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PledPharma AB (publ) 
Delårsrapport januari - mars 2017 
25 april 2017 

 
Perioden januari – mars i sammandrag 

• Periodens resultat uppgick till -12 281 (-6 846) TSEK 

• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 382 041 (43 684) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 958 (-6 676) TSEK  

• Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,2) SEK 

 

Väsentliga händelser under perioden 
• Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg valdes in i styrelsen. Håkan Åström och Sten 

Nilsson kvarstår i styrelsen.   

• PledPharmas patentansökan avseende den aktiva substansen i 

läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote® godkändes i Japan och Ryssland. 

• Patent för PLED-substansernas anticancereffekt godkändes i Kanada och ett viktigt 

användningspatent godkändes i Israel. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Nicklas Westerholm rekryterades som ny verkställande direktör för PledPharma.  

• Marie Ekström Trägårdh föreslås till styrelsen vid årsstämman den 25 april 2017. 
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REDOGÖRELSE AV VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET 
 
Utvärdering och planering av det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för PledOx® pågår. 
Kontakter med myndigheter, specialister inom onkologi och cellgiftsinducerad neuropati, 
patientorganisationer, leverantörer (CROs) av kliniska prövningstjänster samt kommersiella 
överväganden kommer att ligga till grund för utformningen av den fortsatta utvecklingsplanen för 
PledOx®. Kvartalets resultat belastas bl.a. av produktionskostnader för de fortsatta kliniska 
programmen, samt kostnader för säkerhetsstudier. För Aladote® förbereds start av en proof of 
principle-studie, för vilken dr James Dear – verksam i Edinburgh och key opinion leader inom 
området för paracetamolförgiftning – nu valts som principal investigator. Den första fasen av 
denna studie kommer att inkludera 24 patienter som behandlas för paracetamolförgiftning.  
 
Under årets första kvartal stärktes patentskyddet för PledPharmas båda läkemedelskandidater, 
då bolagets patentansökan avseende den aktiva substansen i PledOx® och Aladote® 
godkändes i ytterligare två länder med en betydande marknadspotential – Japan och Ryssland. 
 
Under kvartalet valdes Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg, båda med omfattande 
erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling, in som nya ledamöter i styrelsen. Marie Ekström 
Trägårdh föreslås till styrelsen vid årsstämman den 25 april.  
 
I april meddelades att Nicklas Westerholm kommer tillträda som ny VD den 16 juni. Nicklas 
Westerholm har arbetat i AstraZeneca-koncernen sedan 1995 i ett flertal globala roller inom 
olika affärsområden, senast som Vice President Project & Portfolio Management, 
Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development Unit. Dessförinnan har 
han bland annat innehaft positioner som Executive Officer & Vice President Japan Operations, 
Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of Development 
Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk kemi vid Stockholms universitet och 
kemiteknik vid KTH, samt bedrivit studier vid University of Warwick, INSEAD och Harvard 
Business School.  
 
VD Jacques Näsström säger: Jag ser fram emot att arbeta vidare med våra unika PLIANT data 
inom PledPharmas forsknings- och utvecklingsverksamhet och att tillsammans med Nicklas 
Westerholm utveckla PledOx® till ett värdefullt läkemedel för att minska cancerpatienters 
lidande. 
  
Ytterligare rekryteringar pågår för att säkerställa tillräckliga resurser och relevant kompetens 
inför den fortsatta kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedelskandidaterna 
PledOx® och Aladote®.	
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PLEDPHARMA I KORTHET 
 
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett 
potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat 
cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® 
utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har 
genomförts och utgör nu grunden för fortsatt utveckling. Aladote® utvecklas för att minska risken för 
akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning 
 
PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser 
(tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se 

Vision  
PledPharma är ett ledande läkemedelsbolag som utvecklar nya, unika terapier för 
handikappande och livshotande sjukdomstillstånd. 

Affärsidé 
PledPharma utvecklar läkemedel som förbättrar behandlingen av handikappande och 
livshotande sjukdomstillstånd baserade på bolagets patentskyddade och kliniskt beprövade 
teknologi, PLED (PyridoxyL EtylDiamin baserade substanser). 

Mål 
PledPharmas mål är att skapa värde för patienter, samhälle och aktieägare genom att utveckla 
nya effektiva behandlingar för handikappande och livshotande sjukdomstillstånd. 
 
PledPharmas primära affärsmål är: 

• Att framgångsrikt utveckla PledOx® fram till marknadsregistrering 
• Att framgångsrikt utveckla Aladote® till kliniskt ”Proof of Concept” 

 

Affärsmodell och strategi 
PledPharma utnyttjar sin patentskyddade och kliniskt beprövade teknologi, PLED, för att 
utveckla behandlingar för handikappande och livshotande sjukdomstillstånd orsakade av 
oxidativ stress. Bolaget fokuserar på ett fåtal projekt i sitt utvecklingsarbete. Projekten väljs ut 
baserat på flertalet kriterier, där de viktigaste är medicinskt behov, vetenskaplig rational samt 
utvecklingsplan. Att potentiella behandlingar ligger inom områden med låg konkurrens anses 
vara en fördel.  
 
Med ett litet antal projekt i utveckling kan PledPharma ge varje projekt den uppmärksamhet och 
de resurser som krävs för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Bolaget har ett entreprenöriellt 
förhållningssätt och driver sina projekt på ett resurseffektivt sätt. Verksamheten bedrivs med en 
egen expertorganisation med hög kompetens inom prekliniskt och kliniskt utvecklingsarbete 
som samarbetar med kontraktsforskningsbolag, bland annat för att genomföra studier. 
PledPharma avser även att arbeta med partners för tillverkning, försäljning och distribution av 
framtida godkända produkter. Fram tills den blir lönsam avses verksamheten huvudsakligen 
finansieras via eget kapital och utlicensiering av projekt till kommersiella partners.  
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Patent och varumärken  
PledPharma har lämnat in fyra patentansökningar som syftar till ett exklusivt marknadsskydd 
och breda kommersiella rättigheter för tillverkning och användning av PLED-läkemedel i ett stort 
antal länder.  
 
Totalt har 16 länder godkänt PledPharmas patentansökningar. Den först inlämnade 
patentansökan har godkänts i bland annat USA, EU samt Japan och senast i Kanada med 
patentskydd fram till 2028. Den andra ansökan är hittills godkänd i Sydafrika, Kanada, Japan, 
Mexiko, Ryssland, Israel och Australien med patentskydd till 2030. Den tredje ansökan, som är 
den mest centrala i patentportföljen, avser den aktiva substansen i läkemedelskandidaterna 
PledOx® och Aladote®, är godkänd i USA, Japan och Ryssland. Patentets giltighetstid sträcker 
sig till december 2032. Den fjärde ansökan har gått in i nationell fas och beräknas ge ett 
patentskydd till oktober 2033. 
 
PledPharma har varumärkesskydd för varumärket PledOx® sedan 2010 och för Aladote® sedan 
2015. 
 
PROJEKT 
PledPharma utvecklar läkemedel baserade på PLED-teknologin (PyridoxyL EtylDiamin 
baserade substanser) och har två pågående projekt, PledOx® och Aladote®. 
 

 
PledOx® (cellgiftsorsakade nervskador) 
PledOx® utvecklas för att kunna erbjuda patienter som behandlas adjuvant eller för spridd tjock- 
och ändtarmscancer skydd mot de nervskador som kan uppkomma i samband med 
cellgiftsterapin. Denna typ av biverkningar kan leda till att den ordinerade cellgiftsdosen 
måste sänkas eller i värsta fall till att behandlingen måste avbrytas. Det förekommer att 
cellgifterna ger bestående nervskador och patienter kan till exempel få besvär som obehag i 
händer och fötter, problem med känseln samt svårt med balansen vilket ökar risken för 
fallskador. PledOx® är ”first-in-class” och det finns ett stort medicinskt behov då det idag saknas 
både förebyggande och botande behandling för nervskador från cellgiftsbehandling. 
 
Resultaten från en avslutad fas IIb-studie (PLIANT) i patienter med metastaserad (spridd) tjock- 
och ändtarmscancer som behandlades med cellgiftskombinationen FOLFOX indikerar att de 
individer som erhöll PledOx® hade en lägre risk än placebogruppen att drabbas av akuta 
nervskador under själva cellgiftsterapin. Patienterna visade även på en reduktion av kroniska 
symtom av nervskador upp till sex månader efter avslutad behandling. Detta är första gången 
man i en kontrollerad klinisk prövning visat att det kan vara möjligt att förebygga 
cellgiftsorsakade nervskador på ett kliniskt betydelsefullt sätt utan att effekten av 
cancerbehandlingen till synes påverkas negativt.  
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Aladote® (paracetamolförgiftning) 

Aladote®-projektet baseras på calmangafodipir som har utvärderats och prövats prekliniskt med 
lovande resultat. En klinisk studie planeras i patienter med paracetamolförgiftning för att 
förebygga akut leversvikt – ett tillstånd som kan vara livshotande. Aladote® är ”first-in-class” och 
det medicinska behovet är stort då det idag saknas en fullgod behandling för de patienter som 
är sent inkomna till sjukhuset efter att ha överdoserat paracetalmol. 
 
 
 
PROJEKTSTATUS 

  
 
 

Preklinisk fas Fas	I Fas	II Fas	III Godkännande
(USA/EU)

PledOx® – skyddar nerver

Preklinisk fas Fas I Fas	II Fas	III Godkännande
(US/EU)

Aladote® – skyddar levern
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FINANSIELL INFORMATION 
Perioden januari - mars 2017 
 
Omsättning och resultat 
Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 57 (48) TSEK 
för kvartalet och utgjordes av hyresintäkter 
och valutakursvinster. Ränteintäkter uppgick 
till 45 (37) TSEK för kvartalet. 
 
Kostnader  
Rörelsens kostnader uppgick till 12 383 
(6 931) TSEK för perioden. Projekt-
kostnaderna uppgick till 7 047 (1 914) TSEK 
och ökningen jämfört med föregående år 
beror till stor del på kostnader i samband 
med produktion av PledOx inför de fortsatta 
kliniska studierna samt kostnader för 
säkerhetsstudier. 
 
Personalkostnader uppgick till 1 856 
(1 590) TSEK. Övriga externa kostnader 
uppgick till 3 441 (3 413) TSEK för kvartalet 
och består bland annat av kostnader för 
patentlincenser och konsultkostnader. 
 
Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till -12 325 
(-6 883) TSEK för kvartalet. Resultat efter 
finansiella poster uppgick till -12 281  
(-6 846) TSEK. Ingen skatt redovisades för 
perioden. Resultat per aktie uppgick till -0,3 
(-0,2) SEK för kvartalet. 
 
Finansiell ställning  
Likvida medel  
Per den 31 mars 2017 uppgick likvida 
medel till 382 041 (43 684) TSEK.  
 
Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -11 958 (-6 676) TSEK för 
kvartalet. Investerings och finansierings-
verksamheten genererade inget kassaflöde 
under perioden eller jämförelseperioden och 
kvartalets kassaflöde uppgick till -11 958 
(-6 676) TSEK.  
 
 

 
 
Eget kapital och soliditet 
Eget kapital uppgick per 31 mars 2017 till 
377 281 (41 187) TSEK. Bolagets soliditet 
var 98 (92) %. Eget kapital per aktie uppgick 
till 7,8 (1,5) SEK. 
 
Skulder 
Per balansdagen förelåg inga långfristiga  
skulder (-). Kortfristiga skulder uppgick till 
9 337 (3 481) TSEK.  
 
Investeringar, materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
Under perioden gjordes investeringar i 
materiella anläggningstillgångar 
motsvarande 0 (0) TSEK.  
 
Aktier 
Antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 
mars 2017 till 48 666 656. PledPharmas 
aktie noterades på Nasdaq First North den 
7 april 2011. 
 
Medarbetare 
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick 
för perioden till 4 (4) personer (3 kvinnor 
och 1 man).  
 
Moderbolaget   
Moderbolagets kostnader uppgick under 
kvartalet till 12 383 (6 931) TSEK.  
 
Moderbolagets resultat för kvartalet uppgick 
till -12 281 ( -6 846) TSEK.
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Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat  

  2017 2016 2016 
TSEK jan-mars jan-mars jan-dec 
        
Intäkter       
Övriga rörelseintäkter 57 48 1 026 
  57 48 1 026 
Rörelsens kostnader       
Projektkostnader -7 047 -1 914 -19 513 
Övriga externa kostnader -3 441 -3 413 -13 162 
Personalkostnader -1 856 -1 590 -6 357 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 0 
Övriga rörelsekostnader -39 -14 -356 
Rörelseresultat -12 325 -6 883 -38 363 
        
Resultat från finansiella poster       
Ränteintäkter 45 37 140 
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 
Resultat efter finansiella poster -12 281 -6 846 -38 223 
        
Resultat före skatt -12 281 -6 846 -38 223 
        
Skatt  -     -     -    
Periodens resultat -12 281 -6 846 -38 223 
        
Rapport över totalresultat       
        
Övrigt totalresultat - - - 
Totalresultat för perioden -12 281 -6 846 -38 223 
        
        
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet 
hänförligt till moderbolagets aktieägare       
        
Data per aktie       
Antal aktier vid periodens slut 48 666 656 28 388 883 48 666 656 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 48 666 656 28 388 883 29 675 504 
Resultat per aktie före utspädning -0,3 -0,2 -1,3 
Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,2 -1,3 
Eget kapital per aktie (SEK) 7,8 1,5 8,0 
Eget kapital per aktie efter utspädning (SEK) 7,8 1,5                 8,0 
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Koncernens balansräkning  

TSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR     		
Anläggningstillgångar     		
      		
Materiella anläggningstillgångar     		
Inventarier, verktyg och installationer  -        -        -       
Summa anläggningstillgångar  -        -        -       
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar  350      399      1 344     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 227      585      1 093     
   4 578      984      2 437     
        
Kassa och bank  382 041      43 684      393 998     
Summa omsättningstillgångar  386 618      44 668      396 435     
        
Summa tillgångar  386 618      44 668      396 435     

  		 		 		
EGET KAPITAL OCH SKULDER 		 		 		
  		 		 		
Eget kapital 		 		 		
Aktiekapital  2 561      1 494      2 561     
Övrigt tillskjutet kapital  387 001      46 538      425 224     
Balanserat resultat inklusive årets resultat -12 281     -6 846     -38 223     
Summa eget kapital  377 281      41 187      389 562     
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  6 022      1 102      4 678     
Övriga skulder  424      213      213     
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 890      2 166      1 983     
Summa kortfristiga skulder  9 337      3 481      6 873     
        
Summa eget kapital och skulder  386 618      44 668      396 435     
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Koncernens kassaflöde 

  2017 2016 2016 
TSEK jan-mars jan-mars jan-dec 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Resultat efter finansiella poster -12 281 -6 846 -38 223 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  0   0   0  
Betald skatt  -     -     -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 280 -6 845 -38 223 
före förändringar av rörelsekapital       
        
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -2 141 1 017 -436 
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 344 -664 2 912 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1 119 -184 -367 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 958 -6 676 -36 114 
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -     -     -    
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyemission  -     -     405 555  
Emissionskostnader  -     -    -25 803 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -     -     379 753  
        
Periodens kassaflöde       
Likvida medel vid periodens början  393 998   50 360   50 360  
Förändring likvida medel -11 958 -6 676 343 638 
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  382 041   43 684   393 998  
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
TSEK Aktiekapital  Övrigt tillskjutet 

kapital 
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat 

Totalt eget kapital 

      
Ingående eget kapital 20170101  2 561      425 224     -38 223      389 562     
Resultatdisp enligt årsstämmans 
beslut  -       -38 223      38 223      -       
Totalresultat för perioden  -        -       -12 281     -12 281     
Utgående eget kapital 20170331  2 561      387 000     -12 281      377 281     
          
Ingående eget kapital 20160101  1 494      90 374     -43 836      48 032     
Resultatdisp enligt årsstämmans 
beslut  -       -43 836      43 836         
Totalresultat för perioden  -        -       -6 846     -6 846     

Utgående eget kapital 20160331  1 494      46 538     -6 846      41 187     

     Ingående eget kapital 20160101  1 494      90 374     -43 836      48 032     
Resultatdisp enligt årsstämmans 
beslut  -       -43 836      43 836      -       
Nyemission  1 067      404 488      -        405 555     
Emissionskostnader  -       -25 803      -       -25 803     
Totalresultat för perioden  -        -       -38 223     -38 223     
Utgående eget kapital 20161231  2 561      425 224     -38 223      389 562     

 

Koncernens nyckeltal 
Nyckeltalen nedan är användbara för dem som läser de finansiella rapporterna och ett komplement till andra 
avkastningsmått vid utvärdering av implementering av strategiska investeringar och koncernens förmåga att nå̊ 
finansiella mål och åtaganden.	 

  2017 2016 2016 
TSEK jan-mars jan-mars jan-dec 
        
Eget kapital 377 281 41 187 389 562 
Soliditet, % 98% 92% 98% 
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. 
Antal aktier vid periodens slut 48 666 656 28 388 883 48 666 656 
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 48 666 656 28 388 883 48 666 656 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 48 666 656 28 388 883 29 675 504 
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 48 666 656 28 388 883 29 675 504 
        
Data per aktie (SEK)       
Resultat per aktie före/efter utspädning -0,3 -0,2 -1,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,2 -0,2 -1,2 
Eget kapital per aktie före/efter utspädning 7,8 1,5 8,0 
Utdelning - - - 
Antal anställda (medelantal) 4 4 4 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Nyckeltal som har beräknats enligt IFRS 
Resultat per aktie 
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före 
utspädning  
Antal aktier vid periodens slut 
Antalet utgivna aktier före utspädning vid slutet av perioden 
Antal aktier efter utspädning 
Antalet utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella 
aktier vid slutet av perioden  

Genomsnittligt antal aktier under perioden  
Genomsnittligt antal utgivna aktier före utspädning under 
perioden 
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 
Genomsnittligt antal utgivna aktier efter utspädningseffekt av 
potentiella aktier 
Antal anställda (medelantal) 
Antalet anställda per utgången av respektive period 

 
Nyckeltal som inte har beräknats enligt IFRS 
Soliditet, % 
Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. 
Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget 
kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma Bolagets kapitalstruktur. 
Avkastning på eget kapital,  % 
Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Årets resultat dividerat med eget kapital. Bolaget använder sig av det alternativa 
nyckeltalet Avkastning på eget kapital, % eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för 
avkastningen som genererats på det totala kapital som samtliga aktieägare har investerat i Bolaget.  
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier före utspädning 
vid utgången av perioden. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde ställt i relation till antalet 
aktier justerat för förändringar i antalet aktier under perioden. 
Eget kapital per aktie  
Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning vid utgången av perioden. 
Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Eget kapital per aktie före utspädning eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger 
investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden. 
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Moderbolagets resultaträkning 

  2017 2016 2016 
TSEK jan-mars jan-mars jan-dec 
        
Intäkter       
Övriga rörelseintäkter 57 48 1 026 
  57 48 1 026 
Rörelsens kostnader       
Projektkostnader -7 047 -1 914 -19 513 
Övriga externa kostnader -3 441 -3 413 -13 162 
Personalkostnader -1 856 -1 590 -6 357 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 0 
Övriga rörelsekostnader -39 -14 -356 
Rörelseresultat -12 325 -6 883 -38 363 
        
Resultat från finansiella poster       
Ränteintäkter 45 37 140 
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 
Resultat efter finansiella poster -12 281 -6 846 -38 223 
        
Resultat före skatt -12 281 -6 846 -38 223 
        
Skatt  -     -     -    
Periodens resultat -12 281 -6 846 -38 223 
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Moderbolagets balansräkning  

TSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier och andelar i koncernföretag 50 50 50 
Summa anläggningstillgångar 50 50 50 
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar 350 399 1 344 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 227 585 1 093 
  4 577 984 2 437 
        
Kassa och bank 382 041 43 684 393 998 
Summa omsättningstillgångar 386 618 44 668 396 435 
        
Summa tillgångar 386 668 44 718 396 485 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
		 		 		   
Bundet eget kapital       
Aktiekapital  2 561 1 494 2 561 
        
Fritt eget kapital       
Överkursfond 387 000 46 538 425 224 
Periodens resultat -12 281 -6 846 -38 223 
Summa eget kapital 377 281 41 187 389 562 
        
Kortfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag 50 50 50 
Leverantörsskulder 6 022 1 102 4 678 
Övriga skulder 424 213 213 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 890 2 166 1 983 
Summa kortfristiga skulder 9 387 3 531 6 924 
        
Summa eget kapital och skulder 386 668 44 718 396 485 
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Noter 

Not 1 – Redovisningsprinciper 
PledPharma AB tillämpar International Financial Standards (IFRS) som de godkänts av EU. Denna 
delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i 
årsredovisningslagen. För moderföretaget är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. 
Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är de samma som tillämpades i den senaste 
årsredovisningen för 2015.  
 
Not 2 – Övriga upplysningar  
Övriga upplysningar i enlighet med IAS 34.16A återfinns på sidorna före resultaträkningen och rapport 
över totalresultatet. Information om resultat, kassaflöde och finansiell ställning, se sidan 6. För händelser 
efter periodens utgång, se sidan 1.  
 
Not 3 – Finansiella tillgångar och skulder 
Koncernen 31 mars 2017
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i tabellen nedan :

Kund- och låne-
fordringar

Finansiella 
skulder

Summa 
redovisat värde

Verkligt värde

Kundfordringar                      -                           -                           -                       -      
Upparbetade, ej fakturerade intäkter                      -                           -                           -                       -      
Likvida medel            382 041                         -                 382 041           382 041    
Summa tillgångar            382 041                         -                 382 041           382 041    

Leverantörsskulder                         -                  6 022                   6 022               6 022    
Övriga skulder                         -                        -                           -                       -      
Summa skulder                         -                  6 022                   6 022               6 022    

Koncernen 31 december 2016
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i tabellen nedan :

Kund- och låne-
fordringar

Finansiella 
skulder

Summa 
redovisat värde

Verkligt värde

Kundfordringar                      -                           -                           -                       -      
Upparbetade, ej fakturerade intäkter                      -                           -                           -                       -      
Likvida medel            393 998                         -                 393 998           393 998    
Summa tillgångar            393 998                         -                 393 998           393 998    

Leverantörsskulder                         -                  4 678                   4 678               4 678    
Övriga skulder                         -                        -                           -                       -      
Summa skulder                         -                  4 678                   4 678               4 678     
 
 
Not 4 – Transaktioner med närstående parter 
Konsultavtal finns med styrelseledamöterna Håkan Åström och Sten Nilsson vilka får en maximal 
ersättning på årsbasis enligt följande: Håkan Åström 582 TSEK, Sten Nilsson 204 TSEK. Under perioden 
har styrelseledamoten Sten Nilsson fakturerat 102 TSEK i konsultarvode. 
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Övrig information  
 
Datum för publicering av finansiell information 
Delårsrapport jan – juni 2017, 30 augusti 2017  
Delårsrapport jan – sept 2017, 20 oktober 2017 
 
Årsstämma, 25 april 2017 
Årsstämma i PledPharma hålls den 25 april 2017 kl. 16:00 på IVA konferenscenter, Grev 
Turegatan 16 i Stockholm.  
 
Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som PledPharma ska offentliggöra enligt 
marknadsmissbruksförordningen samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades för offentliggörande kl. 8:00 (CET) den 25 april 2017.   
 
Denna rapport är ej granskad av bolagets revisorer. 
  
Denna rapport, samt ytterligare information, finns tillgänglig på PledPharmas hemsida, 
www.pledpharma.se 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacques Näsström, VD   Michaela Gertz, finanschef 
Tel: 073-713 09 79   Tel: 070-926 17 75 
E-post: jacques.nasstrom@pledpharma.se E-post: michaela.gertz@pledpharma.se 
 
 
PledPharma AB (publ)  
Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm  
Org.nr. 556706-6724 
Tel: 08-679 72 10 
www.pledpharma.se 
 
 
Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00) 
 
Analytiker som följer PledPharma 
Redeye, Klas Palin  
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Försäkran 
Undertecknade försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och koncernen står inför.  
 
Stockholm, 25 april 2017  
 
 
 
Håkan Åström     Gunilla Osswald   
styrelseordförande     styrelseledamot  
            
 
 
 
Sten Nilsson   Elisabeth Svanberg 
styrelseledamot  styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


