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PledPharma AB (publ) 
Delårsrapport januari - september 2016 
20 oktober 2016 
 
Med PledOx® till nästa nivå 
 
Perioden januari – september i sammandrag 

• Periodens resultat uppgick till -26 761 (-35 041) tkr  

• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till  23 590 (59 313) tkr 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 770 (-42 201) tkr  

• Resultat per aktie uppgick till -0,9 (-1,2) kr 

 

Tredje kvartalet i sammandrag 
• Kvartalets resultat uppgick till -7 932 (-11 431) tkr  

• Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 23 590 (59 313) tkr 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 075 (-10 273) tkr  

• Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,4) kr  

 

Väsentliga händelser under perioden 
• PledPharma genomförde ett konstruktivt möte med European Medicines Agency (EMA) 

• Uppföljningsdata i PLIANT-studien indikerar att PledOx® inte påverkar effekten av 

cancerbehandlingen negativt 

• Resultaten från PLIANT-studien presenterades på cancerkongressen American Society 

of Clinical Oncology (ASCO) 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• PledPharma offentliggör en garanterad företrädesemission om 406 MSEK för att ta 

PledOx® in i fas III 
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VD kommentar - Med PledOx® till nästa nivå 
	

Styrelsen och ledningen i PledPharma har beslutat att utveckla huvudprodukten, PledOx®, hela 
vägen fram till en marknadsregistrering. Det innebär att vi förändrar vår strategi och tar projektet 
genom två pivotala studier, dvs. fas III studier som skall ligga till grund för en registreringsansökan 
hos det amerikanska läkemedelsverket, FDA, samt dess europeiska motsvarighet, EMA. Skälet till 
att vi väljer denna väg är att vi räknar med att skapa betydligt större värden för aktieägarna än vad vi 
idag kan realisera genom ett partnerskap. Beslutet följer en under det gångna året allt starkare tilltro 
till projektet samt att vi i konstruktiva diskussioner med flera potentiella partners fått feedback att 
man vill se fas III data. Det innebär visserligen risk men vår bedömning är att detta steg möjliggör ett 
betydligt ökat värdet av PledOx®, både till följd av att fullföljda fas III-studier ger ett högre värde, och 
av att andelen av värdet som tillfaller PledPharma vid en utlicensiering ökar väsentligt. 

En ekonomisk grund som stödjer beslutet är de bedömningar som ett välrenommerat internationellt 
analyshus gjort efter att ha genomfört djupintervjuer med ”key opinion leaders” och företrädare för 
dem som betalar för vården. Analyshuset uppskattar ”peak sales” för PledOx® globalt till 1,8 Mdr 
USD, motsvarande cirka 16 Mdr SEK.  Denna uppskattning gäller endast förskrivning till patienter 
med tjock- och ändtarmscancer som behandlas med samma cellgifter som i våra studier. Den 
inkluderar alltså inte patienter som behandlas för andra cancerformer.  

Vi går in i detta med gott självförtroende efter att PLIANT-studien förra våren visat en klinisk 
betydelsefull minskning av neuropati. Sedan dess har vår tilltro till projektet stärkts ytterligare, först 
med de långtidsdata från studie som presenterades i december 2015 samt utläsning av 
överlevnadsdata i maj 2016 och därefter i dialogen med både EMA och FDA som bekräftar att nästa 
steg är fas III-studier.  

När vi går in i fas III gör vi det, till skillnad från tidigare studier, även på patienter med 
tjocktarmscancer som ännu inte spritt sig. Dessa patienter har stora förutsättningar att botas genom 
operation och cellgiftsbehandling. Avsikten med PledOx®-behandlingen är att förhindra att dessa 
patienter får kroniska, handikappande, nervskador. Likt tidigare studie kommer vi även inkludera 
patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer.  

Att genomföra dessa två fas III studier och ta PledOx® till registrering uppskattas kosta cirka 750 
MSEK, varav cirka 400 MSEK avses användas för att ta dessa studier fram till ”top-line” resultat år 
2020. ”Top-line” resultat visar behandlingsresultat för kroniska neuropatier när patienterna slutfört 
cellgiftsbehandling.   

Steget in i fas III ställer ökade och delvis nya krav på organisationen. Vi kommer att rekrytera 
seniora specialister för att leda de kliniska studier som vi räknar med att inleda i mitten av nästa år 
tillsammans med en välrenommerad klinisk kontraktsforskningsorganisation. Planen är dock inte att 
bygga en stor organisation utan vi kommer att fortsätta att arbeta effektivt. 

Vad gäller Aladote® för behandling av akut paracetamolförgiftning är planen att utlicensiera projektet 
till kommersiella partners efter klinisk ”proof of concept”. Den första kliniska studien beräknas starta 
första kvartalet 2017. Vi har även tagit beslutet att avsluta projekt PP-099 för att fokusera på 
utvecklingen av PledOx® och Aladote®.  

Efter emissionen kommer vi att inleda förberedelser för att ansöka om notering av aktien på Nasdaq 
Stockholms huvudlista. Sammanfattningsvis medför de beslut vi nu fattat möjligheter för 
PledPharma att skapa betydligt större värde för aktieägarna. 

 
 
Jacques Näsström 
VD, PledPharma AB (publ) 
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PledPharma i korthet  
PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt 
handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgifts-
behandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar 
nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT 
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten 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. 

Mål 
PledPharmas mål är att skapa värde för patienter och samhälle 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” 

 
PledPharmas finansiella mål är att långsiktigt skapa maximalt värde för aktieägarna. 

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 partners, 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.  

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.  
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PledPharma portfölj av patent utvidgas med nya ansökningar och godkännanden allt eftersom 
ansökningar processas och nya innovationer görs, t.ex. avseende formuleringar och nya 
tillämpningsområden. 
 
Totalt har 16 länder godkänt PledPharmas patentansökningar. Den först inlämnade 
patentansökan har hittills godkänts i USA, EU, Kina, Hong Kong, Ryssland, Australien, 
Sydkorea, Israel och Japan, med patentskydd fram till 2028. Den andra ansökan är hittills 
godkänd i Sydafrika, Kanada, Japan, Mexico, Ryssland 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. 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 AB utvecklar läkemedel baserade på PLED-läkemedel och har för närvarande två 
projekt i eller på väg in i klinisk fas. 
 

  
PledOx® (cellgiftsorsakade nervskador) 
PledOx® utvecklas för att kunna erbjuda patienter som behandlas adjuvant eller för spridd tjock- 
och ändtarmscancer skydd mot de nervskador som ofta uppkommer i samband med 
cellgiftsterapin. Denna typ av biverkningar leder ofta till att den ordinerade cellgiftsdosen måste 
sänkas eller i värsta fall till att behandlingen måste avbrytas. Det är dessvärre vanligt att 
cellgifterna ger bestående nervskador. Patienter kan till exempel få besvär och obehag i händer 
och fötter, problem med känseln under resten av sitt liv samt svårt med balansen med risk 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-prövning (PLIANT) i patienter med metastaserad (spridd) 
tjock- och ändtarmscancer som behandlades med cellgiftskombinationen FOLFOX visar att de 
individer som erhöll PledOx® hade en lägre risk än placebogruppen att drabbas av nervskador 
under själva cellgiftsterapin. Patienterna visade även på en statistisk signifikant och klinisk 
betydelsefull reduktion av kroniska symtom av nervskador upp till 6 månader efter avslutad 
behandling.  
 

  
Aladote® (paracetamolförgiftning) 
Aladote® är en ny formulering baserad på calmangafodipir som utvärderats och prövats 
prekliniskt med lovande resultat. En klinisk studie planeras i patienter med paracetamol-
förgiftning för att förebygga akut leversvikt – ett tillstånd som kan vara livshotande. Aladote® är 
”first-in-class” och det finns ett stort medicinskt behov då det idag saknas en fullgod behandling 
för sent inkomna patienter. 
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Status i PledPharmas pågående projekt  
 

 

Preklinik Fas I Fas II Fas III Godkännande
(USA/EU)

PledOx®	– skyddar	nerver

▶ Förberedelser	 fas	III

Preklinik Fas I Fas II Fas III Godkännande
(US/EU)

Aladote®	– skyddar	levern

▶ Förberedelser	 fas	II
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Koncernens finansiella utveckling 
Perioden januari - september 2016 
 
Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 40 (67) tkr för 
kvartalet och till 985 (321) tkr för perioden 
och utgjordes av, hyresintäkter, 
valutakursvinster samt en retroaktiv 
prisjustering i PLIANT-studien. 
Ränteintäkter uppgick till 32 (35) tkr för 
kvartalet och till 106 (165) tkr för perioden.  
 
Kostnader  
Rörelsens kostnader uppgick till 8 004 
 (11 532) tkr för kvartalet och till 27 853 
(35 517) tkr för perioden. Projekt-
kostnaderna uppgick till 3 717 (7 551) tkr för 
kvartalet och till 13 142 (22 100) tkr för 
perioden. En minskning som främst är 
hänförlig till minskade kostnader för 
PLIANT-studien i 2016. 
 
Personalkostnader uppgick till 1 443 
(1 218) tkr för kvartalet och till 4 631 (5 089) 
tkr för perioden. Övriga externa kostnader 
uppgick till 2 809 (2 720) tkr för kvartalet 
och till 9 793 (8 235) tkr för perioden.  
Avskrivningarna uppgick till 0 (1) tkr för 
kvartalet och till 0 (2) tkr för perioden.  
 
Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till -7 964 
 (-11 465) tkr för kvartalet och till -26 868 
 (-35 196) tkr för perioden. Resultat efter 
finansiella poster uppgick till -7 932 
 (-11 431) tkr för kvartalet och till -26 761  
(-35 041) tkr för perioden. Ingen skatt 
redovisades för kvartalet (-) eller för 
perioden. Resultat per aktie uppgick till -0,3 
(-0,4) kr för kvartalet och till -0,9 (-1,2) kr för 
perioden.  
 
Koncernens finansiell ställning  
 
Likvida medel  
Per den 30 september 2016 uppgick likvida 
medel till 23 590 (59 313) tkr. 
 
 
 

Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -8 075 (-10 273) tkr för kvartalet 
och till -26 770 (-42 201) tkr för perioden.  
Periodens kassaflöde uppgick för kvartalet 
till -8 075 (-10 273) tkr och för perioden till  
-26 770 (-40 991) tkr.  
 
Eget kapital och soliditet 
Eget kapital uppgick per 30 september 2016 
till 21 271 (56 827) tkr. Bolagets soliditet var 
82 (91) %. Eget kapital per aktie uppgick till 
0,7 (2,0) kr. 
 
Skulder 
Per balansdagen förelåg inga långfristiga  
skulder (-), kortfristiga skulder uppgick till 
4 769 (5 651) tkr.  
 
Investeringar, materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
Under perioden gjordes investeringar i 
materiella anläggningstillgångar 
motsvarande 0 (0) Tkr.  
 
Aktier 
Antalet aktier i bolaget uppgick per den 30 
september 2016 till 28 388 883. 
PledPharmas aktie noterades på Nasdaq 
First North den 7 april 2011. 
 
Medarbetare 
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick 
för perioden till fyra (fyra) personer.  
 
Moderbolaget   
Kostnader  
Moderbolagets kostnader uppgick under 
kvartalet till  8 004 (11 532) tkr och till 
27 853 (35 500) tkr för perioden.  
 
Resultat  
Moderbolagets resultat för kvartalet uppgick 
till -7 932 ( -11 431) tkr och till -26 761 
(-35 025) tkr för perioden. 
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Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat  

  2016 2015 2016 2015 2015 
Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec 
            

Intäkter           
Övriga rörelseintäkter 40 67 985 321 378 

  40 67 985 321 378 
Rörelsens kostnader           
Projektkostnader -3 717 -7 551 -13 142 -22 100 -26 093 

Övriga externa kostnader -2 809 -2 720 -9 793 -8 235 -11 274 

Personalkostnader -1 443 -1 218 -4 631 -5 089 -6 909 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 -1 0 -2 -2 

Övriga rörelsekostnader -34 -43 -287 -91 -128 

Rörelseresultat -7 964 -11 465 -26 868 -35 196 -44 028 
            

Resultat från finansiella poster           
Ränteintäkter 32 35 106 165 203 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 -10 -10 

Resultat efter finansiella poster -7 932 -11 431 -26 761 -35 041 -43 836 
            
Resultat före skatt -7 932 -11 431 -26 761 -35 041 -43 836 
            

Skatt  -     -     -     -     -    

Periodens resultat -7 932 -11 431 -26 761 -35 041 -43 836 
            

Rapport över totalresultat           
            

Övrigt totalresultat - - - - - 

Totalresultat för perioden -7 932 -11 431 -26 761 -35 041 -43 836 
            

            
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet 
hänförligt till moderbolagets aktieägare           

Data per aktie 
     Antal aktier vid periodens slut 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 388 883 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 367 883 28 373 133 

Resultat per aktie före utspädning -0,3 -0,4 -0,9 -1,2 -1,5 

Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,4 -0,9 -1,2 -1,5 

Eget kapital per aktie (SEK) 0,7 2,0 0,7 2,0 1,7 

Eget kapital per aktie efter utspädning (SEK) 0,7 2,0 0,7 2,0 1,7 
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Koncernens balansräkning  

        
Tkr 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 0 1 0 
Summa anläggningstillgångar 0 1 0 
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar 405 783 788 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 044 2 380 1 213 
  2 449 3 164 2 001 
        
Kassa och bank 23 590 59 313 50 360 
Summa omsättningstillgångar 26 040 62 477 52 361 
        
Summa tillgångar 26 040 62 478 52 361 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Aktiekapital 1 494 1 494 1 494 
Övrigt tillskjutet kapital 46 538 90 374 90 374 
Balanserat resultat inklusive årets resultat -26 761 -35 041 -43 836 
Summa eget kapital 21 271 56 827 48 032 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 2 271 2 481 1 766 
Skatteskulder 0 0 0 
Övriga skulder 202 164 177 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 295 3 006 2 386 
Summa kortfristiga skulder 4 769 5 651 4 329 
        
Summa eget kapital och skulder 26 040 62 478 52 361 
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Koncernens kassaflöde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 2015 2016 2015 2015 
Tkr juli- sept juli- sept jan-sept jan-sept jan-dec 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           
Resultat efter finansiella poster -7 932 -11 431 -26 761 -35 041 -43 836 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  -     1   0   1   2  
Betald skatt  -     -     -     -     -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 932 -11 430 -26 761 -35 040 -43 833 
före förändringar av rörelsekapital           
  		 		 		 		 		

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 7 109 1 092 -448 -2 1 161 
Ökning/minskning leverantörsskulder -7 178 -25 505 -7 486 -8 201 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -74 90 -66 327 -280 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 075 -10 273 -26 770 -42 201 -51 153 
  		 		 		 		 		

INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -     -     -     -     -    
		           
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Nyemission  -     -     -     1 210   1 210  
Emissionskostnader  -     -     -     -     -    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -     -     -     1 210   1 210  
		           
Periodens kassaflöde           
Likvida medel vid periodens början  31 666   69 586   50 360   100 304   100 304  

Förändring likvida medel -8 075 -10 273 -26 770 -40 991 -49 943 
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  23 590   59 313   23 590   59 313   50 360  
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

Tkr Aktie kapital  Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat resultat inkl 
årets resultat 

Totalt eget kapital 

      

Ingående eget kapital 20150101  1 492      137 586     -48 420      90 658     
Resultatdisp enligt årsstämmans 
beslut  -       -48 420      48 420      -       
Nyemission  2      1 208      -        1 210     
Totalresultat för perioden  -        -       -35 041     -35 041     

Utgående eget kapital 20150930  1 494      90 374     -35 041      56 827     
          
Ingående eget kapital 20160101  1 494      90 374     -43 836      48 032     
Resultatdisp enligt årsstämmans beslut -43 836      43 836      -       
Totalresultat för perioden  -        -       -26 761     -26 761     

Utgående eget kapital 20160930  1 494      46 538     -26 761      21 271     

     Ingående eget kapital 20150101  1 492      137 586     -48 420      90 658     
Resultatdisp enligt årsstämmans 
beslut  -       -48 420      48 420      -       
Nyemission  2      1 208      -        1 210     
Totalresultat för perioden  -        -       -43 836     -43 836     

Utgående eget kapital 20151231  1 494      90 374     -43 836      48 032     
 

Koncernens nyckeltal 

  2016 2015 2016 2015 2015 
Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec 
            
Rörelseresultat -7 964 -11 465 -26 868 -35 196 -44 028 
Rörelsemarginal, % neg. neg. neg. neg. neg. 
Periodens resultat -7 932 -11 431 -26 761 -35 041 -43 836 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 075 -10 273 -26 770 -42 201 -51 153 
Balansomslutning 26 040 62 478 26 040 62 478 52 361 
Eget kapital 21 271 56 827 21 271 56 827 48 032 
Soliditet, % 82% 91% 82% 91% 92% 
Avkastning på eget kapital, % neg.  neg.  neg.  neg.  neg.  
Antal aktier vid periodens slut 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 388 883 
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 388 883 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 367 883 28 373 133 
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter 
utspädning 28 388 883 28 388 883 28 388 883 28 367 883 28 373 133 
            
Data per aktie           
Resultat per aktie -0,3 -0,4 -0,9 -1,2 -1,5 
Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,4 -0,9 -1,2 -1,5 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,3 -0,4 -0,9 -1,5 -1,8 
Eget kapital per aktie 0,7 2,0 0,7 2,0 1,7 
Eget kapital per aktie efter utspädning 0,7 2,0 0,7 2,0 1,7 
Utdelning  -   -   -   -   -  
Antal anställda (medelantal) 4 4 4 4 4 
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Moderbolagets resultaträkning 

  2016 2015 2016 2015 2015 
Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec 
            
Intäkter           
Övriga rörelseintäkter 40 67 985 321 378 
  40 67 985 321 378 
Rörelsens kostnader           
Projektkostnader -3 717 -7 551 -13 142 -22 100 -26 093 
Övriga externa kostnader -2 809 -2 720 -9 793 -8 219 -11 258 
Personalkostnader -1 443 -1 218 -4 631 -5 089 -6 909 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 -1 0 -2 -2 
Övriga rörelsekostnader -34 -43 -287 -91 -128 
Rörelseresultat -7 964 -11 465 -26 868 -35 179 -44 012 
            
Resultat från finansiella poster           
Nedskrivning av andel i dotterbolag 0 0 0 0 -16 
Ränteintäkter 32 35 106 165 203 
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 -10 -10 
Resultat efter finansiella poster -7 932 -11 431 -26 761 -35 025 -43 836 
            
Resultat före skatt -7 932 -11 431 -26 761 -35 025 -43 836 
            
Skatt  -     -     -     -     -    
Periodens resultat -7 932 -11 431 -26 761 -35 025 -43 836 
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Moderbolagets balansräkning  

        
Tkr 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 0 1 0 
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier och andelar i koncernföretag 50 50 50 
Summa anläggningstillgångar 50 51 50 
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar 405 778 787 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 2 044 2 380 1 213 
  2 449 3 158 2 001 
        
Kassa och bank 23 590 59 313 50 360 
Summa omsättningstillgångar 26 040 62 472 52 361 
        
Summa tillgångar 26 090 62 523 52 411 
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital  1 494 1 494 1 494 
    

  Fritt eget kapital   
  Överkursfond 46 538 90 374 90 374 

Periodens resultat -26 761 -35 025 -43 836 
        
Summa eget kapital 21 271 56 843 48 032 
        
Kortfristiga skulder   

  Skulder till koncernföretag 50 28  51  
Leverantörsskulder 2 271 2 481 1 766 
Skatteskulder  -     -     -    
Övriga skulder 202 164 177 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 2 295 3 006 2 386 
Summa kortfristiga skulder 4 819 5 680 4 380 
        
Summa eget kapital och skulder 26 090 62 523 52 411 
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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 

 
 
 
Not 4- Transaktioner med närstående parter 
Konsultavtal finns med styrelseledamöterna Håkan Åström, Sten Nilsson samt Martin Nicklasson vilka får 
en maximal ersättning på årsbasis enligt följande: Håkan Åström 582tkr, Sten Nilsson 204 tkr samt Martin 
Nicklasson 100 tkr. Under perioden har styrelseledamoten Martin Nicklasson fakturerat 25tkr i 
konsultarvode.    
 
 
 
 

Koncernen 30 sept 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              23 590                         -                   23 590             23 590    
Summa tillgångar              23 590                         -                   23 590             23 590    

Leverantörsskulder                         -                  2 271                   2 271               2 271    
Övriga skulder                         -                        -                           -                       -      

Summa skulder                         -                  2 271                   2 271               2 271    

Koncernen 31 december 2015

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              50 360                         -                   50 360             50 360    
Summa tillgångar              50 360                         -                   50 360             50 360    

Leverantörsskulder                         -                  1 766                   1 766               1 766    
Övriga skulder                         -                        -                           -                       -      

Summa skulder                         -                  1 766                   1 766               1 766    
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Övrig information  
 
Datum för publicering av finansiell information 
Bokslutskommuniké januari-december, 24 februari 2017 
 
Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som PledPharma ska offentliggöra enligt 
marknadsmissbruksförordningen samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2016.  
 
Denna rapport är översiktligt 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 7210 
www.pledpharma.se 
 
 
Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00) 
 
Analytiker som följer PledPharma 
Pareto, Finlay Heppenstall och Peter Östling 
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, 20 oktober 2016  
 
 
 
Håkan Åström    Andreas Bunge            Martin Nicklasson  
styrelseordförande     styrelseledamot             styrelseledamot 
 
 
 
Sten Nilsson  Eva Redhe  
styrelseledamot styrelseledamot 
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Revisorsrapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i 
sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 
 
Till styrelsen i PledPharma AB (publ) org. Nr 556706-6724 

 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för PledPharma AB (publ) per 
30 september 2016 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements (ISRE) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, ger en 
rättvisande bild av företags finansiella ställning per den 30 september 2016 samt av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för den niomånadersperiod som slutade per detta datum i 
enlighet med IAS 34. 

 

Sollentuna 2016-10-20 

BDO Mälardalen AB 
 
 
Jörgen Lövgren 

Auktoriserad revisor 
 


