46 MSEK.  
 

• Extra bolagsstämma beslutade den 13 maj att godkänna av styrelsens beslut om emission 
av högst 460 048 tvingande konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna samt besluta 
om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

 
• Bolaget har anlitat North Point Securities AB som finansiella rådgivare i samband med 

genomförandet av transaktionen med företrädesemissinen av konvertiblerna. 
 

• Den 20 Maj 2022 förlänger Oblique Therapeutics teckningsperiod i den pågående 
företrädesemissionen av tvingande konvertibler. 

 
• Den 15 juni håller Oblique årsstämma och samtliga styrelseledamöter omvaldes samt att 

Daniel Johnson omvaldes som styrelsens ordförande. 
 

• Oblique Therapeutics offentliggör utfallet i företrädesemissinen av tvingande 
konvertiblerna. Genom företrädesemissionen tillförs Oblique därmed 28,4 MSEK. 

 
• Oblique har genomfört en studie med intravenöst administrerad KRAS-antikropp (aG13D 

riktad mot kolorektal cancer) med goda resultat som indikerar att vår KRAS-antikropp 
kan dämpa tumörtillväxten. 

 
• Styrelsen tillsätter Hans-Peter Ostler som tillförordnad VD för att Owe Orwar och 

Carolina Trkulja skall få mer tid att leverera validerande data inom forskningen och dess 
plattform.  

 

 

Väsentliga händelser under januari-mars 2022 

 

• Oblique var inbjudet att delta på den årliga J.P.Morgan Healthcare Conference den 10-13 
januari. 
 

• Oblique Therapeutics meddelade via en pressrelease den 14 januari att USA’s patent och 
varumärkesmyndighet har beviljat patent för AbiProt®-plattformen.  
 

• Bolaget har emitterat ett konvertibelt skuldebrev om 6 MSEK och tagit upp aktieägarlån 
om 6 MSEK för att förstärka nuvarande finansiella ställning. Konvertibeln och lånen skall 
omvandlas till aktier vid kommande emission på samma villkor som övriga emittenter. 
 



 
 

• Bolaget har ingått ett avtal med J.P. Morgan SE som finansiella rådgivare med möjlighet att 
genomföra en notering av bolaget. Banken är en nyckelspelare inom ”life science corporate 
financing” på den globala marknaden. Beslut om notering är inte fastställt. 

 
 

 
 
Väsentliga händelser efter periodens slut 
 

 
• Rekryteringsprocessen av en ny VD påbörjades omedelbart och förhoppningarna är att 

denna process kan slutföras vid årsskiftet. 
 

• Carolina Trkulja lämnar styrelsen 23 augusti 2022. 
 

 
 

 
 



 
 

VD-kommentar    
 

Bästa/Bäste aktieägare i Oblique Therapeutics, 
 

Jag har nu varit tillförordnad VD för bolaget i 
dryga 50 dagar och tar tillfället i akt att 
sammanfatta bolagets andra kvartal.  
 
När jag blickar bakåt vill jag passa på att 
välkomna alla nya aktieägare samt tacka både er 
och befintliga aktieägare för ert engagemang 
och tålamod.  
 
Vi genomförde en företrädesemission i form av 
ett tvingande konvertibellån. Trots krävande 
marknadsförutsättningar lyckades vi ta in 28,4 
miljoner SEK vilket vi är glada för.  
 
Vårt långsiktiga samarbete med J. P. Morgan 
fortsatte under kvartalet i stadig takt. Samtidigt 
har emellertid marknadsläget varit utmanande 
vilket innebär att våra stora planer måste få lov 
ta längre tid. Vi fortsätter därför att vara 
försiktigt positiva att kunna välkomna nya 
huvudägare i bolaget via samarbetet. Processen 
kan givetvis komma att accelereras av 
ytterligare validerande data. 

 
 
Rekryteringsprocessen av en ny VD har påbörjats under tredje kvartalet och fortskrider enligt plan. Vi 
förväntar oss att kunna återkomma med mer information gällande detta under fjärde kvartalet.   
 
Våra program fortsätter att avancera och vi har under kvartalet genomfört en studie med intravenöst 
administrerad KRAS-antikropp (aG13D riktad mot kolorektal cancer). Resultaten stödjer vår hypotes 
att vår KRAS-antikropp kan dämpa tumörtillväxten och härutöver förmodas vara tillgänglig för 
intravenös administration. 

  
Vårt samarbete med ett ledande läkemedelsbolag gällande TRPV1 löper på planenligt och vi inväntar 
med spänning resultatet av djurmodellsstudien i apa som planeras att rapporteras under Q3. 
Resultatet av studien kan komma att få stor positiv påverkan på bolaget.  
 
Med detta sagt kvarstår bolagets övergripande ambition att förvandla Oblique Therapeutics ifrån ett 
bioteknikföretag i tidigt skede till ett läkemedelsföretag i klinisk fas.  För att ta oss hit behöver vi 
minimera riskerna och identifiera den kortaste och säkraste vägen till målet. Vi kommer att pröva och 
bekräfta affärsstrategin kontinuerligt samt anpassa strategin till rådande marknadsförutsättningar och 
tillgängliga data. Allt för att på bästa sätt kunna maximera bolagets potential i förhållande till 
tillgängliga resurser. 
 
Jag vill också passa på att inkludera mina egna framåtblickande tankar för hur jag ser på det kommande 
kvartalet. Verksamhetsplaneringen inför 2023 pågår i skrivande stund. Bolaget har fortsatt behov av 
extern finansiering och vi hoppas inom kort kunna återkomma med en uppdaterad affärs- och 



 
 

finansieringsplan som möjliggör fortsatt fokus på att generera validerande data för våra prioriterade 
program och för vår unika plattformsteknologi AbiProt. 
 
Jag vill tillsammans med hela teamet på Oblique Therapeutics förmedla att vi investerar all vår kraft 
och energi i att realisera våra ambitioner. Vi är övertygade om att vi med våra unika antikroppar kan 
bidra med effektiva läkemedel, främst inom smärta och cancer, områden med stora medicinska behov 
och svårt lidande. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Hans-Peter Ostler 
Tillförordnad VD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Koncernens utveckling april – juni 2022 

 

Intäkter 
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick 9 (676) TSEK och 

var under jämförelseperioden hänförligt till upparbetat statligt bidrag från Vinnova gällande projekt 

SARS-CoV-2. 

 

Periodens resultat 
Resultatet för perioden uppgår till -12 798 (-19 653) TSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,84 (-

1,29) SEK.  

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till -12 786 (-20 297) TSEK vilket var en minskning 

med 7 511 TSEK jämfört med samma period 2021.  

Kostnader för projekttjänster och material uppgick till -1 400 (-8 663) TSEK vilket är en minskning 

med 7 263 TSEK. Anledningen är relaterad till nya faser i projekten där behov av externa tjänster var 

ovanligt hög under jämförelseperioden.   

Övriga externa kostnader uppgår till -4 160 (-5 240) TSEK vilket är en minskning med 1 080 TSEK. 

Minskningen hänför sig främst till förändringar av inköp av löpande tjänster i verksamheten. 

Bolaget har under 2022 och 2021 anställt ny personal vilket genererat en ökning av periodens 

genomsnittliga antal anställda med 2 personer mellan perioden och motsvarande period föregående 

år. Personalkostnaden uppgår till -6 414 (-5 641) TSEK vilket är en ökning om 773 TSEK.  

Optionsprogrammet kostnadsförs löpande (kvalificerade personaloptioner) över de tre år som 

programmet löper och genererar under perioden en kostnad om 699 TSEK. 

 

Likvida medel och kassaflöde 
Periodens totala kassaflöde uppgick till -7 731 (-18 729) TSEK. 

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgår till -11 019 (-17 732) TSEK.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till 0 (-506) TSEK och bestod föregående år av 

investeringar i maskiner och utrustning till laboratoriet. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till +3 288 (-491) TSEK och består 2022 av 
inbetalning av konvertibelt lån om 3 747 TSEK efter transaktionskostnader, samt amortering av 
leasingskulder.  
 



 
 

Koncernens utveckling januari – juni 2022 

 

Intäkter 
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick 9 (1 353) TSEK och 

var under jämförelseperioden hänförligt till upparbetat statligt bidrag från Vinnova gällande projekt 

SARS-CoV-2. 

 

Periodens resultat 
Resultatet för perioden uppgår till -26 412 (-32 160) TSEK vilket ger ett resultat per aktie om -1,74 (-

2,12) SEK.  

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till -26 351 (-33 399) TSEK vilket var en minskning 

med 7 048 TSEK jämfört med samma period 2021.  

Kostnader för projekttjänster och material uppgick till -3 759 (-11 955) TSEK vilket är en minskning 

med 8 196 TSEK. Anledningen är relaterad till nya faser i projekten där behov av externa tjänster var 

ovanligt hög under jämförelseperioden.   

Övriga externa kostnader uppgår till -8 175 (-9 393) TSEK vilket är en minskning med 1 218 TSEK. 

Minskningen hänför sig främst till förändringar av inköp av löpande tjänster i verksamheten. 

Bolaget har under 2022 och 2021 anställt ny personal vilket genererat en ökning av periodens 

genomsnittliga antal anställda med 3 personer mellan perioden och motsvarande period föregående 

år. Personalkostnaden uppgår till -12 782 (-10 468) TSEK vilket är en ökning om 2 314 TSEK.  

Optionsprogrammet kostnadsförs löpande (kvalificerade personaloptioner) över de tre år som 

programmet löper och genererar under perioden en kostnad om 1 398 TSEK. 

 

Likvida medel och kassaflöde 
Periodens totala kassaflöde uppgick till -14 510 (-30 842) TSEK. 

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgår till -23 222 (-29 011) TSEK.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till 0 (-747) TSEK och bestod föregående år av 

investeringar i maskiner och utrustning till laboratoriet. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till + 8 712 (-1 084) TSEK och består 2022 av 
inbetalning av konvertibla lån om 9 647 TSEK efter transaktionskostnader, samt amortering av 
leasingskulder.  

 

  



 
 

Moderbolaget januari – juni 2022  
 

Övriga rörelseintäkter uppgick till 9 (1 353) TSEK och var under jämförelseperioden hänförligt till 

upparbetat statligt bidrag från Vinnova gällande projekt SARS-CoV-2. 

Totalresultatet för första halvåret 2022 uppgick till -20 757 (-24 846) TSEK.  

Det ökade negativa resultatet är främst hänförligt till ökade personalkostnader. Bolaget har mellan 

åren i genomsnitt 3 fler anställda fler personer jämfört med samma period föregående år.   

 

Övrig information  
 

Personal 
Vid utgången av rapportperioden var antalet anställda 19 heltidsanställda varav 4 är lokaliserade i 

Stockholm. Därutöver har bolaget tre konsulter verksamma i bolagets olika projekt.   

 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernen förväntas utvecklas enligt de strategiska och finansiella planer som ligger.  

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 att bli mindre attraktiva som resultat av 

konkurrens, andra molekylers superioritet, eller negativa patientdata (bristande effekt eller 

oacceptabla sidoeffekter och toxicitet). 

Möjligheterna till fortsatt drift 
Bolagets likvida status är ansträngd men har via emission av konvertibler under perioden som 

inbringade 28,4 MSEK säkrat likviditet för de närmaste 6 månaderna. Bolagets styrelse och ledning 

jobbar med flera alternativ i syfte att säkra den långsiktiga finansieringen vilken beräknas vara på 

plats under andra halvåret 2022. 

Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående utanför koncernen har förekommit under perioden. Inga 
fordringar eller skulder fanns per den 30 juni 2022.  
 
Moderbolaget har en närståenderelation med sitt dotterföretag då moderbolaget bedriver 
koncernens verksamhet och administrerar alla kostnader och samtliga projekt som bedrivs i 
koncernen. Cinda Pharma AB:s andel av kostnadsmassan fördelas kvartalsvis. 



 
 

Aktien och ägarna 
Det totala antalet aktier och röster vid periodens slut uppgick till 15 181 587 (15 181 587). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktierelaterade ersättningar  

 
Det finns fyra utestående optionsprogram riktade till styrelse, ledande befattningshavare och 

anställda. (se not 5) 

    

Ägare     Antal aktier 
Andelar 

kapital/röster 

Corespring Invest AB   1 855 830 12,22% 

Quiq Holding AB     1 519 330 10,01% 

Advecto AB     932 585 6,14% 

Nordnet Pensionsförsäkringar AB   746 053 4,91% 

Clavis & Vose Invest AB     711 340 4,69% 

Trkulja, Carolina     700 000 4,61% 

Carljohan Lagervall AB     560 890 3,69% 

Alpcot AB   526 435 3,47% 

Pension Futur   453 690 2,99% 

Almi Invest AB     402 715 2,65% 

10 största ägarna     8 408 868 55,38% 

Övriga ägare     6 772 719 44,62% 

Totalt     15 181 587 100,00% 



 
 

Koncernens resultaträkning 

 

  Not 
2022 

apr-jun 
2021 

apr-jun 
2022 

jan-jun 
2021 

jan-jun 
2021  

jan-dec 

         
Rörelsens intäkter             

Nettoomsättning   0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  9 676 9 1 353 2 837 

Summa rörelseintäkter 4 9 676 9 1 353 2 837 

         
Rörelsens kostnader         
Inköp av varor och tjänster för 
tjänsteproduktionen   -1 400 -8 663 -3 759 -11 955 -21 214 

Övriga externa kostnader   -4 160 -5 240 -8 175 -9 393 -17 843 

Personalkostnader   -6 414 -5 641 -12 782 -10 468 -22 027 

Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar och materiella 
anläggningstillgångar -811 -752 -1 633 -1 583 -3 114 

Övriga rörelsekostnader   0 0 0 0 0 

Summa rörelsekostnader   -12 786 -20 297 -26 351 -33 399 -64 198 

Rörelseresultat   -12 777 -19 620 -26 342 -32 046 -61 361 

         
Resultat från finansiella poster             

Finansiella kostnader   -27 -37 -80 -118 -280 

Finansnetto   -27 -37 -80 -118 -280 

         
Resultat före skatt   -12 804 -19 658 -26 422 -32 165 -61 640 

Skatt på årets resultat   5 4 10 5 2 

Periodens resultat   -12 798 -19 653 -26 412 -32 160 -61 639 

         
         
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare   -12 798 -19 653 -26 412 -32 160 -61 639 

              

Resultat per aktie (SEK)   -0,84 -1,29 -1,74 -2,12 -4,06 

Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med 
periodens/årets totalresultat   
Någon utspädningseffekt har inte uppstått.  

   



 
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 

 
    Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

           

Tillgångar          

       
Immateriella anläggningstillgångar     2 746 2 969 2 895 

Materiella anläggningstillgångar     2 849 3 726 3 342 

Nyttjanderättstillgångar    1 308 3 260 2 299 

Summa anläggningstillgångar     6 903 9 955 8 536 

       
Kortfristiga fordringar     2 400 2 027 2 365 

Likvida medel    5 424 47 919 19 934 

Summa omsättningstillgångar     7 824 49 946 22 300 

         

Summa tillgångar     14 727 59 902 30 836 

       
Eget kapital       
Aktiekapital     759 759 759 

Övrigt tillskjutet kapital     250 852 238 211 239 799 

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat    -247 242 -191 351 -220 831 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 368 47 619 19 727 

       
Summa eget kapital    4 368 47 619 19 727 

       
Skulder       
Långfristiga leasingskulder     480 1 251 689 

Övriga långfristiga skulder     850 850 850 

Uppskjutna skatteskulder     7 13 16 

Summa långfristiga skulder     1 337 2 114 1 555 

       
Kortfristiga leasingskulder     797 1 946 1 531 

Övriga kortfristiga skulder    8 225 8 222 8 023 

Summa kortfristiga skulder     9 022 10 169 9 554 

       
Summa skulder     10 359 12 283 11 109 

       
Summa eget kapital och skulder     14 727 59 902 30 836 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



 
 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital  

  Not 
Aktie-

kapital 
Övrigt tillskjutet 

eget kapital 

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
totalresultat Summa 

Ingående eget kapital 2021-01-01  759 236 814 -159 193 78 381 

      
      
Periodens totalresultat      
Periodens resultat    -61 639 -61 639 

Periodens totalresultat  – – -61 639 -61 639 

      
Transaktioner med koncernens ägare      
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner – 191  191 

Periodisering kvalificerade personaloptioner – 2 794   2 794 

Summa transaktioner med koncernens ägare – 2 985 – 2 985 

      
Utgående eget kapital 2021-12-31   759 239 799 -220 831 19 727 

      
      
Ingående eget kapital 2022-01-01  759 239 799 -220 831 19 727 

      
Periodens totalresultat      
Periodens resultat    -26 412 -26 412 

Periodens totalresultat  – – -26 412 -26 412 

      
Transaktioner med koncernens ägare      
Nyemission, konvertibel   11 000  11 000 

Emissionskostnader   -1 353  -1 353 

Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner  8  8 

Periodisering kvalificerade personaloptioner   1 398   1 398 

Summa transaktioner med koncernens ägare – 11 053 – 11 053 

      
Utgående eget kapital 2022-06-30   759 250 852 -247 243 4 368 

 
 



 
 

Kassaflödesanalys för koncernen 

 

  Not 
2022 

apr-jun 
2021 

apr-jun 
2022 

jan-jun 
2021 

jan-jun 
2021  

jan-dec 

         
Den löpande verksamheten         
Resultat före skatt   -12 804 -19 658 -26 422 -32 165 -61 640 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   1 510 1 451 3 031 2 981 5 908 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

-11 294 -18 206 
-23 391 -29 184 -55 732 

         
         

Förändring av rörelsefordringar   -749 31 -34 2 563 2 224 

Förändring av rörelseskulder   1 024 443 203 -2 390 -2 590 

Summa förändring av rörelsekapital   275 474 169 173 -366 

         
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 019 -17 732 -23 222 -29 011 -56 098 

         
         

Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   0 -506 0 -747 -859 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -506 0 -747 -859 

         
Finansieringsverksamheten         
Optionsinbetalningar   8 0 8 0 191 

Nyemission   5 000 0 11 000 0 0 

Emissionskostnader   -1 253 0 -1 353 0 0 

Amortering av leasingskuld   -467 -491 -943 -1 084 -2 061 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 288 -491 8 712 -1 084 -1 870 

         
Periodens kassaflöde   -7 731 -18 729 -14 510 -30 842 -58 827 

Likvida medel vid periodens början   13 155 66 648 19 934 78 761 78 761 

Likvida medel vid periodens slut   5 424 47 919 5 424 47 919 19 934 

 

 



 
 

Moderbolagets resultaträkning 
 

    
2022 

apr-jun 
2021 

apr-jun 
2022 

jan-jun 
2021 

jan-jun 
2021  

jan-dec 

         
Rörelsens intäkter             

Nettoomsättning   0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  9 676 9 1 353 2 837 

Summa rörelseintäkter   9 676 9 1 353 2 837 

         
Rörelsens kostnader         
Inköp av varor och tjänster för tjänsteproduktionen   -1 314 -8 335 -3 446 -11 409 -19 817 

Övriga externa kostnader   -3 208 -3 424 -6 211 -6 029 -12 674 

Personalkostnader   -5 271 -4 405 -10 505 -8 200 -18 520 

Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar och materiella 
anläggningstillgångar -268 -242 -542 -475 -995 

Övriga rörelsekostnader   0 0 0 0 0 

Summa rörelsekostnader   -10 061 -16 406 -20 704 -26 112 -52 007 

Rörelseresultat   -10 053 -15 730 -20 696 -24 760 -49 170 

         
Resultat från finansiella poster             

Finansiella intäkter             

Finansiella kostnader   -19 -20 -61 -86 -203 

Summa finansiella poster   -19 -20 -61 -86 -203 

         
Resultat efter finansiella poster   -10 071 -15 750 -20 757 -24 846 -49 373 

Skatt på årets resultat   0 0 0 0 0 

Periodens resultat   -10 071 -15 750 -20 757 -24 846 -49 373 

       
Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med 
periodens/årets totalresultat   

 



 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

 

 
      2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

           

Tillgångar          

       
Immateriella anläggningstillgångar     896 969 945 

Materiella anläggningstillgångar     2 849 3 726 3 342 

Finansiella anläggningstillgångar     84 397 73 815 78 780 

Summa anläggningstillgångar     88 142 78 510 83 067 

       
Kortfristiga fordringar     4 115 3 863 4 273 

Likvida medel    5 419 47 918 19 926 

Summa omsättningstillgångar     9 534 51 781 24 198 

         

Summa tillgångar     97 675 130 292 107 266 

       
Eget kapital       
Aktiekapital     759 759 759 

Övrigt tillskjutet kapital     250 852 238 211 239 799 

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat    -162 921 -117 637 -142 164 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 88 689 121 332 98 394 

       
Summa eget kapital     88 689 121 332 98 394 

       
Skulder       
Övriga långfristiga skulder    850 850 850 

Summa långfristiga skulder     850 850 850 

       
Övriga kortfristiga skulder    8 136 8 109 8 022 

Summa kortfristiga skulder     8 136 8 109 8 022 

       
Summa skulder     8 986 8 959 8 872 

       
Summa eget kapital och skulder     97 675 130 292 107 266 

 
 

  



 
 

Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag 
 

1. Allmän information 

Denna delårsrapport omfattar det svenska moderbolaget Oblique Therapeutics AB, 

organisationsnummer 559017–4487 samt dess dotterföretag Cinda Pharma AB, 559088–7906. 

Moderbolaget bedriver koncernens verksamhet och administrerar alla kostnader och samtliga projekt 

som bedrivs i koncernen.  

Moderbolaget är ett publikt aktiebolag registrerat i och med säte i Göteborg. Adressen till 

huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.    

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parentes 

avser jämförelseåret. 

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

noter även i övriga delar av delårsrapporten 

 

2. Redovisningsprinciper 

Koncernredovisning för Oblique Therapeutics AB har upprättats i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) samt 

Rådet för finansiell rapportering RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. 

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, 

”Redovisning för juridiska personer”. 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering”. 

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna rapport överensstämmer med 

de som beskrivs i årsredovisningen för 2021. 

 

3. Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar 

Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av Not 1 och Not 21 i årsredovisningen för 2021. Det 

har inte skett någon förändring av uppskattningar och bedömningar sedan upprättandet av 

årsredovisningen för 2021. 

 

4. Rörelseintäkter 

 
 
 

 

    
2022 

apr-jun 
2021 

apr-jun 
2022 

jan-jun 
2021 

jan-jun 
2021  

jan-dec 

Övriga rörelseintäkter         
Erhållna svenska statliga bidrag   0 676 0 1 353 2 826 

Valutakursvinster i rörelsen   0 0 0 0 0 

Övrigt   9 0 9 0 11 

Summa   9 676 9 1 353 2 837 



 
 

5. Optionsprogram 

 

Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och förändringar efter balansdagen.  
Bolaget 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. 

Per den 23 december 2020, har bolaget ställ ut ett personaloptionsprogram med möjlighet till 

tilldelning 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 med start i 2021.  Under perioden januari-

december har 2 794 TSEK belastat resultatet i form av personalkostnader.  

Efter beslut på årsstämma den 15 juni 2021, startade koncernen två aktieoptionsprogram med vilka 

ger styrelse respektive anställda rätt att förvärva aktier i företaget. Enligt programmet kan 

optionerna lösas till aktier, under lösenperioden, till ett fastställt pris. Marknadsvärde, beräknat 

enligt Black&Scholes-modell, har erlagts för optionerna. Då optionshavarna erlagt marknadsmässig 

ersättning medför detta någon effekt i resultaträkningen inte uppstår. 

På årsstämma den 15 juni 2022 beslutades att starta ett aktieoptionsprogram med vilka ger anställda 

nyckelpersoner rätt att förvärva aktier i företaget. Enligt programmet kan optionerna lösas till aktier, 

under lösenperioden, till ett fastställt pris. Marknadsvärde, beräknat enligt Black&Scholes-modell, 

skall erläggas för optionerna. Då optionshavarna erlagt marknadsmässig ersättning medför detta 

någon effekt i resultaträkningen inte uppstår. 

 

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

Datum för tilldelning / 
personalkategori Antal instrument   Intjänandevillkor 

Avtalsenlig 
löptid/lösenpris 
på optionerna 

 

      
 

Koncernen och moderbolaget      
 

      
 

Tilldelning av personaloptioner till 
anställda den 23 december 2020 300 000  

Tre års 
tjänstevillkor  3 år/0,05 kr 

 

      
 

Tilldelning av aktieoptioner till anställda 
per den 30 september 2021 235 000  

Två års 
tjänstevillkor  2 år/40 kr 

 

      
 

Tilldelning av aktieoptioner till styrelse 
per den 30 september 2021 95 000    2 år/40 kr 

 

      
 

Beslutade men ej tilldelade aktieoptioner 
till nyckelpersoner per den 15 juni 2022 270 000  

Tre års 
tjänstevillkor  3 år/40 kr 

 

             

Totalt antal eget kapital reglerade 
optioner 

900 000 

    
 



 
 

 

 

Antal eget kapital reglerade optioner      
       
  Antal optioner   Antal optioner   Antal optioner 

Antal optioner 2022-06-30   2021-12-31   2021-12-31 

      
Utestående vid periodens början 630 000  550 000  550 000 

Beslutade under perioden 270 000  330 000  330 000 

Förverkade under perioden –  –  – 

Inlösta under perioden –  –  – 

Förfallna under perioden –  -250 000  -250 000 

Utestående vid periodens utgång 900 000  630 000  630 000 

Inlösningsbara vid periodens slut –  –  – 

 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgetts i anledning av 

incitamentsprogrammen för teckning av aktier kommer totalt 900 000 aktier att emitteras och 

därmed maximalt öka antalet aktier till 16 081 587 vilket motsvarar en utspädning om 5,93 %. 

 

Finansiella definitioner  
 

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/ eget kapital 

Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen.  

Resultat per aktie före utspädning Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal 

utestående aktier under perioden före utspädning 

Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal 

utestående aktier under perioden efter utspädning 

Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier vid 

periodens slut före utspädning  

Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier vid 

periodens slut efter utspädning 

 

Härledning av nyckeltal  
 

Denna rapport inkluderar nyckeltal som inte definieras i IFRS, men inkluderas i rapporten då 
företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens 
resultatutveckling och finansiella position. Investerare bör beakta dessa nyckeltal som 
komplement till den finansiella informationen enligt IFRS.



 
 

Styrelsens och VD:s försäkran 
 

Delårsrapporten har ej varit föremål för revisors granskning. Styrelsen och verkställande direktören 

försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

företaget och de företags som ingår i koncernen står inför. 

 

Göteborg den 30 augusti 2022 

 

Daniel Johnsson    Hans-Peter Ostler  
Styrelseordförande   Tf. Verkställande direktör 
 
 
Lars Molinder     Marianne Dicander Alexandersson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
Hans-Peter Ostler   Camilla Svensson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
Stefan Ståhl     Pernilla Wittung Stafshede 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

Datum för rapporttillfällen 
Oblique avser att avge finansiella rapporter enligt följande:  
 
Bokslutskommuniké, 2021  2022-03-16 
Delårsrapport Q1, 2022   2022-05-19 

Delårsrapport Q2, 2022   2022-08-30 
Delårsrapport Q3, 2022  2022-11-24 

Bokslutskommuniké, 2022 2023-02-23 

 

För ytterligare information:  
Tf. CEO Hans-Peter Ostler, +46 (0)704-969 666, hans-peter.ostler@obliquet.com 
CFO Mats Jonasson +46 (0)768-706 388, mats.jonasson@obliquet.com 
 
 
 
Oblique Therapeutics AB i korthet 
Oblique Therapeutics AB (publ) 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. 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.  
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