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RESULTAT OCH 
FINANSIELL STÄLLNING

FINANSIELL ÖVERSIKT AV KONCERNEN 
KVARTAL 4 2019

Totala intäkter uppgick till 2,9 (0,8) MSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-2,2) MSEK 
Periodens resultat uppgick till -1,4(-2,3) MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,09) 

FINANSIELL ÖVERSIKT AV KONCERNEN
JANUARI TILL DECEMBER 2019

Totala intäkter uppgick till 5,5 (0,8) MSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -13,6 (-10,9) MSEK 
Periodens resultat uppgick till -7,8 (-11,1) MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,46) 

FINANSIELL ÖVERSIKT AV MODERBOLAGET 
KVARTAL 4 2019

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK 
Periodens resultat uppgick till -12,4 (-17,6) MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,68) 

FINANSIELL ÖVERSIKT AV MODERBOLAGET 
JANUARI TILL DECEMBER 2019

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-1,7) MSEK 
Periodens resultat uppgick till -18,9 (-19,1) MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,74) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Koncernen har erhållit bidrag från Vinnova och EU kommissionen för pågående forskningspro-
jekt, vilka redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. 

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag FarmPharma tecknar avtal med Karolinska Institutet.

Drugsson AB blir distributör av Inofer även i Ryssland och Belarus.

Drugsson AB söker patent för användning av järnsuccinat.

Resultaten av Drugsson ABs kliniska prövning av Inofer visar en markant förbättring och signi-
fikant järnupptag, järnmättnad och järnlager hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

Double Bond Pharmaceutical erhåller eurasiskt patent för teknikplattformen BeloGal®.

Double Bond Pharmaceutical kommer att samarbeta med SMS-oncology för klinisk utveckling av 
SI-053.

Drugsson AB ingår distributionsavtal med Zoono.

Temodex/SI053 presenterade på internationella konferenser i Norr och Sydamerika.

Värdering av dotterbolagen har skett till substansvärde och nedskrivning av aktieägartillskotten 
har därför skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En nyemission med företrädes rätt för aktieägare har inletts i moderbolaget. Emissionen omfat-
tar högst 8 614 950 B-aktier och kan inbringa bolaget 15 076 162,50 kronor vid full teckning. 
Aktiekapitalökning vid full teckning motsvarar 430 747,52 kr. 

Europeiskt (EPO) patent för Temodex/SI-053 är beviljat.

FORTSATT FINANSIERING OCH FINANSIELLA RISKER

Bolaget har, oaktat den nyemissionen som planeras under Q1 2020, ännu inte säkerställt finan-
sieringen för den fortsatta driften avseende 2020. För att säkerställa detta behöver bolaget 
erhålla erforderlig finansiering. Finansieringsfrågan är vid utgivandet av denna kvartalsrapport 
ej löst, men styrelsen gör bedömningen att finansieringen för den fortsatta driften kommer att 
kunna erhållas. Utöver företrädesemissionen ser styrelsen över olika alternativ för att ta in ytter-
ligare kapital så som riktad nyemission och/eller bidrag.

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

De risker och osäkerhetsfaktorer som Double Bonds verksamhet exponeras för är sammanfat-
tningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, 
patent, myndighetskrav, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förän-
dringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av 
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband med 
företrädesemissionen under februari 2020, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Styrelsen har i samband med genomlysning av företagets räkenskaper inför årsbokslutet 
kommit fram till att förutsättningar inte finns i nuläget för att aktivera lämnade aktieägartill-
skott till dotterföretag. En nedskrivning av dessa har därför skett i december. Dotterbolag är 
värderade till substansvärde per 2019-12-31.  

FÖRSLAG TILL UTDELNING 

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska lämnas för verksamhetsåret 2019. Bolaget har som 
ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna. 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 18 maj 2020 i bolagets lokaler på Virdings Alle 32B i Uppsala. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsi-
da från den 27 april 2020. 
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RESULTAT OCH
FINANSIELL STÄLLNING

KOMMANDE RAPPORTER

Årsredovisning 2019  2020-04-27
Delårsrapport 1 2020 2020-05-07
Halvårsrapport 2020  2020-08-27

ANTALET AKTIER

Bolaget 25 844 851 aktier

INSYNSPERSONER

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st 
Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 8 700 000 st
Igor Lokot med närstående DBP B 333 424 st
Per Stålhandske DBP B 2 400 st
Lars Thomander DBP B 4 553 st
Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
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dringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av 
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Styrelsen föreslår att utdelning inte ska lämnas för verksamhetsåret 2019. Bolaget har som 
ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna. 
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TEMODEX / SI-053
Marknaden, patienter och läkare väntar på produkten. Idag 
saknar majoriteten av hjärntumörpatienterna effektiva kemo-
terapibehandlingar. Därför är idén med Temodex / SI-053, att 
öka koncentrationen av den aktiva substansen med lokal 
administrering av produkten, mycket uppskattad. Våra presen-
tationer av produkten till världens bästa experter inom neu-
roonkologi väckte stort intresse – en idealisk behandling 
måste vara effektiv, lätthanterlig, intuitivt förståelig. "I rätt tid, 
på rätt plats" är vårt motto gällande Temodex / SI-053.

Efter rådgivningsmötet med myndigheterna (EMA) minskade vi 
de regulatoriska riskerna - vi vet nu exakt vilka studier som 
måste kompletteras för att kunna starta klinisk utveckling av 
SI-053 i EU. Produktionen är säkerställd, sista prekliniska studi-
erna är igång, klinikerna i EU för klinisk prövning är identifiera-
de. Nu ser vi fram emot nästa viktiga mål - start av fas I! Fas I 
är viktig för oss också för att med den kommer vi att ha mycket 
bättre läge under våra förhandlingar med potentiella partners.

Medan utvecklingen av SI-053 pågår förbereder vi introduktio-
nen av Temodex i Latinamerika och letar efter nya marknader.

BELOGAL® PRODUKTERNA
"I rätt tid, på rätt plats"! Det kan inte vara bättre än att kunna 
leverera aktiva substanser till det ställe i kroppen där de ska 
fungera. Pågående valideringsarbete för BeloGal® plattfor-
men med konsortium i samband med Eurostars Belopenem 
ger viktig information för vidareutvecklingen av våra "egna" 
BeloGal®-baserade produkter SA-033 och SA-042.

FARMPHARMA
Det blir allt mer aktuellt med interferonbaserade veterinärlä-
kemedel. Det är inte bara på grund av svininfluensapandemin 
och coronavirus, man måste också sluta med överanvändning-
en av antibiotika hos djur, vilket är en viktig orsak till resis-
tensutveckling.

VD HAR ORDET

Jag ska börja med det viktigaste i bolagets utveckling: den 
pågående företrädesnyemissionen om ca 15 MSEK och syftet 
med tidigareläggningen av kommunikén. Detta för att ge mer 
information så tidigt som möjligt för investerare under teck-
ningsperioden. Jag sammanfattade situationen med Double 
Bond i investeringsmemorandumet för en vecka sedan och vill 
även här upprepa samma ord:

"Framgång kommer vanligtvis till dem som är för upptagna för 
att leta efter den" sa H. D. Thoreau, och under förra året var vi 
så upptagna med alla våra projekt att vi inte ens hann se 
Double Bond Pharmaceutical Internationals utvecklingsfram-
gångar! Och de var många!

”Framgång kommer vanligtvis till dem som 
är för upptagna för att leta efter den” DRUGSSON

Vi sitter på två stolar – som utvecklare och som distributör. Vi 
hittar nya spännande produkter, vidareutvecklar vår leverans- 
och samarbetsinfrastruktur. 

Hur kan man beskriva Double Bond Pharmaceutical Interna-
tional med några få ord? "Ett mycket diversifierat bolag som 
driver läkemedelsprojekt med låg risk".

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,
verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical 
International AB (publ)

DS: Sannolikheten att lyckas nå marknaden för läkemedelskan-
didater inom onkologi som börjar testas i fas I är bara 5%. Vilken 
sannolikhet har DBP att lyckas med SI-053 om Temodex är 
kliniskt beprövat och registrerat i Belarus? Jag tror att vi har 
facit i hand.

En intressant aspekt till: ett anticancerläkemedel som jag har 
utvecklat och patenterat en gång i tiden på ett annat Uppsala 
bolag (patentet gäller fr.o.m. 2002) har nyligen blivit registrerat 
i Sverige – alltså 18 år senare! Hur mycket tid kommer det att ta 
för SI-053 att vara tillgängligt för svenska patienter om Temo-
dex är kliniskt beprövat och registrerat i Belarus? Jag hoppas att 
det går mycket snabbare, främst tack vare Orphan Drug status 
för vårt läkemedel. Colombianska patienter kommer att få 
tillgång till Temodex förhoppningsvis redan i år eftersom vi 
befinner oss i registreringsfasen i Columbia. Double Bond letar 
efter nya marknader där Temodex kan bli registrerat.
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patent, myndighetskrav, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förän-
dringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av 
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband med 
företrädesemissionen under februari 2020, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Styrelsen har i samband med genomlysning av företagets räkenskaper inför årsbokslutet 
kommit fram till att förutsättningar inte finns i nuläget för att aktivera lämnade aktieägartill-
skott till dotterföretag. En nedskrivning av dessa har därför skett i december. Dotterbolag är 
värderade till substansvärde per 2019-12-31.  

FÖRSLAG TILL UTDELNING 

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska lämnas för verksamhetsåret 2019. Bolaget har som 
ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna. 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 18 maj 2020 i bolagets lokaler på Virdings Alle 32B i Uppsala. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsi-
da från den 27 april 2020. 
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TEMODEX / SI-053
Marknaden, patienter och läkare väntar på produkten. Idag 
saknar majoriteten av hjärntumörpatienterna effektiva kemo-
terapibehandlingar. Därför är idén med Temodex / SI-053, att 
öka koncentrationen av den aktiva substansen med lokal 
administrering av produkten, mycket uppskattad. Våra presen-
tationer av produkten till världens bästa experter inom neu-
roonkologi väckte stort intresse – en idealisk behandling 
måste vara effektiv, lätthanterlig, intuitivt förståelig. "I rätt tid, 
på rätt plats" är vårt motto gällande Temodex / SI-053.

Efter rådgivningsmötet med myndigheterna (EMA) minskade vi 
de regulatoriska riskerna - vi vet nu exakt vilka studier som 
måste kompletteras för att kunna starta klinisk utveckling av 
SI-053 i EU. Produktionen är säkerställd, sista prekliniska studi-
erna är igång, klinikerna i EU för klinisk prövning är identifiera-
de. Nu ser vi fram emot nästa viktiga mål - start av fas I! Fas I 
är viktig för oss också för att med den kommer vi att ha mycket 
bättre läge under våra förhandlingar med potentiella partners.

Medan utvecklingen av SI-053 pågår förbereder vi introduktio-
nen av Temodex i Latinamerika och letar efter nya marknader.

BELOGAL® PRODUKTERNA
"I rätt tid, på rätt plats"! Det kan inte vara bättre än att kunna 
leverera aktiva substanser till det ställe i kroppen där de ska 
fungera. Pågående valideringsarbete för BeloGal® plattfor-
men med konsortium i samband med Eurostars Belopenem 
ger viktig information för vidareutvecklingen av våra "egna" 
BeloGal®-baserade produkter SA-033 och SA-042.

FARMPHARMA
Det blir allt mer aktuellt med interferonbaserade veterinärlä-
kemedel. Det är inte bara på grund av svininfluensapandemin 
och coronavirus, man måste också sluta med överanvändning-
en av antibiotika hos djur, vilket är en viktig orsak till resis-
tensutveckling.

Jag ska börja med det viktigaste i bolagets utveckling: den 
pågående företrädesnyemissionen om ca 15 MSEK och syftet 
med tidigareläggningen av kommunikén. Detta för att ge mer 
information så tidigt som möjligt för investerare under teck-
ningsperioden. Jag sammanfattade situationen med Double 
Bond i investeringsmemorandumet för en vecka sedan och vill 
även här upprepa samma ord:

"Framgång kommer vanligtvis till dem som är för upptagna för 
att leta efter den" sa H. D. Thoreau, och under förra året var vi 
så upptagna med alla våra projekt att vi inte ens hann se 
Double Bond Pharmaceutical Internationals utvecklingsfram-
gångar! Och de var många!

DRUGSSON
Vi sitter på två stolar – som utvecklare och som distributör. Vi 
hittar nya spännande produkter, vidareutvecklar vår leverans- 
och samarbetsinfrastruktur. 

Hur kan man beskriva Double Bond Pharmaceutical Interna-
tional med några få ord? "Ett mycket diversifierat bolag som 
driver läkemedelsprojekt med låg risk".

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,
verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical 
International AB (publ)

DS: Sannolikheten att lyckas nå marknaden för läkemedelskan-
didater inom onkologi som börjar testas i fas I är bara 5%. Vilken 
sannolikhet har DBP att lyckas med SI-053 om Temodex är 
kliniskt beprövat och registrerat i Belarus? Jag tror att vi har 
facit i hand.

En intressant aspekt till: ett anticancerläkemedel som jag har 
utvecklat och patenterat en gång i tiden på ett annat Uppsala 
bolag (patentet gäller fr.o.m. 2002) har nyligen blivit registrerat 
i Sverige – alltså 18 år senare! Hur mycket tid kommer det att ta 
för SI-053 att vara tillgängligt för svenska patienter om Temo-
dex är kliniskt beprövat och registrerat i Belarus? Jag hoppas att 
det går mycket snabbare, främst tack vare Orphan Drug status 
för vårt läkemedel. Colombianska patienter kommer att få 
tillgång till Temodex förhoppningsvis redan i år eftersom vi 
befinner oss i registreringsfasen i Columbia. Double Bond letar 
efter nya marknader där Temodex kan bli registrerat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Koncernen har erhållit bidrag från Vinnova och EU kommissionen för pågående forskningspro-
jekt, vilka redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. 

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag FarmPharma tecknar avtal med Karolinska Institutet.

Drugsson AB blir distributör av Inofer även i Ryssland och Belarus.

Drugsson AB söker patent för användning av järnsuccinat.

Resultaten av Drugsson ABs kliniska prövning av Inofer visar en markant förbättring och signi-
fikant järnupptag, järnmättnad och järnlager hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

Double Bond Pharmaceutical erhåller eurasiskt patent för teknikplattformen BeloGal®.

Double Bond Pharmaceutical kommer att samarbeta med SMS-oncology för klinisk utveckling av 
SI-053.

Drugsson AB ingår distributionsavtal med Zoono.

Temodex/SI053 presenterade på internationella konferenser i Norr och Sydamerika.

Värdering av dotterbolagen har skett till substansvärde och nedskrivning av aktieägartillskotten 
har därför skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En nyemission med företrädes rätt för aktieägare har inletts i moderbolaget. Emissionen omfat-
tar högst 8 614 950 B-aktier och kan inbringa bolaget 15 076 162,50 kronor vid full teckning. 
Aktiekapitalökning vid full teckning motsvarar 430 747,52 kr. 

Europeiskt (EPO) patent för Temodex/SI-053 är beviljat.

FORTSATT FINANSIERING OCH FINANSIELLA RISKER

Bolaget har, oaktat den nyemissionen som planeras under Q1 2020, ännu inte säkerställt finan-
sieringen för den fortsatta driften avseende 2020. För att säkerställa detta behöver bolaget 
erhålla erforderlig finansiering. Finansieringsfrågan är vid utgivandet av denna kvartalsrapport 
ej löst, men styrelsen gör bedömningen att finansieringen för den fortsatta driften kommer att 
kunna erhållas. Utöver företrädesemissionen ser styrelsen över olika alternativ för att ta in ytter-
ligare kapital så som riktad nyemission och/eller bidrag.

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

De risker och osäkerhetsfaktorer som Double Bonds verksamhet exponeras för är sammanfat-
tningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, 
patent, myndighetskrav, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förän-
dringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av 
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband med 
företrädesemissionen under februari 2020, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Styrelsen har i samband med genomlysning av företagets räkenskaper inför årsbokslutet 
kommit fram till att förutsättningar inte finns i nuläget för att aktivera lämnade aktieägartill-
skott till dotterföretag. En nedskrivning av dessa har därför skett i december. Dotterbolag är 
värderade till substansvärde per 2019-12-31.  

FÖRSLAG TILL UTDELNING 

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska lämnas för verksamhetsåret 2019. Bolaget har som 
ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna. 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 18 maj 2020 i bolagets lokaler på Virdings Alle 32B i Uppsala. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsi-
da från den 27 april 2020. 
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SEK 2019 2018 2019 2018

OKT–DEC OKT–DEC JAN–DEC JAN–DEC

INTÄKTER

NETTOOMSÄTTNING 29 780 19 091 241 262 19 091

FÖRÄNDRING AV LAGERVAROR 592 690 342 747 1 291 945 342 747

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2 282 270 491 285 3 945 072 501 285

SUMMA INTÄKTER 853 123 863 123

RÖRELSENS KOSTNADER

HANDELSVAROR

EXTERNA KOSTNADER -726 620

PERSONALKOSTNADER -479 422

AVSKR. INVENTARIER & GOODWILL

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 0

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
INVESTERINGAR

RÄNTEINTÄKTER 
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 48 0 48 0

RÄNTEKOSTNADER 
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER -14 491 -180 668

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

SKATT 0 0 0 0

MINIORITETENS ANDEL 
I ÅRETS RESULTAT

PERIODENS RESULTAT

RESULTAT PER AKTIE -0,05 -0,09 -0,30

KONCERNENS 
RESULTATRäKNING
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SEK 2019–12–31 2018–12–31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

GOODWILL 67 424

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      180 618

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER M.M.

RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KUNDFORDRINGAR 298 191

ÖVRIGA FORDRINGAR

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

ÖVRIGA KORTFIRISTIGA PLACERINGAR

KASSA OCH BANK

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

Fortsättning på nästa sida
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SEK 2019–12–31 2018–12–31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT

SUMMA EGET KAPITAL

MINORITETSINTRESSE

MINORITETSINTRESSE 489 164

SUMMA MINORITETSINTRESSE

LÅNGFRISTIGA SKULDER

ÖVRIGA SKULDER 0

KORTFRISTIGA SKULDER

SKULD TILL KREDITINSTITUT 0 14 468

LEVERANTÖRSSKULDER

ÖVRIGA SKULDER 926 778

UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 603 161



KONCERNENS
KASSAFLÖDE
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 K

AS
SA

FL
öD

E SEK 2019 2018

JAN–DEC JAN–DEC

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

JUSTERINGAR FÖR POSTER 
SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET -172 804

FÖRÄNDRING AV LAGERVAROR 1 291 945 342 747

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

FÖRÄNDRING AV VARULAGER

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEFORDRINGAR

FÖRÄNDRING AV RÖRELSESKULDER

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSSVERSAMHETEN

INVESTERINGAR I IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0

FINANSIERINGSVERSAMHETEN 0 0

NYEMISSION

UPPTAGNA LÅN 0

AMORTERING AV LÅN 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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MODERBOLAGETS
RESULTATRäKNING

MO
DE
RB
OL
AG
ET
S 
RE
SU
LT

AT
Rä

KN
IN

G SEK 2019 2018 2019 2018

OKT–DEC OKT–DEC JAN–DEC JAN–DEC

INTÄKTER

NETTOOMSÄTTNING 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 0 0 0

RÖRELSENS KOSTNADER

HANDELSVAROR 0 -428 0

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER -974 446

PERSONALKOSTNADER -420 - 179 792 

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT 
FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

RESULTAT 
FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

RÄNTEKOSTNADER 
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 0 - 178 164

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

SKATT 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Koncernen har erhållit bidrag från Vinnova och EU kommissionen för pågående forskningspro-
jekt, vilka redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. 

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag FarmPharma tecknar avtal med Karolinska Institutet.

Drugsson AB blir distributör av Inofer även i Ryssland och Belarus.

Drugsson AB söker patent för användning av järnsuccinat.

Resultaten av Drugsson ABs kliniska prövning av Inofer visar en markant förbättring och signi-
fikant järnupptag, järnmättnad och järnlager hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

Double Bond Pharmaceutical erhåller eurasiskt patent för teknikplattformen BeloGal®.

Double Bond Pharmaceutical kommer att samarbeta med SMS-oncology för klinisk utveckling av 
SI-053.

Drugsson AB ingår distributionsavtal med Zoono.

Temodex/SI053 presenterade på internationella konferenser i Norr och Sydamerika.

Värdering av dotterbolagen har skett till substansvärde och nedskrivning av aktieägartillskotten 
har därför skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En nyemission med företrädes rätt för aktieägare har inletts i moderbolaget. Emissionen omfat-
tar högst 8 614 950 B-aktier och kan inbringa bolaget 15 076 162,50 kronor vid full teckning. 
Aktiekapitalökning vid full teckning motsvarar 430 747,52 kr. 

Europeiskt (EPO) patent för Temodex/SI-053 är beviljat.



MO
DE
RB
OL
AG
ET
S 
BA
LA

NS
Rä

KN
IN

G
MODERBOLAGETS
BALANSRäKNING

SEK 2019–12–31 2018–12–31

TILLGÅNGAR

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

SUMMA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      180 618

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

ÖVRIGA FORDRINGAR 2 071

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER   100 000

KASSA OCH BANK

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

Fortsättning på nästa sida
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Koncernen har erhållit bidrag från Vinnova och EU kommissionen för pågående forskningspro-
jekt, vilka redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. 

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag FarmPharma tecknar avtal med Karolinska Institutet.

Drugsson AB blir distributör av Inofer även i Ryssland och Belarus.

Drugsson AB söker patent för användning av järnsuccinat.

Resultaten av Drugsson ABs kliniska prövning av Inofer visar en markant förbättring och signi-
fikant järnupptag, järnmättnad och järnlager hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

Double Bond Pharmaceutical erhåller eurasiskt patent för teknikplattformen BeloGal®.

Double Bond Pharmaceutical kommer att samarbeta med SMS-oncology för klinisk utveckling av 
SI-053.

Drugsson AB ingår distributionsavtal med Zoono.

Temodex/SI053 presenterade på internationella konferenser i Norr och Sydamerika.

Värdering av dotterbolagen har skett till substansvärde och nedskrivning av aktieägartillskotten 
har därför skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En nyemission med företrädes rätt för aktieägare har inletts i moderbolaget. Emissionen omfat-
tar högst 8 614 950 B-aktier och kan inbringa bolaget 15 076 162,50 kronor vid full teckning. 
Aktiekapitalökning vid full teckning motsvarar 430 747,52 kr. 

Europeiskt (EPO) patent för Temodex/SI-053 är beviljat.
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SEK 2019–12–31 2018–12–31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL

ÖVERKURSFOND

BALANSERAT RESULTAT OCH ÅRETS RESULTAT

SUMMA EGET KAPITAL

LÅNGFRISTIGA SKULDER

ÖVRIGA SKULDER 0

KORTFRISTIGA SKULDER

LEVERANTÖRSSKULDER 74 999

SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG 0

ÖVRIGA SKULDER 2 678

UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Koncernen har erhållit bidrag från Vinnova och EU kommissionen för pågående forskningspro-
jekt, vilka redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. 

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag FarmPharma tecknar avtal med Karolinska Institutet.

Drugsson AB blir distributör av Inofer även i Ryssland och Belarus.

Drugsson AB söker patent för användning av järnsuccinat.

Resultaten av Drugsson ABs kliniska prövning av Inofer visar en markant förbättring och signi-
fikant järnupptag, järnmättnad och järnlager hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

Double Bond Pharmaceutical erhåller eurasiskt patent för teknikplattformen BeloGal®.

Double Bond Pharmaceutical kommer att samarbeta med SMS-oncology för klinisk utveckling av 
SI-053.

Drugsson AB ingår distributionsavtal med Zoono.

Temodex/SI053 presenterade på internationella konferenser i Norr och Sydamerika.

Värdering av dotterbolagen har skett till substansvärde och nedskrivning av aktieägartillskotten 
har därför skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En nyemission med företrädes rätt för aktieägare har inletts i moderbolaget. Emissionen omfat-
tar högst 8 614 950 B-aktier och kan inbringa bolaget 15 076 162,50 kronor vid full teckning. 
Aktiekapitalökning vid full teckning motsvarar 430 747,52 kr. 

Europeiskt (EPO) patent för Temodex/SI-053 är beviljat.
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MODERBOLAGETS
KASSAFLÖDE

SEK 2019 2018

JAN–DEC JAN–DEC

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

JUSTERINGAR FÖR POSTER 
SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEFORDRINGAR 149 996

FÖRÄNDRING AV RÖRELSESKULDER

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSSVERSAMHETEN

INVESTERINGAR I FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERSAMHETEN

NYEMISSION

UPPTAGNA LÅN 0

AMORTERING AV LÅN 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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redovisnings-
& värderingsprinciper

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

REDOVISNINGSMETOD

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags 
tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskil-
ling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som 
goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets 
egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. 

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIODEN

Per 191231 var Bolaget Double Bond Pharmaceutical AB dotterbolag, och  Drugsson AB samt FarmPharma 
AB dotter-dotterbolag, till Double Bond Pharmaceutical International AB (publ). I FarmPharma AB fanns per 
191231 ett minoritetsintresse. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs 
på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nytt-
jandeperiod enligt följande: inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

VD, Igor Lokot, på uppdrag av styrelsen.

Stockholm 2020-02-21
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Double Bond  Pharmaceutical International AB (publ)

Organisationsnummer: 556991-6082 
ISIN-kod: SE0007185525 

Adress: Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala
E-post: info@doublebp.com

Webbplats: www.doublebp.com


