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Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr



Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 118 (-181) Tkr



Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,62 (-0,72) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden




Bolaget inledde processen med att lista bolagets aktier på Aktietorget
Hans Dahlin knöts till bolaget som anställd VD per den 1 januari 2015 och ett
vetenskapligt råd etablerades
DrugLog® marknadslanserades och förevisades bland annat på den europeiska
apotekarmässan i Hamburg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång



Kliniska funktionstester av DrugLog® vid Universitetet i Genève (HUG) visade
goda resultat
Nyemissionen avslutades med bra ägarspridning. Pharmacolog tillförs ca 6,8
Mkr efter emissionskostnader

Kommentar från VD Hans Dahlin:
”De senaste månaderna har varit både intensiva och spännande. Efter många års arbete har
vi erhållit de första resultaten från klinisk användning av DrugLog®. Tester på cellgifter vid
Universitetet i Genève bekräftade glädjande nog produktens användbarhet som ett noggrant
instrument för att säkerställa typ och koncentration av ett berett läkemedel.
Vi har också påbörjat våra marknadsaktiviteter genom att delta på den europeiska
apotekarmässan i Hamburg. Det stora intresse som där visades DrugLog® bådar gott inför
framtiden. Som en direkt konsekvens av att produkten lanserats har bolaget också börjat
skriva av utvecklingskostnader som tidigare aktiverats, vilket har belastat resultatet.
Bolaget har med god marginal nått över den nivå som var satt som ett minimum för
emissionen och ägarspridningen har blivit god. Pharmacolog tillförs nu 6,8 Mkr efter
emissionskostnader. Alla nya aktieägare hälsas välkomna till vad som förhoppningsvis inte
bara ska bli en bra ekonomisk investering, utan även något som i förlängningen ska ge en
bättre och säkrare cancervård.”
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Om Pharmacolog
Pharmacolog i Uppsala AB är ett medicintekniskt företag som är specialiserat på att
tillhandahålla lösningar för säker administration av intravenösa läkemedel. Bolagets
huvudprodukt, DrugLog®, är CE-märkt och möjliggör säker hantering av intravenösa
läkemedel genom en patenterad metod som kan kontrollera att ordinerade läkemedel
och dess koncentration i samband med beredning och före behandling av patient är
korrekt. Pharmacologs vision är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade
metoder för kvalitetssäkring för behandling av patienter med cancer och andra
allvarliga sjukdomar.
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BOLAGETS UTVECKLING
Det första steget i marknadsstrategin för Pharmacolog är att installera system hos ett
antal identifierade referenskunder med olika inriktning i Sverige och övriga Europa.
Detta sker för att stärka trovärdigheten kring företagets produkter.
Ett system har installerats vid Universitetssjukhuset i Genève, HUG, där det används
för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. Totalt har cirka 1 000 prover
genomförts. Dessa tester bekräftade DrugLogs® användbarhet som ett noggrant
instrument för att säkerställa typ och koncentration av ett berett läkemedel. Resultatet
av testerna kommer att bli föremål för ett vetenskapligt arbete inom ramen för en
doktorsavhandling vid HUG.
Ytterligare en referensinstallation är under installation vid CTC, Clinical Trial
Consultants, i Uppsala.
Marknadslanseringen av DrugLog® har inletts under rapportperioden och Pharmacolog
har deltagit som utställare med egen monter på den europeiska apotekarmässan
EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) i Hamburg i mars månad.
Företrädare för HUG bistod Pharmacolog vid mässan.
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Per den 1 januari 2015 knöts Hans Dahlin till bolaget som anställd VD. Han hade
tidigare arbetat på konsultbasis. På motsvarande sätt avser bolaget att per den 1 juni
2015 ingå anställningsavtal med Karl-Erik Carlström, försäljningschef och vice VD,
samt Anders Murman, teknisk chef. De har fram till nu också utfört tjänster i egenskap
av konsulter. Pharmacolog köper tjänster även från andra konsulter och dessa har
under perioden integrerats ytterligare i organisationen.
Vid årsstämman den 26 mars 2015 valdes en styrelse bestående av Lars Engbrant,
Olle Johansson och Gisela Sitbon (samtliga omval) och Gunnar Mattsson (nyval). Till
styrelsens ordförande valdes Gunnar Mattsson.
Under rapportperioden har det etablerats ett vetenskapligt råd, som består av Bengt
Dahlström, Bo Lennernäs och Sten Nilsson. Genom det vetenskapliga rådet kommer
Pharmacolog bland annat att få god insyn i såväl klinisk onkologi som klinisk
prövningsverksamhet.
Under första kvartalet har Pharmacolog även lanserat en ny webbplats
(www.pharmacolog.se).
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FINANSIELL UTVECKLING
Allmänt
Bolaget har nu påbörjat marknadslanseringen av DrugLog® och därmed gått in i en ny
fas. Detta innebär att bolaget från och med den 1 februari 2015 inte längre aktiverar
arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av den aktiveringen.
Dessutom har bolaget under perioden anställt en medarbetare. Alla dessa
förändringar gentemot föregående period följer den plan som finns fastlagd.
Intäkter och kostnader
Försäljningen av bolagets produkter har ännu inte kommit igång. Kostnaderna under
perioden följer plan. En stor del av kostnaderna avser konsulter. Avskrivningar under
februari och mars uppgår till 158 Tkr.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgår till -1 118 (-188) Tkr. Resultatet beror till stor del
av att bolaget inte längre aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att
bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen.
Finansiell ställning och likviditet
Den 31 mars 2015 uppgick bolagets likvida medel till 924 (67) Tkr. Soliditeten var 71,3
(66,5) %. Bolagets eget kapital uppgick till 5 138 (3 069) Tkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -1 040 Tkr.
Kassaflödet för delårsperioden uppgick till -727 Tkr. En stor del av kassaflödet
förklaras av normala utgifter för verksamheten.
Efter rapportperiodens utgång har Pharmacolog redovisat utfallet av
spridningsemissionen i samband med listningen av bolagets aktier på Aktietorget.
Nyemissionen tecknades till cirka 7,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om
cirka 83 %. Pharmacolog tillförs därmed cirka 6,8 MSEK efter emissionskostnader.
Efter emissionen kommer bolaget att ha 290 aktieägare.
Aktiekapitalet kommer att öka med 187 162,20 kronor från 548 704,50 kronor till
735 866,70 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 623 874 från 1 829 015 till
2 452 889.
Investeringar
Under det första kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella
anläggningstillgångar till 0 (0) Tkr och investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 283 (29) Tkr.
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AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier
Bolaget har under mars månad genomfört en riktad emission av 12 150 aktier till Chris
Chard Consulting. Emissionskursen var 12 kronor per aktie och betalning erlades
genom kvittning av fordringar.
Ingående antal 2015-01-01

Nyemission 2015-03-23

Utgående antal 2015-03-31

1 816 865

12 150

1 829 015

Optioner
Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000
teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders
Murman. Varje option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, till nyteckning av
en aktie i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 36 kronor per aktie.
Samtliga teckningsoptioner har tecknats efter rapportperiodens utgång.
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.
Se årsredovisningen för 2014 för ytterligare information.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning,
administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers
kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i
dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i
tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat
innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka
nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare
fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget
utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas
ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig
redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet
inför listningen på Aktietorget.

Kommande rapporter
Delårsrapport januari - juni 2015

26 augusti 2015

Delårsrapport januari – september 2015

19 november 2015

Bokslutskommuniké 2015

17 februari 2016
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Uppsala den 21 maj 2015

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Gunnar Mattsson (ordf)

Lars Engbrant

Olle Johansson

Gisela Sitbon

Hans Dahlin (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Dahlin, VD, tel: 0705-46 50 12
eller e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se.
Delårsrapporten finns tillgänglig på www.pharmacolog.se/investor-relations/financialreports/

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Ekeby bruk
752 75 Uppsala
Telefon: +46 18 50 01 01
E-post: info@pharmacolog.se
Hemsida: www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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BOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

Not

3 mån 3 mån 12 mån
jan-mar jan-mar jan-dec
2015
2014
2014
0
242
0
242

0
18
0
18

0
1 016
0
1 016

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa rörelsens kostnader

0
-1 057
-145
-158
-1 360

0
-191
0
-8
-199

0
-1 977
0
-25
-2 002

Rörelseresultat

-1 118

-181

-986

0
-14

0
-7

0
-71

-1 132

-188

-1 057

0

0

0

-1 132

-188

-1 057

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT
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BOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr

Not

31 mar 2015

31 mar 2014

31 dec 2014

5 686

4 472

5 551

164

17

174

50
5 900

0
4 489

50
5 775

0

0

0

0
264

0
37

0
225

119

22

54

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

924
1 307

67
126

1 651
1 930

SUMMA TILLGÅNGAR

7 207

4 615

7 705

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent och licenser och utvecklingskostnader
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
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BOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

31 mar 2015

31 mar 2014

31 dec 2014

549

259

545

9 834
-4 113
-1 132
5 138

5 872
-2 874
-188
3 069

9 692
-3 056
-1 057
6 124

633

833

633

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa skulder

150
374
709

167
14
120

200
284
120

203
2 069

412
1 546

344
1 581

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 207

4 615

7 705

1 000
-

1 000
-

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖBINDELSER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

1 000
-
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BOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i Tkr
Eget kapital 2013-12-31
Fondemission
Nyemission
Emissionskostnader
Resultatdisposition enligt beslut
vid årets bolagsstämma
Periodens resultat
Utgående balans 2014-12-31
Nyemission
Periodens resultat
Utgående balans 2015-03-31

Fria reserver
Överkursoch årets
Aktiekapital
fond
resultat
259
5 872
-2 874
182
-182
104
3 900
-80

Summa eget
kapital
3 257
0
4 004
-80

-1 057
-4 113

0
-1 057
6 124

-1 132
-5 245

146
-1 132
5 138

545

9 692

4

142

549

9 834
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FINANSIELLA NYCKELTAL

Nettoomsättning, Tkr
Rörelsekostnader, Tkr
Rörelseresultat, Tkr
Resultat efter skatt,Tkr
Immateriella tillgångar, Tkr
Likvida medel, Tkr
Justerat eget kapital, Tkr
Kortfristiga skulder, Tkr
Soliditet (%)
Balansomslutning, Tkr
Kassalikviditet (%)
Utdelning, kr
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Antal anställda vid periodens slut
Nettoinvest, materiella anläggningstillgångar
Nettoinvest, immateriella anläggningstillgångar

3 mån
3 mån 12 mån
jan-mar jan-mar jan-dec
2015
2014
2014
0
0
0
1 360
199
2 002
-1 118
-181
-986
-1 132
-188 -1 057
5 686
3 781
5 551
924
67
1 651
5 138
3 069
6 124
1 436
593
948
71,3
66,5
79,5
7 208
4 615
7 705
91,0
17,7
204,0
-0,62
-0,72
-0,58
2,81
12,56
3,37
1
0
0
0
0
174
283
29
1 109

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

Soliditet

Justerat eget kapital/balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
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