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Med ”Bolaget” eller ”SelectImmune Pharma” avses SelectImmune Pharma AB 

med organisationsnummer 559104-6874
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”  Vi utvecklar läkemedel som 
förstärker immunförsvaret mot 
infektioner så att kroppen själv 
kan hantera infektioner på ett 
naturligt sätt.” 

INLEDANDE ORD  
FRÅN ORDFÖRANDEN OCH VD

Antibiotikaresistens är ett globalt och snabbt växande medicinskt problem. En generös 
förskrivning av antibiotika inom vården och användning av antibiotika i djurhållning har gjort 
att bakterier utvecklat resistens för att överleva. Situationen är väsentligt värre utanför Sverige 
men multiresistenta bakterier sprids även till länder som aktivt arbetar på att begränsa 
problemet. Det blir allt svårare att behandla vanliga bakteriella infektioner och vi riskerar att 
hamna i en situation som liknar den som rådde när antibiotika inte fanns, d.v.s. då även 
ganska harmlösa infektioner kunde få en dödlig utgång.

SelectImmune Pharma fokuserar på immunoterapi som alternativ eller komplement till antibiotika. 
Vi utvecklar läkemedel som förstärker immunförsvaret mot infektioner så att kroppen själv 
kan hantera infektioner på ett naturligt sätt. 

Forskargruppen på Lunds universitet som SelectImmune Pharma samarbetar med, har upptäckt 
precisa molekylära ”targets” i immunsystemet och utvecklat verktyg som stärker kroppens 
immunförsvar och stänger av oönskade effekter, som leder till sjukdom. Substanserna har 
visat goda effekter i prekliniska studier och skyddar mot infektion i relevanta djurmodeller. 

Denna forskning är utgångspunkten för bolagets utveckling av läkemedel, som kan bli effektiv 
ersättning till antibiotika. I stället för att döda bakterierna med antibiotika hjälper bolagets 
produkter patienten att själv döda bakterierna och läka infektionen. Genom detaljerade 
molekylära analyser är det möjligt att ”trycka på de rätta knapparna” i immunsystemet. Det 
goda immunsvaret stimuleras och skadliga effekter hämmas.

De under räkenskapsåret genomförda emissionenerna på sammanlagt 40 MSEK har gjort det 
möjligt att påbörja läkemedelsutvecklingen och arbetet med att förbereda kliniska prövningar 
inom akut och recidiverande cystit. Vi gläder oss åt det stora antalet aktieägare i bolaget 
och ser fram emot en gemensam resa mot nya infektionsläkemedel. Vi vill också tacka de 
forskare och internationella samarbetspartners som gjort denna utveckling möjlig.

Catharina Svanborg  Fredrik Herslow

Styrelseordförande  VD
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SelectImmune 

Pharma är ett innovativt 

biotech-bolag som 

utvecklar immunoterapi 

som alternativ till  

antibiotika.

Bolagets affärs idé är 

att utveckla de nya läke-

medlen till klinisk proof-of-

concept. Marknaderna för 

infektionsbehandling är 

oerhört stora, nationellt 

och internationellt.

Forskningen som utgör 

basen för SelectImmune 

Pharmas verksamhet har 

bedrivits i över 20 år av Professor 

C Svanborg och medarbetare. 

Resultaten har publicerats i 

ledande internationella 

tidskrifter.  

Läkemedelsprojekten 

har bred potential att 

adressera viktiga medi-

cinska behov i stora 

patientgrupper.

Beslut har fattats om att 

inleda fas II-studier med redan 

registrerade läkemedel rörande 

infektion, inflammation och kronisk 

smärta i urinvägarna. Studierna syftar 

till att skapa ett underlag för vidare 

utveckling av bolagets produkter 

till registrerade läkemedel.

Bolaget erbjuder fem väl 

dokumenterade strategier för 

infektionsbekämpning. Där ingår 

immunmodulerande substanser, som nu 

används som läkemedel mot andra indika-

tioner, hämmare av smärta vid infektion, 

molekyler från ’’snälla’’ bakterier som åter-

ställer balansen i immunsystemet och 

molekyler som reglerar överdriven 

inflammation och minskar risken för 

sepsis och njurskada . 

I framgångsrika djurförsök 

har bolagets läkemedels-

kandidater visats skydda mot 

infektioner i urinvägarna, motverka 

uro-sepsis (blodförgiftning) och 

cystit samt hämma inflammation. 

Bolagets upptäckter skyddas av 

fem patentfamiljer. De immateriella 

rättigheterna omfattar både användning 

av befintliga läkemedel för nya indika-

tioner och utvecklingen av nya läke-

medel. Patent är sökta i USA, Europa, 

Asien och Australien och patent har 

beviljats bl.a. i USA.
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ÅRET KORTHET

Under räkenskapsåret 2018/19 har SelectImmune Pharma formerat sin 
verksamhet för att accelerera utvecklingen av läkemedelskandidater 
baserade på den forskning som bedrivits vid Lunds universitet. SelectImmune 
Pharma är fortsatt ett forskarstyrt bolag, som prioriterar förnyelse av terapier 
mot infektioner i stora patientgrupper.

SelectImmune Pharma har under räkenskapsåret:

•  Slutit avtal med Lunds universitet som etablerar samarbetet med forskningen och säkrar 
tillgång till nödvändig kompetens och teknologi för utveckling av läkemedelskandidaterna.

•  Förvärvat patent och patentansökningar inom fem olika patentfamiljer som skyddar läke-
medelskandidater, som kan ersätta antibiotika.

•  Rekryterat nya styrelseledamöter. Styrelsen har i och med detta bred erfarenhet av läke-
medelsutveckling, kliniska prövningar, regulatoriska frågor och marknadskommunikation.

•  Rekryterat en VD med erfarenhet av finansiering och från motsvarande befattningar inom 
andra noterade företag.

•  Rekryterat en Chief  Medical Officer med bred klinisk erfarenhet.

•  Genom organisationsförstärkningarna, och genom fortsatt uppbyggnad av bolagets 
nätverk, fått tillgång till bred kompetens avseende forskning och utveckling, kliniska 
studier, finansiella frågor, juridik, patentfrågor, regulatoriska frågor, läkemedelstillverkning 
toxikologi och investor relations.

•   Genomfört två emissioner om sammanlagt 40 MSEK och noterat bolagets aktier på Spotlight 
Stock Market. Emissionen inför noteringen tecknades till 240% och var därmed kraftigt 
övertecknad.

18/19
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Forskningsgruppen vid Lunds universitet har dessutom gjort molekylära 
framsteg som definierar effekter av immunoterapi mot infektioner.

•  Identifierat specifika molekylära strategier som ska användas mot svåra bakteriella infek-
tioner i njurarna (IRF7 inhibition) eller mot akut och återkommande cystit; en infektion 
som är mycket vanlig och drabbar urinblåsan (inhibitorer av IL-1β, MMP7 och NK1R). 

Acute pyelonephritis

Irf7 
siRNA

Protects against sepsis, kidney 
pathology and mortality.

Acute cystitis

IL1RA Protects against bladder pathology and pain

MMPI Reduces bladder pathology

NK1RA Protects against pain and bladder pathology

•  Isolerat nya molekyler från ”snälla” bakterier, som påverkar vävnadsmiljön hos patienten. 
Djurexperimentella resultat styrker behandlingseffekter inklusive anti-inflammatoriska 
effekter av dessa bakterier och molekyler. 

IRF7 inhibition IL-1R antagonist
MMP inhibitor

NK1R antagonist

IL-1β

SP

Reduce inflammation and disease by 
controlling RNA synthesis and gene 

expression

Protective,  
immunoregulatory 

substances

New drug candidates 
from “nice” bacteria
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•  Drivit en nationell populationsstudie av njur-
infektioner hos spädbarn <1 år. Ca 30 
barnkliniker i Sverige är engagerade i 
denna studie och > 1000 barn har hittills 
undersökts. Med hjälp av DNA prover och 
noggranna undersökningar kan denna 
studie identifiera gener som styr infek-
tionskänslighet och patientgrupper som 
har extra stort behov av de nya behand-
lingar som SelectImmune utvecklar.  

Översikt över SelectImmune Pharmas patent portfölj

•  Erhållit tillstånd från forskningsetisk kommitté för kliniska studier avseende immunomodulerande 
behandling av akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd inom nedre urinvägarna.

Efter räkenskapsårets slut presenterades en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika 
bra som antibiotika mot urinvägsinfektion i en djurmodell. Den första genomgången av data visar att 
immunmodulerande behandling gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. 
Resultaten stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, främst mot 
urinvägsinfektioner. Behandlingen minskade inflammationen i infekterad vävnad och dödade effektivt 
bakterierna. Hos den obehandlade kontrollgruppen observerades ingen motsvarande utläkning. Fortsatta 
laborativa analyser av materialet pågår och avsikten är att snarast publicera data i en välrenommerad 
vetenskaplig tidskrift. Dessa resultat stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlings-
studier, i först hand riktade mot återkommande urinvägsinfektioner. 

Ca 160 million women 
are affected by recurrent 
UTIs annually 

Title Filing Date Country Patent Comments

IL-1β/MMP-7  
treatment of  cystitis

January 2016

Australia 2016205864

IL-1β inhibitors and/or MMP-7 inhibitors in the 
treatment of  cystitis.

Europe 16703357.0 and 19186921.3

USA 15/542,041

NKR1 antagonists June 2017

Australia 2017292391
NK1R antagonists alone or in combination with 
IL-1 inhibitors in the treatment of  infections.

Europe 17740488.6

USA 16/316,324

IRF7 inhibition March 2016

Australia 2016241555
IRF-7 inhibitors and in particular, siRNA mole-
cules are effective in the treatment of  bacterial 
infections and in particular, kidney infections.

Europe 16715897.1

USA 10,287,585 (granted)

Pol II inhibitors October 2017

Australia 2017344453

Named substances from commensal bacteria 
to be exploited in immunosuppression as well 
as in anti- inflammatory and anti-infective 
therapies.

Europe 17797991.1

India 20194718316

Singapore 11201903336U

USA 16/341,962

UPEC inhibitors 1) October 2017

Australia 2017342234

This application is directed to the use of  anti -
inflammatory molecules from bacteria.

Europe 17794419.6

India 201947018317

Singapore 11201903297R

USA 16/341,248

1) Patent licensierat
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STYRELSE

LEDNING

STYRELSE OCH LEDNING

CATHARINA SVANBORG
Styrelseordförande sedan 2017.

Professor i Klinisk Immunologi vid Lunds universitet sedan 1989 och överläkare 
vid Lunds universitetssjukhus. Avdelningschef vid MIG (Mikrobiology, Immunology 
and Glykobiology), Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. 
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin sedan 1997. Mottagare av ett flertal 
nationella och internationella priser. Grundare av och styrelseordförande i det 
noterade bolaget Hamlet Pharma AB. Styrelseordförande i Selectimmune 
Pharma sedan bolaget grundades 2017. Catharina är tillsammans med 
moderbolaget Linnane Pharma AB bolagets stiftare. 

HELENA LOMBERG
Styrelseledamot sedan 2017.

Medicine doktor i klinisk immunologi från Göteborgs universitet. Specialiserad 
inom utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på 
kliniska studier. Har över 20 års erfarenhet i ledande befattningar i internationella 
företag såsom GlaxoWelcome, Bayer, NMCT och Quintiles. Driver sedan 2008 
BCT Consulting, och arbetar som rådgivare till mindre biotechföretag. Är författare 
till ”Handbok i genomförande av Klinisk Prövning” och utbildar inom området. 
Har varit ledamot i styrelsen för Sektionen Klinisk Prövning Apotekarsocieteten 
(Swedish Academy for Pharmaceutical Sciences) 1997-2009 och var dess 
ordförande 2006-2009. Helena Lomberg är även styrelseledamot i bland 
annat Hamlet Pharma AB.

CARL-JOHAN WACHTMEISTER
Styrelseledamot sedan 2018.

Fil. kand. inom ekonomi och statsvetenskap vid Lunds universitet. PR och 
kommunikationskonsult med mer än 30 års erfarenhet som rådgivare inom 
strategisk kommunikation. Har bland annat varit informationschef för läkemedels-
bolagen Kabi och Kabi Pharmacia, vice VD för Procordia Euro Centre i Bryssel 
och informationsdirektör och tillsammans med CFO:n ansvarig för Investor 
Relations på Atlas Copco. Carl-Johan har arbetat som rådgivare åt ett stort 
antal noterade bolag.   

BJÖRN KETTILSSON WULLT (Avgår vid Årsstämman 2019)
Styrelseledamot sedan 2018.

Docent i Urologisk kirurgi och medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet. Fram 
till 2010 senior överläkare vid Urologiska universitetskliniken i Lund, med ansvar 
för, och forskning inom, njurcancer och urinvägsinfektioner. För närvarande 
verksam med egen klinik med bl.a. läkemedelsprövningsuppdrag, och som 
fristående konsult. Affilierad som forskare till avdelningen för immunologi och 
mikrobiologi (MIG) vid Lunds universitet. Medlem av Europeiska Urologfören-
ingen (EAU)s infektionsgrupp (ESIU) och har deltagit i ett stort antal nationella 
och internationella expertgrupper för behandlingsriktlinjer vid UVI. 

FREDRIK HERSLOW
VD sedan 2018.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har innehaft ett flertal ledande 
befattningar inom olika branscher och företag bl.a. som finanschef  for KABI 
och CFO for KABI Biopharma, bolag som senare gick ihop med Pharmacia 
och numera ar en del av Pfizer, finanschef  for SAAB Automobile, VD for Nova 
Medical Calab, ett företag som förvärvade och drev kliniska laboratorier och 
som numera ingår i Unilab, VD for Wilh. Sonesson som återintroducerades på 
Stockholmsbörsen 1999 och VD för Hamlet Pharma som Catharina Svanborg 
och Fredrik Herslow noterade på Spotlight Stock Market 2015. 

JAN ZETTERBERG
Legal Counsel sedan 2017.

Juris kandidatexamen. Har under 1983-2011 innehaft en rad ledande befattningar 
inom AstraZenecas juridiska avdelning, bl.a. Vice President, Strategy, Intellectual 
Property, biträdande chefsjurist (Assistant General Counsel) och som ansvarig för 
koncernens varumärkesavdelning. Besitter över 35 års erfarenhet av förhandlingar, 
avtal kring teknologiöverföring och licenser, kommersialisering av produkter, 
patentstrategier, företags- och projektöverlåtelser, due diligence och immaterial-
rätt. Driver sedan 2012 egen juridisk konsultbyrå med inriktning på Life Science. 

ERIK STUREGÅRD
Chief  Medical Officer sedan 1 juli 2019.

Legitimerad läkare och specialist i klinisk bakteriologi och klinisk virologi. Erik 
har mångårig forskningserfarenhet inom mikrobiologi, såväl med experimentella 
laborativa studier som med epidemiologiska folkhälsostudier.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för SelectImmune AB 559104-6874, med säte i Malmö kommun, 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01–2019-06-30

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
SelectImmune Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver 
utveckling av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ 
till antibiotika. Forskningen som utgör basen för SelectImmune Pharmas verksamhet har bedrivits i 
över 20 år vid Lunds universitet vilket resulterat i att företaget idag erbjuder fem väl dokumenterade 
strategier för infektionsbekämpning. Läkemedelsprojekten har potential att adressera viktiga medi-
cinska behov i stora patientgrupper. Företaget har slutit ett avtal med Lunds universitet som säkrar att 
SelectImmune Pharma får tillgång till kunskap och fortsatta forskningsresultat i den forskningsgrupp 
som arbetar med projekten.

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 

Belopp i kSEK 2019-06-30 2018-06-30

Nettoomsättning 0 0

Resultat efter finansiella poster -3 932 -13

Balansomslutning 38 263 49

Soliditet % 85 76

Antal aktier vid räkenskapsårets slut 2019-06-30*) 11 666 660 500 000

Antal aktier med beaktande av nyemission 2019-07-02**) 15 666 660 500 000

Resultat per aktie, SEK -0,337 -0,026

Resultat per aktie med hänsyn tagen till split och nyemission, SEK -0,251 -0,001

*)  Stämman beslutade 2019-03-04 att genomföra två nymeissioner, minskning av aktiekapitalet, fondemission samt en split innebärande 
att varje aktie delades upp på 20 aktier. Antal aktier efter detta var 2.000.000 aktier av serie A och 9.666.660 aktier av serie B.

**) Bolaget har under april-juni 2019 genomfört en nyemission. Denna registrerades 2019-07-02, d.v.s. efter räkenskapsårets slut.
Definitioner: Se not.

Räkenskapsåret 2017-03-15–2018-06-30 var förlängt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Under räkenskapsåret har SelectImmune Pharma formerat sig för att kunna ta in kapital och påbörja 
läkemedelsutveckling baserat på forskning som skett vid Lunds universitet.

•  Den 12 december 2018 beslutade styrelsen att rekrytera  en VD med erfarenhet av finansiering och 
från motsvarande befattningar inom andra noterade företag.

•  Den 19 december 2018 valde en extra bolagstämma en styrelse med bred erfarenhet av läkemedels-
utveckling, kliniska prövningar, regulatoriska frågor och marknadskommunikation.

•  Den 20 februari 2019 förvärvade SelectImmune Pharma den patentportfölj som utgör grunden för 
företagets läkemedelsutveckling av moderbolaget Linnane Pharma AB.

•  Den 21 mars 2019 slutfördes kapitalanskaffning om 10 MSEK riktad till en begränsad krets av 
investerare. För att kunna höja aktiekapitalet till 500 kSEK, vilket krävs för att bolaget skulle kunna bli 
publikt, gjordes kapitalanskaffningen rent tekniskt som två emissioner. 

•  Den 15 april 2019 slöt företaget ett avtal med Lunds universitet som säkrar tillgång till nödvändig 
kompetens och teknologi för utveckling av läkemedelskandidaterna.

•  Den 11 juni 2019 slutförde SelectImmune Pharma en kapitalanskaffning som tillförde bolaget 30 MSEK 
och som genom en utgiven teckningsoption kan komma att tillföra bolaget ytterligare 16 MSEK 
under 2020. Emissionen var kraftigt övertecknad.

•  Den 26 juni 2019 inleddes handel i SelectImmune Pharmas aktie på marknadsplatsen Spotlight 
Stock Market.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

•  Den 1 juli 2019 rekryterades en Chief  Medical Officer.

•  Den 15 juli 2019 inleddes handel i SelectImmune Pharmas teckningsoption på Spotlight Stock Market.

•  Den 7 oktober 2019 presenterades en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika 
bra som antibiotika mot urinvägsinfektion i en djurmodell.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Under räkenskapsåret har ledning och styrelse tagit viktiga strategiska beslut avseende finansiering, 
forskningsinriktning och utveckling av läkemedel. Bolaget har även diskuterat väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer såsom:

•  Definition av protokoll för klinisk prövning på patienter med recidiverande cystit.  
Framgångsrik inkludering av patienter är en förutsättning för att snabbt kunna utvärdera effekt och 
säkerhet av bolagets läkemedelskandidat. Det finns alltid en viss osäkerhet hur snabb rekryteringen 
av patienter är, vilket i sin tur påverkar hur snabbt studien kan genomföras. 

•   Produktion av de olika läkemedelsskandidaterna.  
Produktion av läkemedel är väsentlig och dialog med producenter av immunomodulerande läkemedel 
pågår. Vidare diskuteras syntes av peptidläkemedel som förberedelse för för kliniska studier av 
molekyler från ’’snälla bakterier’’ Bolaget behöver utveckla en storskalig tillverkningsmetod men 
framtagning av robusta, kommersiella formuleringar med lång hållbarhet kan innebära att oförutsedda 
händelser inträffar som kan medföra fördröjningar. 

•  Patent och andra immateriella rättigheter. 
SelectImmune Pharmas konkurrenskraft är beroende av att bolagets läkemedelskandidater har ett 
fullgott patentskydd. Det finns alltid en risk för att patentansökningar inte leder till patent, att godkända 
patent inte erbjuder tillräckligt omfattande skydd eller att konkurrenter kommer att kunna kringgå 
patent. SelectImmune Pharmas patent och patentansökningar är i dagsläget formellt registrerade på 
moderbolaget Linnane Pharma AB. Genom avtal har äganderätten emellertid överförts till SelectImmune 
Pharma. Anledningen till att själva registreringen för närvarande kvarstår på Linnane Pharma är att 
en överföring skulle medföra stora kostnader och att denna enligt bolagets bedömning inte skulle 
ge något mervärde.

•  Framtida kapitalbehov.  
SelectImmune Pharma kommer att behöva finansiering för att fullfölja sitt arbete och framtida 
utvecklingsplaner. Nuvarande kassa beräknas räcka till tredje kalenderkvartalet 2020 enligt styrelsens 
bedömning, d.v.s. hela nästa räkenskapsår. Bolaget har ställt ut en teckningsoption som kan lösas in 
i september 2020 för att säkra ytterligare kapitaltillförsel. Om aktiekursen på bolagets aktier understiger 
lösenpriset och innehavarna därför förmodas välja att inte utnyttja sina teckningsoptioner, kan en 
nyemission behöva förberedas under slutet av det kommande räkenskapsåret.
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STÖRRE ÄGARE OCH ÄGARFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET 

ÄGARE PER 2019-06-30 1)

Namn Kapital % Röster %

Catharina Svanborg (privat och via bolag) 48,51% 76,04%

Forskargruppen 2) 3,19% 1,49%

FV Group AB 7,15% 3,33%

Nordnet Pensionsförsäkring 6,89% 3,21%

Fredrik Herslow (privat och via bolag) 4,40% 2,05%

Jan Zetterberg 3,62% 1,68%

Understödsföreningen Prometheus Pension 3,62% 1,68%

Avanza Pension 3,26% 1,52%

Helena Lomberg 1,70% 0,79%

Johan Thorell (via bolag) 1,39% 0,65%

John Fällström 1,09% 0,51%

Övriga 15,17% 7,06%

Summa 100,00% 100,00%

1)  I tabellen ovan har hänsyn tagits till den emission som genomfördes under juni 2019 men inte registrerades förrän 2019-07-02. Catharina 
Svanborgs aktieinnehav har därför redovisats per 2019-07-10 då Catharina per den 2019-06-30 lånat ut sina B-aktier till Arctic Securities 
så att dessa kunde levereras till de som tecknade i emissionen inför start av handel i aktien. Catharina återfick sina aktier när emissionen 
registrerats och Arctic Securities fick tillgång till de nya aktierna.

2)  Med ”Forskargruppen” menas de nio medlemmar i forskningsgruppen vid Lunds universitet som förbundit sig att rösta tillsammans 
med Catharina Svanborg.

ÄGARE PER 2018-06-30
Namn Kapital % Röster %

Catharina Svanborg (privat och via bolag) 94,00 97,86

Bengt Furberg 2,00 0,71

Jan Zetterberg 2,00 0,71

Helena Lomberg 1,00 0,36

Jakob Testad 1,00 0,36

Summa 100,00 100,00
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TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET
SelectImmune Pharma bedriver inte i egen regi någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Eget kapital (SEK) Aktiekapital
Ej registrerat 

aktiekapital
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Ingående balans 1 juli 2018 50 000 0 0 -12 887 37 113

Överföring föregående  
års resultat    -12 887 12 887 0

Nyemission 999 840 999 840

Minskning av aktiekapitalet -999 007 999 007 0

Fondemission 525 000 -525 000 0

Nyemission 7 500 8 992 620 9 000 120

Emissionskostnader -562 349 -562 349

Nyemission 2019-07-02 *) 200 000 29 800 000 30 000 000

Emissionskostnader -2 930 821 -2 930 821

Årets resultat     -3 932 071 -3 932 071

Eget kapital 30 juni 2019 583 333 200 000 35 299 450 461 120 -3 932 071 32 611 832

*) Det ej registrerade aktiekapitalet beror på att bolaget genomförde en nyemission under april-juni 2019. Denna registrerades dock 
2019-07-02, d.v.s. efter räkenskapsårets slut. Aktiekapitalet är därför inte registrerat per 2019-06-30.

TECKNINGSOPTIONER
I samband med nyemissionen under april-juni 2019 utgavs teckningsoptioner. För varje tecknad aktie 
erhöll tecknaren två vederlagsfria optioner. Sammanlagt utgavs 2 000 000 teckningsoptioner. Varje 
teckningsoption ger rätt att teckna en aktie av serie B till en kurs av 8 SEK per aktie. Teckningsoptionerna 
kan utnyttjas under perioden 3-17 september 2020.  

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRETAGETS RESULTAT 
Belopp i SEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:  

balanserat resultat 461 120

överkursfond 35 299 450

årets resultat -3 932 071

Totalt 31 828 499

balanseras i ny räkning 31 828 499 

Summa 31 828 499

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i SEK Not
2018-07-01– 
2019-06-30

2017-03-15– 
2018-06-30

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -3 373 844 -12 887

Personalkostnader 3 -558 227 0

Rörelseresultat -3 932 071 -12 887

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster -3 932 071 -12 887

Resultat före skatt -3 932 071 -12 887

Årets resultat -3 932 071 -12 887

BALANSRÄKNING
Belopp i SEK Not 2019-06-30 2018-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 1 401 164 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 010 862 0

3 412 026 0

Kassa och bank 34 851 191 49 113

Summa omsättningstillgångar 38 263 217 49 113

SUMMA TILLGÅNGAR 38 263 217 49 113

EGET KAPITAL & SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 583 333 50 000

Ej registrerat aktiekapital 200 000 0

Summa bundet eget kapital 783 333 50 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 35 299 450 0

Balanserat resultat 461 120 0

Periodens resultat -3 932 071 -12 887

Summa fritt eget kapital 31 828 499 -12 887

Summa eget kapital 32 611 832 37 113

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 982 964 0

Övriga kortfristiga skulder 97 020 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 571 401 12 000

5 651 385 12 000

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 38 263 217 49 113
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i SEK Not
2018-07-01– 
2019-06-30

2017-03-15– 
2018-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 932 071 -12 887

 -3 932 071 -12 887

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 932 071 -12 887

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -3 412 026 0

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 5 639 384 12 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 704 713 -887

   

Investeringsverksamheten   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

   

Finansieringsverksamheten   

Stiftande av bolaget 0 50 000

Nyemissioner 39 999 960 0

Emissionskostnader -3 493 170 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 506 790 50 000

   

Årets kassaflöde 34 802 077 49 113

Likvida medel vid årets början 49 113 0

Likvida medel vid årets slut 34 851 191 49 113
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

VÄRDERINGSPRINCIPER M M
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utgifter för forskning och utveckling
Arbete med att ta fram en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas 
och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör sig från bolagets forskningsfas redovisas som 
kostnad i rörelsen när de uppkommer. Utgifter för utveckling av en tillgång redovisas som en tillgång 
om samtliga följande villkor är uppfyllda:

•  Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så den kan användas eller säljas.

• Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och att använda eller sälja den

• Det finns förutsättningar för att använda eller sälja tillgången

• Det är sannolikt att tillgången kommer generera framtida ekonomiska fördelar

•  Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja tillgången

• De utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt

Uppfylls inte samtliga kriterier ovan redovisas utvecklingsutgifterna som en rörelsekostnad när de 
uppkommer.

Ovan innebär att bolaget kostnadsför samtliga utgifter för forskning och utveckling i resultaträkningen. 

LEASING
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

UTLÄNDSK VALUTA
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte 
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företa-
gets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och eventuella ersätt-
ningar efter avslutad anställning. Redovisning sker i takt med intjänandet. Företaget har inga övriga 
långfristiga ersättningar till anställda.
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SKATT
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatte-
pliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.                              
               
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskotts-
avdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.                                         

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

Enligt de redovisningsprinciper som bolaget följer finns under vissa förutsättningar möjlighet att aktivera 
skattemässiga underskottsavdrag. Då bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas har 
styrelsen gjort en bedömning innebärande att förutsättningarna att boka upp uppskjuten skattefordran 
hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag inte bedöms finnas i nuläget.

Not 3  Anställda och personalkostnader

Medeltalet anställda
2018-07-01– 
2019-06-30

2017-03-15– 
2018-06-30

Medeltalet anställda 1 0

Totalt 1 0

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter  
m. fl. och övriga anställda

2018-07-01– 
2019-06-30

2017-03-15– 
2018-06-30

Löner och andra ersättningar: Styrelse och VD 121 600 0

(varav lön till VD) 121 600 0

Löner och andra ersättningar: Anställda 280 230 0

Sociala kostnader 133 460 0

(varav pensionskostnader) 0 0

Not 4  Operationell leasing – leasetagare

2018-07-01– 
2019-06-30

2017-03-15– 
2018-06-30

Framtida minimileaseavgifter avseende icke  
uppsägningsbara operationella leasingavtal:

Inom ett år 0 0

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 0 0
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Not 5  Antal aktier och kvotvärde

2018-07-01– 
2019-06-30

2017-03-15– 
2018-06-30

Aktieslag A   

antal aktier 2 000 000 100 000

kvotvärde 0,05 0,10

   

Aktieslag B   

antal aktier 9 696 660 400 000

kvotvärde 0,05 0,10

Aktieslag A har röstvärde 10, och aktieslag B har röstvärde 1.

Efter registrerad nyemission 2019-07-02 finns det 2 000 000 A-aktier och 13 666 660 B-aktier.

Not 6  Transaktioner med närstående

2018-07-01– 
2019-06-30

2017-03-15– 
2018-06-30

Konsultarvode för VD (Herslow & Partners AB) 254 423 0

Konsultarvode för styrelseordförande (Linnane Pharma AB) 73 660 0

Förvärv av patenträttigheter från Linnane Pharma AB 730 000 0

Not 7  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

• Den 1 juli 2019 rekryterades en Chief  Medical Officer;

• Den 15 juli 2019 inleddes handel i SelectImmune Pharmas teckningsoption på Spotlight Stock Market.

•   Den 7 oktober 2019 presenterades en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika mot 
urinvägsinfektion i en djurmodell.

Not 8  Koncernuppgifter

Företaget är dotterföretag till Linnane Pharma AB, org nr 556949-4346 med säte i Malmö kommun.

Not 9  Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

 

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Malmö den 31 oktober 2019

Catharina Svanborg  Fredrik Herslow
Styrelseordförande  Verkställande direktör

Carl-Johan Wachtmeister  Helena Lomberg
Styrelseledamot  Styrelseledamot

Björn Kettilsson Wullt
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 oktober 2019

Ernst & Young Aktiebolag
 
 
 

Magnus Karlström
Auktoriserad revisor

UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Selectimmune 
Pharma AB för räkenskapsåret 2018-07-01-2019-06-30. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 9-18 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Selectimmune Pharma ABs finansiella ställning 
per den 30 juni 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för -
hållande till Selectimmune Pharma AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av sid 1-8 
(men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om infor-
mationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

Till bolagsstämman i Selectimmune Pharma AB, org.nr 559104-6874
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sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Selectimmune 
Pharma AB för räkenskapsåret 2018-07-01-2019-06-30 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Selectimmune Pharma AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 

med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Stockholm den 31 oktober 2019
Ernst & Young AB

Magnus Karlström
Auktoriserad revisor
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