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Ectin Research AB avseende följande:
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- Kassaflödesanalys
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VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta dokument är framtaget som ett tillägg till den information som presenteras
i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget tagit fram i samband med emissionen av units och
notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Syftet med dokumentet är att komplettera med
1 som inte är en del av ett EU-tillväxtprospekt.
de uppgifter som anges i Spotlights regelverk men

Viktiga händelser i Bolagets utveckling
2013

Ectin Research AB startades

2013 -

- Omfattande prekliniska studier: olika substanskombinationer, olika cancer celltyper
- Toxicologiutredning, gap analysis

2014

1:a finansiering 3,2 MSEK

2017

2:a finansieringen 1,5 MSEK

2017

Godkänt patent I Europa och USA

2018

Godkänt patent i Australien

2019

3:e finansieringen 7 MSEK

2020

Godkänt patent i Kanada

2019–2021

Studiedesign, framtagande av regulatoriska dokument inför klinisk prövning.
Flera rådgivande möten med Läkemedelsverket

2021*

Notering på Spotlight*

* Nyemission av units genomförs
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Ersättning och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare
Ersättning och förmåner till styrelse och ledande befattningshavarna
I nedanstående tabell redovisas ersättningar och övriga förmåner till Ectins styrelse och ledande
befattningshavare i SEK.

Ersättning och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare 2018-09-01-2019-08-31
Grundlön

Styrelsearvode

Konsultarvode

Rörlig
ersättning

(SEK)

Pensionskostnader

Summa

Styrelse
Fredrik Sjövall

0

0

0

0

0

0

Christer Edlund

0

0

0

0

0

0

Marie-Lois
Ivarsson
Peter Falk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fredrik
Andersson
Carlos de Sousa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anders Waas

0

0

0

0

0

0

Anna SjöblomHallén*
Steven Glazer

0

0

78 965

0

0

78 965

0

0

0

0

0

0

Michael Owens

0

0

0

0

0

0

Totalt

0

0

78 965

0

0

0

Företagsledning

* Anna Sjöblom-Hallén/Wayamba AB: fakturerade konsulttjänster (exkl. moms).

Ersättning och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare 2019-09-01-2020-08-31
Grundlön

Styrelsearvode

Konsultarvode

Fredrik Sjövall*

0

0

42 000

0

0

42 000

Christer Edlund

0

0

0

0

0

0

Marie-Lois Ivarsson

0

0

0

0

0

0

Peter Falk**

0

0

0

1 179

0

1 179

Fredrik Andersson

0

0

0

0

0

0

Carlos de Sousa

0

0

0

0

0

0

Anders Waas

0

0

0

0

0

0

Anna SjöblomHallén***
Steven Glazer****

0

0

930 550

0

0

930 550

0

0

836 050

0

0

836 050

Michael Owens

0

0

0

0

0

0

Totalt

0

0

1 808 600

0

0

0

(SEK)

Rörlig
ersättning

Pensionskostnader

Summa

Styrelse

Företagsledning

* Fredrik Sjövall/Axelero Aktiebolag: fakturerat konsultarvode.
** Peter Falk: milersättning.
*** Anna Sjöblom-Hallén/Wayamba AB: fakturerat konsultarvode.
**** Steven Glazer/Glazer Consulting ApS: fakturerat konsultarvode 589 134 DKK motsvarande 836 050 SEK.
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Ersättning och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare 2021
Vid bolagsstämman den 2 december 2020 beslutades det att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå
med ett belopp motsvarande två prisbasbelopp till styrelseordförande Fredrik Sjövall och med ett belopp
motsvarande ett prisbasbelopp till styrelseledamot Carlos de Sousa. Vidare bestämdes att styrelsen ska ha rätt
att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i
särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör
styrelsearbete. För dessa tjänster ska det utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.
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Kassaflödesanalys
Tkr

2020/21
Sep-mar

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella poster, netto
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet avskrivningar

2019/20
Sep-mar

2019/20
Sep-aug

-2 788
-

-248
-6

-1 196
-6

1
-2 787

1
-253

2
-1 200

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-465
1 177
-2 075

-60
-27
-340

-51
236
-1 105

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 233
-2 233

-1 385
-1 385

-1 696
-1 696

Finansieringsverksamheten
Lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 950
1 950

-20
-20

0

-2 358
3 439
1 081

-1 745
6 150
4 405

-2 711
6 150
3 439

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Finansiella kommentarer
Inledning
Ectins årsredovisningar och delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas
årligen. Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga
utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets
avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller säja den och företaget har
förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den
immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och att det finns adekvata tekniska, ekonomiska och
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den
immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på
ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling. I anskaffningsvärdet
inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med lämplig andel av
relevanta omkostnader och lånekostnader.

Omsättning och resultat
Ectins rörelseintäkter uppgick för perioden 2018-09-01-2019-08-31 till 690 130 SEK. Rörelseintäkterna bestod
av aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till -554 409 SEK och
påverkades negativt av övriga externa kostnader om -1 182 866 SEK. De övriga externa kostnaderna bestod
främst av konsult- och utvecklingskostnader för Bolagets pågående projekt, arvoden till verkställande
direktören, patentkostnader, samt administrationskostnader.
Bolagets rörelseintäkter för perioden 2019-09-01-2020-08-31 uppgick till 1 696 259 SEK. Rörelseintäkterna
bestod av aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till -1 197 346 SEK och
påverkades negativt av övriga externa kostnader om -2 830 818 SEK. Ökade övriga externa kostnader om
1 647 952 berodde på ökade kostnader för Bolagets pågående projekt, arvoden till verkställande direktören,
patentkostnader, samt administrationskostnader.
Ectins rörelseintäkter uppgick för perioden 2019-09-01-2020-03-31 till 1 384 914 SEK. Rörelseintäkterna bestod
av aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet för delåret uppgick till -231 847 SEK och påverkades
negativt av övriga externa kostnader om -1 555 417 SEK. Personalkostnader uppgick till 60 623 SEK och utgör
styrelsearvode som har utbetalats enligt stämmobeslut. Fakturerade arvoden avser i huvudsak lednings-,
forsknings-, ekonomi- och administrationskostnader. De övriga externa kostnaderna bestod främst av konsultoch utvecklingskostnader för Bolagets pågående projekt, arvoden till verkställande direktören,
patentkostnader, samt administrationskostnader.
Ectins rörelseintäkter uppgick för perioden 2020-09-01-2021-03-31 till 2 233 405 SEK. Rörelseintäkterna bestod
av aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet för delåret uppgick till -2 787 654 SEK och påverkades
negativt av övriga externa kostnader om -4 940 189 SEK samt. Personalkostnader avser styrelsearvoden. De
övriga externa kostnaderna bestod främst av konsult- och utvecklingskostnader för Bolaget pågående projekt,
arvoden till verkställande direktören, extern kommunikation och marknadsföring, patentkostnader,
kapitalanskaffningskostnader, listningskostnader samt administrationskostnader.

Tillgångar och skulder
Per 2019-08-31 uppgick tillgångar i Ectin till 11 282 917 SEK. Totalt utgjordes tillgångarna till största del av
immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten) vilket
uppgick till 5 053 052 SEK. Summan av eget kapital för perioden uppgick till totalt 10 400 224 SEK. Bolagets
skulder (kortfristiga) per samma datum uppgick till 152 693 SEK och bestod främst av leverantörsskulder om
93 750 SEK. Per den 2019-08-31 uppgick Bolagets balansomslutning till 11 282 917 SEK och soliditeten uppgick
till 92,17 procent.
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Per 2020-08-31 uppgick tillgångarna i Ectin till 10 316 119 SEK. Totalt utgjordes tillgångarna till största del av
immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten) vilket
uppgick till 6 748 821 SEK. Summan av eget kapital för perioden uppgick till totalt 9 197 312 SEK. Bolagets
skulder (kortfristiga) per samma datum uppgick till 388 807 SEK och bestod främst av leverantörsskulder om
287 807 SEK. Per den 2020-08-31 uppgick Bolagets balansomslutning till 10 316 119 SEK och soliditeten
uppgick till 89,15 procent.
Per 2020-03-31 uppgick tillgångarna i Ectin till 10 953 629 SEK. Totalt utgjordes tillgångarna till största del av
immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten) samt kassa och bank vilket
uppgick till totalt 6 459 229 SEK respektive 4 404 585 SEK. Summa för eget kapital för perioden uppgick till
10 162 812 SEK. Bolagets skulder (kortfristiga) per samma datum uppgick till 60 817 SEK och bestod främst av
leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av
perioden till 93 procent.
Per 2021-03-31 uppgick tillgångarna i Ectin till 30 834 594 SEK. Ectin har under perioden erhållit
teckningsanmälningar uppgående till 20 178 778 SEK vilket är hänförligt till pågående emission.
Teckningsåtagandena är bindande och i de fall part inte fullgör sitt teckningsåtagande utgår vite motsvarande
100 procent av teckningsåtagandet. Immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten) uppgick till totalt 8 998 185 SEK för perioden och kassa och bank uppgick till 1 080 711
SEK. Summa för eget kapital för perioden uppgick till 26 588 436 SEK. Bolagets skulder (kortfristiga) per samma
datum uppgick till 1 566 255 SEK och bestod främst av leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 63 procent.

Kassaflöde
Ectins kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2019-09-01-2020-08-31 uppgick till cirka -1 015
KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -1 696 KSEK. Bolagets likvida
medel uppgick vid utgången av periodens slut till 3 439 KSEK.
Ectins kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2019-09-01-2020-03-31 uppgick till cirka -340 KSEK.
Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -1 385 KSEK. Bolagets likvida medel
uppgick vid utgången av periodens slut till 4 405 KSEK.
Ectins kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2020-09-01-2021-03-31 uppgick till cirka -2 787
KSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -2 233 KSEK. Kassaflöde från
finansieringsverksamheten under perioden uppgick till 1 950 KSEK. I kassaflödet ingick lån med 1 950 KSEK.
Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 1 081 KSEK.
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Ägarförhållande efter emissionen
A-aktier har ett röstvärde på 10 och B-aktier har ett röstvärde på 1. Nedanstående tabell redovisar samtliga
aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet eller rösterna i Bolaget efter emissionen. Vid
fullteckning uppgår respektive grundares röstandel till 18,47 procent, vilket totalt motsvarar 55,41 procent av
röstandelen i Ectin.
Aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Ägarandel (%)

Röstandel (%)

Uronauten AB*

544 000

0

3,78%

18,47%

Ivarsson Medical Research AB**

544 000

0

3,78%

18,47%

Peter Falk***

544 000

0

3,78%

18,47%

Fredrik Andersson****

0

277 046

1,93%

0,94%

Wayamba AB*****

41 408

144 988

1,30%

1,90%

Övriga

0

7 544 442

52,45%

25,62%

Totalt

1 673 408

12 711 856

100,00%

100,00%

* Helägs av grundaren Christer Edlund
** Delägs av grundaren Marie-Lois Ivarsson
*** Grundare av Bolaget och styrelseledamot
**** Styrelseledamot
***** Familjeägs av VDn Anna Sjöblom-Hallen

8

Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapital
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 600 000 SEK och högst 2 400 000 SEK.
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier.
Registrerat aktiekapital är idag 632 904 SEK fördelat på 1 673 408 A-aktier och 3 389 824 B-aktier.
Kvotvärde är 0,125.
Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor (SEK).
Det finns två olika aktieslag: A-aktier med röstvärde 10 och B-aktier med röstvärde 1.
Ectins aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare i Ectin erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga
transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och
värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.
Emissionsinstitut och kontoförande institut är Nordic Issuing med postadress Norra Vallgatan 64, 211
22 Malmö.
B-aktiens ISIN-kod är SE0015987714.
B-aktiens kortnamn är ECTIN.
CFI: ESVUFR
FISN: ECTINRESER/SH B

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Pris per aktie**
(SEK)

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapital
(SEK)

Totalt antal
aktier

Totalt
aktiekapital

2013

Bolagsbildning

1

50 000

50 000

50 000

50 000

2013

Nyemission

1

1 000

1 000

51 000

51 000

2016

Nyemission

109,24

29 474

29 474

80 474

80 474

2017

Nyemission

109,24

13 674

13 674

94 148

94 148

2019

Nyemission

109,24

64 078

64 078

158 226

158 226

2021

Fondemission

-

-

474 678

158 226

632 904

2021

Split (32:1)

-

4 905 006

-

5 063 232

632 904

2021

Nyemission*

35,40

9 322 032

1 165 254

14 385 264

1 798 158

* Nyemission av units
**Ej omräknat avseende split
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Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av befintliga väsentliga avtal samt som Bolaget ingått och som innehåller
rättigheter eller förpliktelser som är av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet. Bolaget har sedan datering
av detta prospekt och tilläggsdokument inte ingått något väsentligt kontrakt.

Avtal
Master Services Agreement med LINK Medical Research AB
Det finns ett Master Services Agreement mellan Ectin och LINK Medical Research AS (”LINK”) daterat den 12
oktober 2020. Avtalet löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Enligt avtalet ska
LINK eller närstående bolag/medicinsk partner till LINK på konsultbasis tillhandahålla tjänster inom kliniska
studier till Bolaget. I skriftliga tjänstespecifikationer beskrivs tjänsterna närmre samt det framgår vilken ersättning
och tidsplan som gäller för utförda tjänster. Ectin innehar det övergripande ansvaret för studierna och ska enligt
avtalet hantera alla studierelaterade uppgifter som inte specifikt har delegerats till LINK. LINK har rätt till att
använda sig av medicinska partners vid utförande av tjänster men förblir fullt ansvariga gentemot Bolaget för
eventuella partners arbete och överträdelser av avtalet. Parternas skadeståndsansvar är begränsat till direkta
skador och får inte överstiga hundra procent av den totala ersättningen exklusive tredje parts-kostnader, enligt
utställda tjänstespecifikationer. Ansvarsbegränsningen gäller inte vid grov vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktligt
vilseledande.

Q&Q Labs AB
Sedan den 12 december 2019 har Ectin ett avtal med Q&Q Labs AB (”Q&Q Labs”). Enligt villkoren gäller avtalet
till dess att part har sagt upp avtalet med 90 dagars varsel. Q&Q Labs är ett kvalitetskontrollaboratorium som
inriktar sig på analys av organisk kemi. Avtalet avser utveckling av analytiska metoder som skall användas i
samband med planerade kliniska studier där halter av vissa substanser ska mätas i plasmaprover. Q&Q Labs ska
enligt avtalet utveckla analytiska metoder samt utgöra analyser i enlighet med offert, studieprotokoll, avtal och
tillämpliga lagar och regler, inklusive internationellt accepterade principer. Vidare ska Q&Q Labs besitta
lämpliga licenser och godkännande för att kunna utföra sina uppdrag enligt avtal på ett lämpligt och lagligt sätt.
Q&Q Labs har rätt att använda underleverantörer för att utföra uppdraget. Resultatet av studien samt alla
immateriella rättigheter hänförliga till studien och dess resultat utgör Bolagets exklusiva egendom. All data och
allt resultat som har utvecklats under avtalet ska enligt avtalet tillfalla Bolaget under ytterligare ersättning. För
avtalet gäller Q&Q Labs allmänna villkor. Enligt villkoren ansvarar Q&Q Labs för skador orsakade av Q&Q Labs
försummelse som påverkat Bolaget. Skadeståndsansvaret omfattar endast ersättning för direkta skador
orsakade av Q&Q Labs oaktsamhet. Q&Q Labs ansvarar heller inte för skador orsakade av Bolaget, till exempel
genom felrapportering av resultat och information. Q&Q Labs totala ansvar under avtalet är begränsat till tio
prisbasbelopp för varje studie/uppdrag som Q&Q Labs utför åt Bolaget. Detta belopp inkluderar även påföljder
och skadestånd för eventuella förseningar. Rätten om skadestånd förverkas om skadeståndsanspråk inte
framförs skriftligen inom tre månader från det datum som Bolaget erhöll testresultatet.

Hyresavtal med AstraZeneca AB
Sedan den 28 november 2017 finns det ett hyresavtal mellan Ectin och AstraZeneca AB. Hyresavtalet avser hyra
av lokal i ”Bioventure Hub” AstraZenecas fastighet i Mölndal. Bolaget ska enligt hyresavtalet bedriva verksamhet
i direkt anslutning till hyresvärdens verksamhet, både kontors- och laboratorieverksamhet. Hyresavtalet har en
uppsägningstid på sex månader.

GU Ventures AB
Bolaget har ett inkubatoravtal med GU Ventures AB (”GU Ventures”), daterat den 28 mars 2019, enligt vilket
Bolaget ska ingå i GU Ventures inkubatorverksamhet. Avtalet löper tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid om två månader.
Vidare har Ectin ett uppdragsavtal med GU Ventures AB daterat från den 1 april 2021. Enligt avtalet ska GU
Ventures tillhandahålla Bolaget tjänster avseende ekonomihantering samt affärsutvecklingsstöd. Tjänsterna hyrs
per timme eller per uppdrag och startar på en omfattning om 10–20 timmar/månad. Timarvode för de olika
tjänsterna justeras årligen genom GU Ventures meddelad uppräkning. Allt resultat av uppdraget enligt avtalet
är Bolagets egendom med äganderätt och får fritt användas av Bolaget utan erläggande av ersättning utöver
vad som anges i avtalet. Ömsesidigt sekretessåtagande finns som gäller under avtalstiden och två år därefter.
Avtalet löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.
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Krediter, ställda säkerheter och annan finansiering
Västra Götalandsregionen
Den 1 april 2016 ingick Bolaget ett kreditavtal med Västra Götalandsregionen avseende två krediter om 450 000
SEK respektive 280 000 SEK. Enligt avtalet ska amortering av lånet ske först när Bolaget genererar intäkter samt
att lånet skrivs av om projektet inte kan kommersialiseras. Återbetalning av lånet gäller fram till dess att lånet
och räntor är återbetalade.

Allmänna bidrag och statligt stöd
Bolaget har tidigare beviljats statligt stöd från bland annat VINNOVA samt har Bolaget beviljats EU-finansiering
i form av SME Instrument fas l-stöd om totalt cirka 500 000 SEK. De allmänna bidragen är regelmässigt förenade
med villkor och förpliktelser och är i samtliga fall avrapporterade.

Konsultavtal
GAEU Consulting
Det finns ett konsultavtal mellan Ectin och GAEU Consulting (”GAEU”) undertecknat den 17 november 2020 som
avser konsulttjänster vid ansökan av EIC Accelerator finansiering. Enligt avtalet ska, utöver ett fast arvode och
ett timarvode, en success fee motsvarande mellan sex och tio procent utgå på beviljad finansiering i olika steg
av ansökningsprocessen till EIC. GAEU har som utgångspunkt rätt till success fee för den bidragsfinansiering
Bolaget beviljas även i det fall Bolaget avbrutit GAEUs uppdrag i förtid.

Glazer Consulting APS
Bolaget har ett konsultavtal med Glazer Consulting APS som är daterat den 16 september 2019. Avtalet löper
tills vidare och omfattningen är upp till åtta timmar per vecka. Arbetet ska utföras personligen av Steven Glazer
och erbjuder tjänster som CMO för Bolaget, inkluderat bland annat rådgivning kring Bolagets
produktutveckling. Allt material som tillhandahålls eller framkommer inom ramen för uppdraget ska exklusive
tillfalla Bolaget. Avtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

Axelero AB
Det finns ett konsultavtal mellan Bolaget och Axelero AB (”Axelero”) som är daterat den 10 april 2020. Avtalet
löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Axelero bedriver verksamhet som omfattar
affärsledning, affärsutveckling, finansiering och administrativa tjänster. Alla resultat som framkommer inom
ramen för uppdraget ska exklusivt tillfalla Bolaget utan ersättning för Axelero. Enligt avtalet får Axelero AB under
avtalstiden inte, utan Bolagets skriftliga medgivande, bedriva verksamhet som konkurrerar med Bolaget eller
ingå avtal med tredje man som konkurrerar alternativt där en intressekonflikt kan tänkas uppkomma med
Bolaget.

M Owens Management Consulting AB
Bolaget har ett konsultavtal med M Owens Management Consulting AB som är daterat den 22 februari 2021.
Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid från konsultens sida om tre månader och Bolaget med en
uppsägningstid om en månad. Arbetet ska utföras personligen av Michael Owens och Owens ska ansvara för
Bolagets finansiella utveckling samt stötta och arbeta tillsammans med Bolagets VD. Bolaget innehar, full och
exklusiv äganderätt till allt resultat som uppkommer i samband med konsultens utförande av uppdrag.

Mark du Bois AB
Det finns ett konsultavtal mellan Bolaget och Mark du Bois AB som är daterat den 26 mars 2021 och gäller tills
vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Arbetat ska utföras personligen av Mark du Bois och
konsulten ska arbeta med Bolagets Investor relations aktiviteter samt tillhörande administrativa åtaganden. Allt
resultat som framkommer inom ramen för uppdraget ska exklusivt tillfalla Bolaget utan ersättning för konsulten.
Konkurrensåtaganden finns och gäller under avtalstiden.

Immateriella rättigheter
Bolaget har godkända patent gällande synergistisk kombination. För mer information, samt en sammanställning
av Bolagets patentportfölj, se avsnitt ”Patent och andra immateriella rättigheter”. Bolagets godkända patent
ansöktes av grundarna till Bolaget, Christer Edlund, Marie-Lois Ivarsson och Peter Falk, och har därefter överförts
till Bolaget enligt överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet är undertecknat den 7 maj 2015 mellan Bolaget och
grundarna. Enligt avtalet överlåter grundarna samtliga rättigheter hänförliga till uppfinningen till Bolaget.
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Bolaget har idag inget varumärkesskydd men planerar att inom kort ansöka om varumärkesrättsligt skydd för
varumärket ECTIN samt tillhörande logotype för bolagsnamnet.
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