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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för PharmaLundensis AB (publ), 556708-8074 får 
härmed avge årsredovisning för 2010, företagets fjärde räkenskapsår.

ALLmäNT om vERKSAmHETEN
PharmaLundensis är ett företag på Ideon BioIncubator, som arbetar med forskning och utveckling 
av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanliga lungsjukdomen kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), baserad på en ny verkningsmekanism.

BoLAGET
PharmaLundensis omvandlades 2010 till ett publikt bolag, och styrelsen utvidgades till 4 
ledamöter med stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, se nedan. Vidare genomfördes två 
nyemissioner som totalt inbringade cirka 6 MSEK före emissionskostnader, där den publika 
blev kraftigt övertecknad (181 %). I juli 2010 listades Bolaget på AktieTorget och Sedermera 
Fondkommission AB anlitades som likviditetsgarant i 6 månader för att säkerställa en god 
likviditet i aktien.

vERKSAmHETEN
Den praktiska verksamheten i Bolaget under 2010 har väsentligen gått enligt planerna. Under 
våren utvecklade Bolaget metoden för att framställa den medicinska varianten av testsubstansen, 
som vi kallar IodoCarb®. I början av hösten hade Bolaget ett vetenskapligt konsultationsmöte 
med Läkemedelsverket. Mötet utföll positivt, och myndigheten föreföll klart intresserad av vårt 
projekt. Dokument avsedda för ansökan till Läkemedelsverket har utarbetats, den kommande 
kliniska studien har detaljplanerats och utvecklingen av en GMP-produkt av testsubstansen har 
pågått för fullt. PharmaLundensis huvudpatent har tagits in i nationell fas i ett flertal länder (EU, 
USA, Japan, Kina, Indien och Ryssland).

Under hösten 2010 fick Bolaget dessutom indikationer på att PharmaLundensis behandlings-
princip även skulle kunna användas för att behandla en helt annan sjukdom. Det rör sig om en 
riktig folksjukdom, som drabbar alla typer av människor i alla åldrar. Konsekvenserna blir dock 
extra svåra för ungdomar. Bolaget har lämnat in en patentansökan, och fått ett positivt svar från 
Patent- och Registreringsverket, vilket talar för att vi kan få patentskydd. Om detta projekt 
lyckas, kan det generera inkomster som är väl i klass med Bolagets KOL-projekt. Styrelsens 
förhoppningar är att Bolaget kan påbörja en första klinisk studie på denna sjukdom sent hösten 
2011 eller våren 2012, efter att KOL-studien avslutats. Det är inte omöjligt, att det kan gå att få 
Fast-track godkännande även på denna indikation. Vi vill av sekretesskäl inte avslöja mer om detta 
spår i nuläget.
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HäNdELSER Av väSENTLIG BETydELSE uNdER 2011

Avslutning av likviditetsgarant
I samband med listningen av PharmaLundensis på Aktietorget anlitades Sedermera 
Fondkommission AB som likviditetsgarant, vilket var planerat att vara under ca 6 månader. 
Styrelsen i PharmaLundensis bedömde efter denna tid att aktiekursen stabiliserats med relativt 
god omsättning, och beslutade därför att avbryta likviditetsgarantin den 12 januari 2011. Kursen 
har varit stabil sedan dess, och likviditeten tillfredsställande.

Produktion av GmP test substans har blivit färdig
Produktionen av PharmaLundensis testsubstans i GMP-kvalitet som skall användas i den kliniska
studien har pågått hos ett certifierat konsultlaboratorium. I slutet av mars meddelade GMP-
företaget, att PharmaLundensis testsubstans var färdig och att den uppfyllde samtliga 
specifikationer och krav. Substansen har överförts till Apotekets ProduktionsLaboratorium  
(APL) för dosering, randomisering och godkännande för klinisk prövning.

Ansökan om klinisk prövning kommer snart att lämnas in
Arbetet med att färdigställa alla ansökningshandlingar för att få genomföra den kliniska studien
accelererade under våren, och ansökan är nu i stort sett klar. Vi räknar med att lämna in den till 
Läkemedelsverket för formell granskning om några veckor.

Framtiden
När ansökan blivit godkänd av myndigheterna, kan den kliniska studien påbörjas, vilket styrelsen
bedömer kan ske under Q2 2011. Dock kan studiestarten påverkas av hur lång tid det tar för
lungkliniken på Lunds lasarett att rekrytera patienter, samt när de har möjlighet att lägga in 
studien i sitt forskningsprogram. Studien tar 2,5 månader per patient och 40 patienter skall 
testas (20 IodoCarb® och 20 Placebo). Ett flertal patienter kommer att testas parallellt, och 
uppskattningsvis tar det 3 - 6 månader att genomföra hela studien. Studien är planerad att 
finansieras via emissionen som genomfördes sommaren 2010. Således kvarstår de ursprungliga 
planerna, men kapitalbehovet avgörs av hur mycket lungkliniken på Lunds lasarett kräver för att 
genomföra den planerade studien, kostnad för monitorering av studien, samt när den kan påbörjas. 
Det kan därmed i nuläget inte fastslås om extra kapital krävs för att uppnå planerad milestone.

STyRELSEN
I samband med listingen av Bolaget på aktietorget utvidgades styrelsen till 4 personer med stor
erfarenhet av läkemedelsutveckling, med Dr Erik Lunell som ordförande, och Dr Staffan Skogvall, 
Prof Jonas Erjefält och Civ Ek Ingmar Karlsson som ledamöter. Dr Lunell har haft ett flertal 
högre tjänster inom läkemedelsindustrin, inklusive Klinisk Forskningschef på Pharmacia. Skogvall 
är Legitimerad Läkare samt har disputerat i lungfysiologi. Han har grundat PharmaLundensis 
AB. Han har varit chef för mindre Biotech bolag i mer än 10 år. Erjefält är Professor i Medicinsk 
Inflammationsforskning och chef för Enheten för Luftvägsinflammation vid Medicinska 
Fakulteten, Lunds Universitet. Civ Ek Ingmar Karlsson har haft ett antal positioner inom 
Astra-koncernen under närmare 20 års tid, inklusive marknadschef för receptfria läkemedel för 
AstraZenecas receptfria produktportfölj i Sverige.

CLINICAL INvESTIGAToR

 » Leif Bjermer, MD, PhD 
Professor/Överläkare 
Lung och allergikliniken 
Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund.
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BAKGRuNd
PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag, som arbetar med forskning och utveckling av en ny
behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kronisk
obstruktiv lungsjukdom) baserad på en ny verkningsmekanism. KOL är en folksjukdom. I Sverige 
är 500 000 personer drabbade och i hela världen upp mot 500 miljoner människor. Kostnaden 
för sjukdomen är gigantisk. I EU beräknas KOL totalt kosta samhället nära 50 miljarder Euro 
per år. Den globala försäljningen av KOL-relaterade läkemedel uppgick under 2009 till cirka 10 
miljarder USD och beräknas stiga till 14 miljarder USD under 2014. KOL är således ett gigantiskt 
problem både för samhället och de drabbade patienterna. Ingen effektiv behandling finns idag. Ett 
fungerande KOL-läkemedel kan således förväntas generera stora inkomster till säljande företag 
under många år.

Källa:
Global Markets for Asthma and COPD Drugs, Report Code: PHM059A, Published: October 2009, BCC research.

Idag är den vanliga uppfattningen att KOL är en kronisk och obotlig sjukdom, som beror på
inflammation i luftvägarna och en efterföljande nedbrytning av lungvävnaden. De skador 
som redan uppstått anses vara bestående, men sjukdomsförloppet kan bromsas. Rökstopp är 
den viktigaste sjukdomsbromsande åtgärden. KOL behandlas idag med en del läkemedel, 
trots att effekten av dem är svag. Det är egentligen endast deras förmåga att minska antalet 
försämringsperioder (exacerbationer), som är statistiskt säkerställd. Dagens behandling av KOL är 
enligt styrelsens bedömning bristfällig, vilket framgår med all tydlighet av det faktum att KOL är 
västvärldens fjärde vanligaste dödsorsak.

PharmaLundensis projekt är baserat på en ny hypotes där rökens innehåll av tungmetallen 
kvicksilver är av central betydelse. Hypotesen fokuserar på en celltyp som kallas för NEE-
celler, som har en avgörande betydelse för lungfunktionen. PharmaLundensis VD och grundare 
Staffan Skogvall har genom forskning visat, att dessa celler normalt frisätter viktiga relaxerande 
(avslappnande) faktorer, som håller luftvägarna öppna. Deras funktion kan dock slås ut av 
kvicksilvret i cigarettröken. Detta leder till en massiv sammandragning av bronkerna (luftrören) 
och en kraftigt försämrad lungfunktion (KOL). Genom att tillföra en kvicksilverbindande 
substans till patienterna kan, enligt hypotesen, NEE cellernas funktion återställas och bronkerna 
vidgas. PharmaLundensis har utvecklat en sådan substans som kallas för IodoCarb®. Detta ämne 
består av den väletablerade industriella kvicksilverbindaren joderat aktivt kol, som bolaget anpassat 
för medicinskt bruk. En GMP-produkt av IodoCarb® har tagits fram, och ansökan om att få 
starta Bolagets Proof of concept kliniska studie kommer de närmaste veckorna att lämnats in till 
Läkemedelsverket Styrelsen hoppas att det skall vara möjligt att påbörja den planerade kliniska 
Proof of Concept-studien för KOL under Q2 2011.
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FAST TRACK-REGISTRERING HoS EmA
PharmaLundensis avser att, vid gott utfall av Proof of Concept-studien, ansöka om att Bolagets
KOL-substans IodoCarb® skall erhålla Fast-track status av EMA. Om detta blir beviljat, kommer
registreringsprocessen för IodoCarb® att förkortas dramatiskt. Även kostnaderna för kommande
kliniska studier kommer att reduceras kraftigt. Enligt EMA:s regelverk kan fast-track status 
beviljas till en substans, som visat lovande effekt mot en dödlig sjukdom, där det idag inte finns 
någon effektiv behandling. Teoretiskt uppfyller PharmaLundensis substans dessa kriterier efter 
en lyckad Proof of Concept-studie . Om PharmaLundensis substans erhåller Fast track status, 
kan detta i bästa fall förkorta tiden till dess att läkemedlet är tillgängligt för allmän försäljning till 
endast 2-3 år.

RISKER
Det finns alltid risker med läkemedelsutveckling. Dessa inkluderar bland andra möjligheten att
tillgodose kommande kapitalbehov, testsubstansens effekt och biverkningar i kliniska studier,
myndighetstillstånd, Bolagets förmåga att behålla nyckelpersoner, befintliga och framtida 
konkurrenter, patentens hållbarhet, konjunkturutveckling, valutarisk samt politiska risker.

SAmmANFATTNING
Sammanfattningsvis är det styrelsens uppfattning, att det ser fortsatt positivt ut för 
PharmaLundensis. De omfattande förberedelserna för den kliniska studien går mot sitt slut. 
Styrelsen hoppas på att snart få tillstånd från myndigheterna att få påbörja den kliniska 
studien, samt upplysning från lungkliniken på Lunds lasarett när man kan passa in studien i sitt 
forskningsprogram. Styrelsen har stora förhoppningar att den kliniska studien skall bekräfta 
Bolagets uppfattning, att kvicksilver har en betydelsefull roll vid utveckling av KOL och att 
IodoCarb® ger en bra behandlingseffekt. Styrelsen hoppas också att Bolagets nya spår, där 
IodoCarb® kan användas för att behandla en helt ny sjukdom, skall visa sig framgångsrikt.
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Ekonomisk översikt

2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Nettomosättning 11 559 - 2 959 -

Resultat efter finansnetto -3 382 823 -1 379 140 -1 131 380 -2 067 769

Resultat per aktie -0,25 -0,13 -11,32 -20,68

Balansomslutning 4 368 618 1 639 562 492 432 463 232

Soliditet, % 85,1 64,7 20,4 21,0

dispositioner beträffande vinstmedel

Styrelsen och vd föreslår att till förfogande stående medel:

Överkursfond 7 794 125

Balanserat resultat -1 378 520

Årets resultat -3 382 823

Totalt 3 032 782

Disponeras för balanseras i ny räkning 3 032 782

Summa 3 032 782
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Resultaträkning

(Belopp i kr) Not
2010-01-01

-2010-12-31
2009-01-01

-2009-12-31

Nettoomsättning 11 559 -

11 559 -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1, 2 -2 776 964 -1 286 202

Personalkostnader 3 -980 479 -409 935

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13 994 -22 548

Balanserade utvecklingskostnader 400 000 400 000

Rörelseresultat -3 359 878 -1 318 385

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 8 -

Räntekostnader -22 953 -60 755

Resultat efter finansiella poster -3 382 823 -1 379 140

Resultat före skatt -3 382 823 -1 379 140

Årets resultat -3 382 823 -1 379 140
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Balansräkning

(Belopp i kr) Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 285 000

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 1 200 000 800 000

1 200 000 800 000

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 16 008 30 002

16 008 30 002

Summa anläggningstillgångar 1 216 008 830 002

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 69 433 164 939

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 102 568 -

Summa kortfristiga fordringar 172 001 164 939

Kassa och Bank 2 980 609 359 621

Summa omsättningstillgångar 3 152 610 524 560

SUMMA TILLGÅNGAR 4 368 618 1 639 562
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Balansräkning forts.

(Belopp i kr) Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL oCH SKuLdER

Eget kapital 6

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 667 500 (10 647 500) aktier 683 375 106 475

Pågående nyemission - 2 700

683 375 109 175

Fritt eget kapital

Överkursfond 7 794 125 1 523 525

Balanserad vinst eller förlust -1 378 520 620

Pågående nyemission - 807 300

Årets resultat -3 382 823 -1 379 140

3 032 782 952 305

Summa eget kapital 3 716 157 1 061 480

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 7 31 250 156 250

31 250 156 250

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 125 000 93 750

Leverantörsskulder 135 525 209 693

Övriga skulder 15 643 17 145

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 345 043 101 244

621 211 421 832

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 368 618 1 639 562

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

(Belopp i kr om inget annat anges)

ALLmäNNA REdovISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd, dock har BFNAR 2008:1 (K2) ej tillämpats.

väRdERINGSPRINCIPER m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.

Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår, dock balanseras
utgifter avseende utvecklingsprojekt hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade
produkter, såsom immateriella tillgångar, i den omfattning som dessa tekniskt bedöms kunna leda 
till produkter samt att dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande nyttjandeperiod. Nedskrivning sker 
vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar % per år

Materiella anläggningstillgångar:

Inventarier 20
Datorer 30

Skatter
Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag uppgående till 7 958 635 (4 575 812) kronor.
Osäkerhet föreligger kring i vilken utsträckning underskottsavdraget kan nyttjas i framtiden.
Underskottsavdragets storlek kan bland annat påverkas av förändringar i ägarstrukturen. Någon
uppskjuten skattefordran har inte tagits upp i balansräkningen.

Koncernförhållanden
Den 31 december 2010 ägde SkåneÖrnen AB, org.nr. 556679-4474, 56 % av aktierna och rös-
terna i PharmaLundensis AB (publ).

Av årets försäljning avser 0 kr försäljning till koncernföretag och av årets inköp avser 0 kr inköp 
från koncernföretag.

Transaktioner med närstående
Några transaktioner enligt Årsredovisningslagen 5 kap 12a § har ej förekommit under året.
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Noter

NoT 1  |  ARvodE oCH KoSTNAdSERSäTTNING TILL REvISoRER

2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-01
-2009-12-31

Nyström & Partners Horwath KB

Revisionsuppdrag och revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 151 779 38 407
Summa 151 779 38 407

NoT 2  |  EmISSIoNSKoSTNAdER

2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-01
-2009-12-31

Emissionskostnader 687 330 -
Summa 687 330 -

Kostnader i samband med emissioner har inte redovisats mot eget kapital i enlighet med URA 
25 utan över resultaträkningen.

NoT 3  |  ANSTäLLdA oCH PERSoNALKoSTNAdER

medelantalet anställda 2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-01
-2009-12-31

Män 3 2
Kvinnor - 1
Totalt 3 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-01
-2009-12-31

Styrelse och VD 430 500 -
Övriga anställda 642 384 485 782
Summa 1 072 884 485 782
Sociala kostnader 321 013 154 404
(varav pensionskostnader) 0 0

Av företagets pensionskostnader avser 0 (fg år 0 ) gruppen styrelse och VD.
Lönebidrag har erhållits med 414 744 (230 551) kronor.
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NoT 4  |  BALANSERAdE uTGIFTER FÖR uTvECKLINGSARBETEN

2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 800 000 400 000
-Årets aktiveringar 400 000 400 000
Summa 1 200 000 800 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början och slut 0 0
Redovisat värde vid årets slut 1 200 000 800 000

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser i huvudsak personalkostnader för kemist, 
kostnader för patentansökningar, förbrukningsmaterial för utvecklingsprojekten samt 
konsultkostnader för laboratorieanalyser. Någon avskrivning av balanserade utgifter har inte 
gjorts. Avskrivning sker först från den tidpunkt då projektet i huvudsak har slutförts.

NoT 5  |  INvENTARIER, vERKTyG oCH INSTALLATIoNER

2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 96 131 96 131
Summa 96 131 96 131

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -66 129 -43 581
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -13 994 -22 548

-80 123 -66 129
Redovisat värde vid årets slut 16 008 30 002
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NoT 6  |  EGET KAPITAL

Aktie-
kapital

Överkurs  -
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Totalt

Vid årets början 109 175 2 330 825 620 -1 379 140 1 061 480
Disposition enligt  
årsstämmobeslut

-1 379 140 1 379 140

Fondemission under året 436 700 -436 700
Nyemissioner under året 137 500 5 900 000 6 037 500
Årets resultat -3 382 823 -3 382 823
Vid årets slut 683 375 7 794 125 -1 378 520 -3 382 823 3 716 157

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 3 199 769 kr (3 199 769 kr).

Aktiens nominella värde uppgår till 0,05 kr (0,01 kr).

Kostnader i samband med emissioner har inte redovisats mot eget kapital i enlighet med URA 
25 utan över resultaträkningen.

NoT 7  |  LÅNGFRISTIGA SKuLdER

2010-12-31 2009-12-31

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 125 000 93 750
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 31 250 156 250
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 0 0
Summa 156 250 250 000
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Underskrifter

Lund och 2011-04-11

______________________________  ______________________________
Erik Lunell     Staffan Skogvall
Styrelseordförande     Verkställande direktör

______________________________  ______________________________
Jonas Erjefält     Ingmar Karlsson

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats 2011-04-14.
Jag har varken tillstyrkt eller avstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Martin Bengtsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i PHARMALUNDENSIS AB (publ)
Org.nr. 556708-8074

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i PharmaLundensis AB (publ) för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om styrelseledamöterna eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

I årsredovisningen finns redovisat Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 
1.200 kkr avseende den i förvaltningsberättelsen omnämnda ”proof of concept”-kliniska studien. För att 
kunna aktivera utgifter för utvecklingsarbeten krävs bl.a. att det finns resurser för att utvecklingsarbetet 
skall kunna slutföras. Enligt styrelsens redogörelse i förvaltningsberättelsen föreligger det i dagsläget 
osäkerheter kring när den omnämnda studien kan komma igång resp. slutföras samt om bolagets kapital 
är tillräckligt för slutförande av studien. Mot bakgrund av nämnda föreligger en osäkerhet kring värdet 
av balansposten Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 

Av dessa skäl kan jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Jag kan inte heller uttala mig om huruvida förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag kan varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
samt disponerar vinstmedlen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 2011-04-14

Martin Bengtsson
Auktoriserad revisor
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