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Vi har därmed framgångsrikt avslutat det första året 
på den fyraårsplan (innehållande fem mät punkter) 
som kommer avslutas 2024/25, och som har som 
mål att ha en genomsnittligt tillväxt på fyrtio pro-
cent per år. I tillväxten räknas inte försäljning av 
engångs karaktär, utan endast försäljning av produk-
ter, huvud sakligen läkemedel, som har en uthållig 
potential. Vårt lönsamhetsmål 2024/25 är en EBIT 
på minst tjugofem procent av nettoomsättningen i 
kärnområdet. De två viktigaste komponenterna i vår 
tillväxt kommer vara geografisk expansion för våra 
produkter parat med ett ökat antal nya produkter.

Under året har vi genomfört våra två första ut-
licensieringar av Mellozzan (melatonin med barn-
indikation) till två av Europas ledande bolag inom 
läkemedel för barn med ADHD. Affärerna är värd ca 
sju miljoner i upfrontbetalningar och regulatoriska 
milstolpar. Den stora potentialen finns dock i fram-
tida royalties på försäljning, där de sammanlagda 
utlicenserade marknaderna omfattar en kvarts 

miljard människor. Vår royalty är i storleksordningen 
tjugo procent på all försäljning i dessa licens affärer. 
Som jämförelse kan nämnas att försäljningen i 
Sverige, med en population på tio miljoner, är mer 
än tvåhundra miljoner kronor årligen för barnindi-
kationen på melatonin. På den svenska markna-
den dominerar originalet, men för de europeiska 
marknaderna ser vi ingen anledning att inte vi kan 
bli det ledande varu märket, nyckeln ligger i att hitta 
de bästa partnerna för barnpsykiatri på respektive 
marknad i Europa, vilket jag tror att vi har gjort. De 
första marknadsintroduktionerna utanför Sverige 
blir i Danmark och Norge där marknadsförings-
tillstånd redan finns. 

Under året har EQL sålt Covidtester för hemtest 
för runt 275 MSEK. Detta har varit möjligt genom att 
vi varit snabba med att identifiera behovet, förhandla 
fram rättigheter och översätta testerna till svenska. 
Vi var först i Sverige med att introducera CE märkta 
självtester och även först med att introducera CE 
märkta tester som är helt salivbaserade på den 
nordiska marknaden. För det senare testet, som säljs 
under varumärket Alltest, har EQL ensamrätt på den 
nordiska marknaden. Försäljningen gick brant ner 
under februari månad och EQL valde därför att om-
värdera lagervärdet av osålda tester till noll kronor 
i Q4 rapporten. Än så länge råder stor osäkerhet i 
vilken grad covidtester och vilken typ av covidtester 
kommer att köpas av konsumenter under sommar, 
höst och vinter 2022. 

Värt att nämna i detta VD ord är också att EQL, 
som första svenska läkemedelsbolag efter Rysslands 
förfärliga anfallskrig mot Ukraina, donerade läke-
medel till Ukraina. Donationen bestod av läkemedlet 
Hevicain (Bupivacain), som används vid akut smärt-
lindring, framför allt vid kirurgi.

Vd har ordet

Räkenskapsåret 2021/22 var ännu ett år med god tillväxt 
i kärnverksamheten och dessutom en exceptionell 
försäljning av Covid-19 tester. Koncernens omsättning 
under räkenskapsåret uppgick till 410 (179) MSEK, en 
ökning med 129 procent. Justerat för försäljning av 
engångskaraktär (Covid-19 tester) uppgick omsättningen 
till 135 (96) MSEK, en ökning med 41 procent.
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Christer Fåhraeus, vd

Om vi summerar räkenskapsåret 2021/2022 så 
har det varit ett händelserikt år – vi har utlicensierat 
Mellozzan, vår produkt som för närvarande har högst 
internationell potential, vi har lanserat de första 
sjukhus produkterna, och vi har fått flera nyckel-
produkter godkända. Vi är också stolta över att ha 
försett apoteken och konsumenterna med Sveriges 
första Covidtester godkända för hemtest.

Under året har vi kraftigt expanderat antalet an-
ställda i firman, med nya funktioner som strategisk 
sourcing, anställt en sakkunnig för GMP verksam-
heten, tagit in resurs för att sköta upphandlingar och 
kompletterat inom regualtory affairs och kvalitet. 
Det är nödvändigt med en ökning också på personal-
sidan när firman växer snabbt, årets rekryteringar 
ger ett starkt fundament för fortsatt tillväxt.

Under hösten 2021 meddelade jag styrelsen att 
jag avsåg stiga av som VD i samband med års-
stämman i augusti 2022. Min plan är att förbli aktiv 
huvudägare i EQL under överskådlig tid, och i tillägg 
verka som engagerad styrelseledamot i bolaget. Till 
efterträdare har styrelsen utsett Axel Schörling, för 
närvarande vVD i bolaget, och jag känner mig därmed 
övertygad om att vi fortsatt har en mycket långvarig 
och lönsam tillväxtresa kvar framför oss.

Avslutningsvis vill jag tacka för det fantastiska 
jobb som våra anställda och partners har gjort under 
det gångna året.

Christer Fåhraeus
VD och styrelseledamot i  
EQL  Pharma AB (publ)
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Verksamheten inom generika är för närvarande 
helt inriktad på receptbelagd nischgenerika för 
öppen- och slutenvård, där nischgenerika av Bo-
lag et definieras som generika med liten eller ingen 
konkurrens förutom originalläkemedlet vilken för-
väntas gälla under överskådlig tid. EQL Pharma har 
per 31 mars 2022, 22 nischgenerika på marknaden 
och i tillägg en betydande pipeline av ytterligare 
nischgenerika för framtida lansering omfattande 
34 produkter. Bolaget fokuserar på nischgenerika. 
Foku sområdet nischgenerika kompletteras med 
parallellimport av läkemedel sedan 2016 samt 
medicin tekniska produkter och förbrukningsartiklar 
till sjukvården sedan 2020/2021, där den sist-
nämnda affären inte ingår Bolagets fokusaffär och 
långsiktiga strategi utan avses avvecklas successivt 
under räkenskapsåret 2021/2022. 

Vision
Vara en pådrivande kraft för medicinsk tillgänglighet 
genom att erbjuda testade terapier till nya europeiska 
marknader och därigenom bidra till en jämlik och valfri 
vård. 

Mission
EQL Pharma skall minska sjukvårdskostnader i 
Europa genom att identifiera, utveckla och erbjuda 
nischgenerika av toppkvalitet till nytta för både pa-
tienter och samhälle.

Affärsidé
EQL Pharmas affärsidé är att identifiera, utveckla 
och sälja generika, det vill säga läkemedel som är 
medicinskt likvärdiga med originalläkemedel, vars 
patent gått ut. Genom att leverera högkvalitativa 
läke medel till låg kostnad bidrar Bolaget till betydan-
de kostnads besparingar för patienter, hälso-  
och sjukvård och därmed till bättre hälsa.

Affärsmodell
EQL Pharma arbetar aktivt med efterforskning och 
utvärdering följt av utveckling, köp eller inlicens iering 
av produkter för tillverkning och försäljning av nya 
nischgenerika, varvid Bolaget identifierar marknader 
där liten eller ingen konkurrens utöver originalläke-
medlet finns. I dagsläget arbetar EQL Pharma enbart 
med receptbelagda nischgenerika.

Mål
De mål som beskrivs nedan utgör framåtriktade 
uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden utgör 
inga garantier för Bolagets framtida finansiella eller 
operationella utfall och EQL Pharmas faktiska resul-
tat kan väsentligt avvika från det som uttalas eller 
antyds genom dessa framåtblickande uttalanden 
som en följd av flera faktorer.

Verksamhetsmål
• EQL Pharmas mål är att bli en ledande aktör inom 

nischgenerika i Norden samt inom fem till tio år bli 
ett ledande europeiskt generikaföretag.

• Bolagets mål är stark, hållbar och lönsam tillväxt.
• Bolaget har som mål att fortsätta investera i ut-

vecklingen av sin produktportfölj.
• Bolaget ska långsiktigt bygga upp en högre varu-

märkeskännedom om sina generikapreparat.

Introduktion till EQL Pharma

EQL Pharma grundades 2006 av Christer Fåhraeus och 
Karin Wehlin och är specialiserat på att identifiera, 
utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är 
medicinskt likvärdiga med originalläkemedel.
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Finansiella mål för femårsperioden 
2020/2021 – 2024/2025
• att växa med minst 40 procent i genomsnitt per 

år, vilken tillväxt förväntas fördelas ojämnt över 
femårsperioden, 

• att EBIT-marginalen ska vara över 25 procent i 
slutet av femårsperioden.

Historik och viktiga händelser
2006 – 2010
• EQL Pharma bildas av Christer Fåhraeus och Karin 

Wehlin under 2006 med grunden att priserna för 
generika föll långsamt på den nordiska marknaden 
efter att ett patent för ett orginalläkemedel gått ut.

• Under 2008 lanseras Bolagets första produkt, 
Venlafaxin EQL Pharma, i Sverige.

• Metformin lanseras under 2009. Under samma år 
lanseras den första produkten i Finland, Anastro-
zol, och Bolaget visar vinst för första gången. Flera 
generika aktörer börjar tillhandahålla Anastrozol 
och priset faller väsentligt snabbare. Bolaget väljer 
därför i en strategiomläggning att rikta om strate-
gin mot s.k. nischgenerika.

• Under 2010 släpper EQL Pharma sin första produkt 
i Danmark och ett antal nya utvecklingsprojekt 
påbörjas. 

2011 – 2014
• De första produkterna från EQL Pharmas egen ut-

veckling skickas 2011 till myndighet för att erhålla 
marknadstillstånd.

• Under 2013 lanseras Bolagets första nisch generika, 
”Doxycyklin” och ”Fenoxymetylpenicillin” i Sverige.

• Bolaget listas på AktieTorget (numera Spotlight 
Stock Market) i samband med en nyemission 
under 2013.

• Under 2014 lanseras Hydroxine. Detta år uppgår 
EQL Pharmas basportfölj till 15 produkter. 
Strategi omläggningen fortsätter varvid vissa 
produkter fasas ut till följd av ökad konkurrens och 
svag lönsamhet.

2015 – 2018
• Under 2015 investerar Cadila Pharmaceuticals 

Ltd 32,5 MSEK i EQL Pharma och blir därigenom 
en viktig strategisk internationell partner och ett 
omfattade samarbete för utveckling av nya nisch-
generika startas.

• 2016 tillsätts tjänsten Business Development 
 Director, ett viktigt steg som blir startskottet för 
den kraftiga expansionen av EQL Pharmas portfölj 
av utvecklingsprodukter.

• EQL Pharma inkluderar parallellimport av läk e-
medel i sitt erbjudande i Sverige

• I slutet av 2017 tecknas ett treårigt samarbets-
avtal med ett ledande generikaföretag avseende 
läkemedlet Kaliumklorid för försäljning i Danmark, 
Norge och Finland.

• Under 2018 lanseras Kaliumklorid, Eletriptan och 
Prednisolon.

2019 –
• 2019 påbörjas försäljning av Methenamine 

 Hippurate i Storbritannien med en lokal sam-
arbetspartner. Det är första EQL-utvecklade pro-
dukten som säljs utanför Norden. Samma år lanse-
ras Paracetamol, Magnesiumhydroxid, Clinda mycin 
och Pregabalin.

• Under 2020 lanseras Metronidazol och Hevicain 
(bupivakain).

• Arbetet med expansion i Europa utanför Norden 
initieras 2020.

• Covid-19 pandemin leder till att EQL Pharma till-
fälligt inkluderar även medicintekniska produkter 
och förbrukningsmaterial till sjukvården i sitt er-
bjudande i Sverige. 

• Under 2021 lanseras Mellozzan (melatonin), 
Fol syra och Fenoximethylpenicillin oral lösning. 
Samma år köper EQL licenser för Prednisolon, 
Kodein, Metadon, Morfin och Furosemid i Danmark.

• EQL Pharma är idag ett lönsamt bolag med 22 
marknadsförda generika, exklusive parallell-
importerade läkemedel, samt en pipeline om 34 
kommande generika.
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Fokus på receptbelagd nischgenerika 
Bolagets verksamhet inom generika är helt inrik-
tad på nischgenerika, som enligt Bolagets definition 
är generika med liten eller ingen konkurrens utöver 
originalläkemedlet vilken förväntas gälla under över-
skådlig tid. Orsaken till den begränsade konkurrensen 
i tillägg till originalläkemedlet och ökad sanno likhet 
för att större prispress kan undvikas, är att dessa 
läke medel ofta har en liten omsättning  globalt i 
mone tära termer och i antal tabletter, men en relativt 
sett större omsättning i ett land eller region, varför 
större internationella generikabolag hittills inte visat 
dessa lokala/regionala läkemedel intresse. 

Inträdesbarriärerna för potentiella konkurren-
ter ligger inom nischgenerika av ovan skäl högre än 
för vanliga generika samt som en följd av att EQL 
Pharmas nischgenerika ofta är egentillverkade pro-
dukter som ingen annan aktör kan sälja utan att själv 
utveckla och tillverka dem.

Bolagets kärnkompetens och styrkor
Generellt inlicensierar läkemedelsbolag gene-
riska produkter från bolag som redan utvecklat 
dem alternativt nyutvecklar produkten tillsam-
mans med en CRO/CDMO (kontraktsutvecklare/
kontraktstillverkare).

EQL Pharma fokuserar i sitt arbete på väl genom-
tänkt analys och selektering av produkter. Effektiv 
och professionell utveckling och marknadsföring av 
generikaläkemedel, samt operationell excellence och 
hög kvalitetsstandard. Bolaget arbetar aktivt med 

efterforskning och utvärdering följt av utveckling och 
köp eller inlicensiering av produkter för tillverkning 
och försäljning av nya nischgenerika. Bolaget iden-
tifierar marknader där liten eller ingen konkurrens 
utöver originalläkemedlet finns eller terapier med 
en ny formulering riktad till ett specifikt terapibehov 
eller patientgrupp – allt i syfte att identifiera terapier 
och/eller marknader där företaget ser stark potential 
för lönsamt tillväxt. 

Vid inlicensiering identifierar EQL Pharma en till-
gänglig produkt någonstans i världen som Bolaget 
förvärvar i form av en licens för tillverkning och för-
säljning. De nischgenerika Bolaget är intresserat av 
finns ofta inte att köpa eller inlicensiera som färdig-
utvecklade produkter. Det enda alternativet är då att 
själv utveckla dem.

Bolaget tillämpar ett bakåtblickande tillväga-
gångssätt och fokuserar på gamla patentutlöp och 
kan därför utveckla generika med stabil och förut-
sägbar efterfrågan och pris. Många andra generika-
företag tillämpar istället en framåtblickande strategi 
där de utvecklar generika mot framtida patentutlöp, 
vilket ger upphov till osäkerhet och subjektivitet om 
huruvida ett patent eller patent kluster faktiskt löper 
ut samt osäkerhet om hur många konkurrenter som 
utvecklar samma generika. 

Utmaningen inom nischgenerika ligger i att hitta 
läkemedel där originalläkemedlet har varit utan 
patent skydd under lång tid, och där Bolaget bedömer 
sannolikheten för konkurrens som liten, även efter 
de cirka tre till fyra år som det tar för Bolaget att få 
läkemedlet godkänt av Läkemedelsverk och lanserat.

EQL Pharma utvecklar eller licensierar nisch-
generika baserat på en kalkyl för avkastning på 
investerat kapital. Eftersom ett större antal projekt 
har identifierats väljs de generika ut som bedöms ge 
bäst avkastning på investerat kapital samtidigt som 

Strategiska överväganden  
inom generika

EQL Pharma utvecklar och köper eller inlicensierar 
generika för receptbelagd försäljning till apoteksledet och 
till sjukhus i Europa. Bolaget begränsar sig inte till specifika 
terapiområden, produktgrupper eller geografier på sikt. 
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de har en rimlig risknivå ur konkurrens mässiga, regu-
latoriska och utvecklingsperspektiv. Ned lagda kost-
nader för utvecklingsprojekten aktiveras löpande.

Bolaget har som strategi att fortsätta att investera 
i sin produktportfölj. Detta är kapitalkrävande men 
försäljningsintäkterna förväntas stiga i samma eller 
snabbare takt.

Effektiv outsourcing 
I syfte att ha en effektiv organisation och låg kost-
nadsbild sker produktutveckling – innefattande 
klinisk testning, forskning och en hel del dokumenta-
tion – samt produktion, lagerhållning och distribution 
genom outsourcing till extern part i Lund liksom i 

övriga Europa och världen. Bolaget har beslutat att 
inte investera i en omfattande intern sälj- och mark-
nadsorganisation. Vid varubeställningar sker leve-
rans av produkterna till distributionspartners direkt 
från kontraktstillverkaren. Detta innebär att EQL 
Pharma inte behöver hålla produkterna i eget lager, 
även om lageransvaret förblir EQL Pharmas tills dess 
att kunden köpt varan. 

Tillväxtstrategi geografiskt och  
via nya produkter
EQL Pharma säljer nischgenerika i första hand 
till apotek och har sedan 2020 börjat rikta sina 
säljansträngningar även mot sjukhusen. Den 
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geografiska inriktningen för försäljningen har varit 
Norden. Flera produkter i Bolagets befintliga portfölj 
har även en existerande marknad eller potential i 
andra europeiska länder, vilket utgör en väsentlig 
grund för EQL Pharmas europeiska expansions-
strategi fr.o.m. 2021.

För att möjliggöra en expansion i Europa utan-
för Norden investerar Bolaget interna och externa 
resurser i att förstå de marknadernas karakteristiska 
för att selektera vilka produkter som kan säljas på 
vilka marknader och för att fastslå marknads- och 
säljstrategi. Parallellt med detta pågår och förbereds 
registreringar i utvalda länder för den första vågen av 
produkter som har tydlig europeisk potential. Dessa 
investeringar förväntas ge ett signifikant avtryck i 
resultaträkningen under räkenskapsåren 2023/2024 
– 2025/2026.

Bolagets huvudsakliga tillväxtstrategi har två 
huvud komponenter, dels en geografisk dimensi-
on, där nya marknader adderas för redan befintliga 
produkter på den europeiska marknaden, dels en 
produktdimension, där expansion genomförs via 
Bolag ets väletablerade nordiska ansats för identifie-
ring och utveckling av nischgenerika på vid var tid be-
fintliga marknader. I likhet med de nordiska länderna 
finns i Europa ett antal länder med originalläkemedel 
som saknar generisk konkurrens, eller har liten kon-
kurrens trots att patenten gått ut för länge sedan. 

Europa utanför Norden bedöms av Bolaget komma 
att stå för en signifikant del av Bolagets tillväxt från 
2023/24.

Tillväxt på marknaden mot apoteken 
EQL Pharma har idag försäljning på marknaden mot 
apotek i Sverige, Danmark och Norge under eget 
varumärke och i Finland, Island och Storbritannien 
via partners. Under 2021/22 ingicks även avtal med 
partners för försäljning i Frankrike, Tyskland, Öster-
rike och Schweiz. 

På marknader där priset är den avgörande faktorn 
ämnar Bolaget bygga på direktförsäljning under 
eget varumärke. På marknader där andra faktorer 
än pris är avgörande ämnar EQL Pharma bygga på 
indirekt försäljning, till exempel genom licensiering 
av produkter till partners med lokalkännedom samt 
via färdiga försäljningsorganisationer och uppbyggda 
relationer på läkar- och/eller apoteksnivå. 

Bolaget avser etablera sig i Tyskland under eget 
namn. Resterande europeiska marknader är under 
utredning.

Den i apotekssegmentet i Norden tillämpade 
lägst-pris-principen sprider sig i Europa utanför 
Norden (se vidare under ”Den kostnadseffektiva 
nordiska prismodellen sprider sig i Europa” i av snittet 
”Marknadsöversikt”). Prissystemen i bland annat 
Tyskland, Nederländerna och i Storbritannien, där 
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bolaget lanserade sin första produkt 2019, bygger 
på lägst-pris-principen, vilket skapar möjligheter för 
EQL att tillämpa sin nischstrategi för generika i sin 
expansion i Europa.

Marknaden mot apotek bedöms av EQL komma att 
stå för en fortsatt signifikant del av Bolagets tillväxt 
under perioden 2022/2023 – 2024/2025.

Tillväxt på marknaden mot sjukhus 
Länder har ofta olika upphandlingssystem för sjuk-
hus- respektive apoteksprodukter vilket kan leda till, 
som i Finland, att direktförsäljning på sjukhusmark-
naden och indirekt försäljning på apoteksmarknaden 
kan vara att föredra. Tillväxtstrategin på marknaden 
mot sjukhus kan därför skilja sig från strategin på 
apoteksmarknaden.

Sjukhusmarknaderna i Europa är ofta fragmen-
terade. Upphandling till sjukhus av läkemedel kan 
genomföras av enskilda sjukhus individuellt, via 
upphandlingsgrupper regionalt eller via paraply-
organisationer. Sättet på vilket upphandling sker 
påverkar i stor utsträckning valet av försäljnings-
strategi. I vissa fall behövs till exempel en avsevärd 
säljstyrka medan en ytterst begränsad organisation 
kan räcka i andra fall.

EQL Pharma har försäljning på marknaden mot 
sjukhus under eget varumärke i Danmark och Fin-
land och avser etablera sig på den övriga nordiska 
marknaden och i Tyskland samt Nederländerna i eget 
namn. Resterande europeiska marknader är under 
utredning.

Läkemedel som säljs genom upphandlingar till 
vården förväntas komma att öka kraftigt i betydelse 
för Bolaget under perioden 2022/2023 – 2024/2025.

Bolaget har också ingått avtal om att agera 
ombud åt två utländska generikabolag för att till-
handahålla deras produkter i Norden, främst inom 
sjukhussegmentet.

Prisstrategi för nischgenerika
Eftersom EQL Pharma säljer generika på en öppen 
konkurrensutsatt marknad spelar pris och logistik en 
stor roll för att uppnå resultat.

EQL Pharmas målsättning är att med marginella 
prisjusteringar på sina nischgenerika jämfört med 
aktuellt pris på originalläkemedlen, som Bolaget kon-
kurrerar med, nå en rimlig andel av den totala årliga 
försäljningen, bland annat med stöd av för generika 
penetrationsfrämjande system såsom offentliga 
upphandlingar och subventionssystem liknande det 
svenska Periodens Vara-systemet. 

Även om förhoppningen är att EQL Pharma ska bli 
ensam konkurrerande generikatillverkare till de be-
rörda originalläkemedlen, utgår Bolaget av försiktig-
hetsskäl i sina kalkyler från att ytterligare minst en 
konkurrent kommer att etablera sig för respektive 
originalläkemedel. Bedömningen är ofta att även en 
marknad med tre till fyra leverantörer av en utbyt-
bar produkt kommer att ge möjlighet för alla aktörer 
att nå en marknadsandel med rimliga priser och 
täckningsbidrag. 

Ett originalläkemedel har alltid en marknads-
mässig fördel genom att vara väl inarbetat och ett 
tryggt val för konsumenten. Sannolikt kommer 
vissa konsumenter att fortsätta köpa originalläke-
medlet på grund av varumärkeskännedom samt att 
det bara förväntas skilja en ringa summa i pris till 
EQL Pharmas fördel de perioder Bolaget har mest 
förmånligt pris. Bolaget har tagit höjd även för detta i 
sina försäljningskalkyler.
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Inköp av
aktiva substanser

Formulering Stabilitetstester Godkännande / 
Lansering

Bioekvivalens-
studie / Fas 3

TID FRÅN KONTRAKT TILL LANSERING: 3–4 ÅR

Fokus för Bolaget är att välja ut läkemedel som kan 
registreras med en bioekvivalensstudie (eller s.k. 
bio-waiver), en klinisk studie som genomförs på 
friska frivilliga försökspersoner för att påvisa att 
det aktiva ämnets koncentration i blodet (plasma-
koncentration) är likvärdig med originalläke medlets, 
d.v.s. produkten är medicinskt likvärdig och av 
samma kvalitet som originalläkemedlet. Detta sparar 
både tid och kapital och garanterar att preparaten är 
lika trygga och effektiva.

EQL Pharma använder sig av ledande CROs 
 (Contract Research Organizations) och större 
läkemedelsbolag i Europa, Indien och Kina i 

produktutvecklingen för klinisk testning, forskning 
och en hel del dokumentation. I samband med att 
processen inleds formuleras den nya produktens 
beståndsdelar och avtal ingås med en CRO eller 
ett läke medelsbolag, som under framställnings-
processen är EQL Pharma behjälplig med bland 
annat regulatoriskt arbete och sammanställning av 
dokumentation (s.k. dossier) till den ansökan som 
senare i processen lämnas in till läkemedelsmyndig-
heter. Efter cirka två till tre år är utvecklingen och de 
kliniska studierna klara och dossiern lämnas in till 
läke medelsmyndighet. Därefter tar det som regel 
cirka ett år innan ett slutligt utlåtande och ett even-
tuellt godkännande erhålles, varefter försäljning kan 
inledas. 

På produktionssidan använder sig Bolaget av CMO 
(Contract Manufacturing Organizations).

Produktutveckling inom 
nischgenerika samt produktion

Bolagets process för utveckling av generika är snabb  
och kostnadseffektiv.
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Utveckling portfölj
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Pipeline av produkter 
EQL Pharmas pipeline av nya produktutvecklingsprojekt och inlicensieringar befinner sig under ständig föränd-
ring och fortsatt utveckling. Produkter från nya inlicensieringar och produktutvecklingsprojekt förväntas till-
komma löpande. Dock kan vissa produkter försenas eller helt falla ifrån allt eftersom utvärderingsprocessen av 
produkter fortskrider. I Bolagets nuvarande pipeline befinner sig; 
• 13 produkter i utvecklingsfasen vilka utvecklas med partners eller för vilka Bolaget signerat licens- eller 

 distributionsavtal för en eller flera marknader utan att självt ha utvecklat produkten. 
• 14 produkter under granskning av läkemedelsmyndigheter,  
• 7 produkter som är godkända för lansering och befinner sig i s.k. lanseringsfas, där perioden från godkännande 

till lansering av produkten på marknaden i regel omfattar sex till tolv månader. Lanseringsfasen inkluderar order 
för tillverkning och leverans, ansökan om subventioner och anbudslämnande för upphandlingar om sådana är 
tillämpliga. 

Flertalet av Bolagets avtalade produkter i pipeline beräknas vara lanserade under den innevarande 
femårsperioden.

Projektportfölj och pipeline

EQL Pharma har för närvarande 22 godkända och marknadsförda generiska läkemedel i sin portfölj.  
Flertalet av dessa säljs i flera styrkor och förpackningsstorlekar. Bolagets produktportfölj, d.v.s. marknadsförda 
produkter, var vid de tre senaste årens utgång följande: 2021 – 22 st, 2020 – 22 st, 2019 – 15 st.
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Regulatoriska förhållanden för 
Bolagets samarbetspartners

EQL Pharmas samarbetspartners är i huvudsak utvecklare 
och tillverkare av läkemedel samt logistikleverantörer. Som 
läkemedelsföretag aktiva inom Europa har EQL därför EU 
GMP och GDP att förhålla sig till. 

GMP står för Good Manufacturing Practices och är 
ett ramverk för hur läkemedel produceras under 
säkra och trygga förhållanden samt garanterar 
innehållet i produkterna. GDP står för Good Distri-
bution Practices och sätter upp riktlinjer för hur 
distribution av läkemedel ska ske på ett säkert sätt. 
Här regleras exempelvis temperaturkontroll och vilka 
typer av varor som tillåts transporteras tillsammans. 

Sammantaget syftar EU GMP och GDP till att garan-
tera produkternas innehåll och integritet i hela 
värdekedjan. 

I tillägg till dessa regelverk har läkemedels-
industrin sedan 2019 även FMD (Falsified Medicines 
Directive) att förhålla sig till. FMD är ett regelverk 
som syftar att undvika att förfalskade läkemedel 
letar sig in i den legala försörjningskedjan. Detta 
uppnås genom att varje enskild förpackning tilldelas 
en egen identitet genom en s.k. 2D kod som finns 
fysiskt på paketet men också digitalt i en central 
EU-databas. När paketet lämnas ut på apotek skan-
nar apotekaren koden för att kontrollera att förpack-
ningen finns i databasen och därmed är legitim.
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Väsentliga tillstånd och certifikat

För att få bedriva handel, import och export av läkemedel 
innehar EQL Pharma partihandelstillstånd, tillverknings-
tillstånd, narkotikatillstånd samt GMP (Good Manufacturing 
Practices) och GDP certifikat (Good Distribution Practices).

Dessa tillstånd har erhållits genom att Bolaget har 
kunnat uppvisa tillbörliga processer och rutiner för 
Läkemedelsverket. Narkotikatillstånd är ett specifikt 
tillstånd för att bedriva handel med narkotiska pre-
parat av en given klassning där regelverken är något 
striktare än för icke-narkotiska preparat. 

Tillstånden underhålls och förnyas löpande. Läke-
medelsverket inspekterar med jämna mellanrum EQL 
Pharma som är skyldigt att uppfylla Läkemedels-
verkets krav för att inte riskera att få sina tillstånd 

indragna eller att få anmärkningar på hur verksam-
heten bedrivs. Att säkerställa en hög nivå och inte-
gritet i verksamheten och därmed trygga en smidig 
livscykelhantering av tillstånden ligger i Bolagets DNA 
och har högsta tänkbara prioritet på dess agenda. 

Som en del i att säkerställa hög kvalité och inte-
gritet i verksamheten genomför EQL Pharma i sin tur 
regelbundna inspektioner av tillverkare och leveran-
törer. Här gås alla delar i deras verksamhet igenom 
i detalj och Bolaget tittar på allt från tillverknings-
processer till lagerhållning, miljöpåverkan och lokala 
arbetsförhållanden. 

I tillägg genomför Bolaget en årlig analys av alla 
sina produkter utifrån ett tillverkningsperspektiv där 
information om alla producerade batcher och release 
av dessa till EU-marknader gås igenom i detalj.
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Försäljnings-/ marknadsmodeller 
inom nischgenerika

EQL Pharmas nischgenerika kan grovt delas upp i tre delar 
baserat på tre olika försäljnings- och marknadsmodeller. 
Dessa är Retail/apotek, Hospital samt Branded.

Retail/apotek
Produkter inom Retail/apotek säljs via s.k. utbytes-
system. I Sverige, Danmark, Finland och Norge 
finns lagar och förordningar i syfte att hålla nere 
läke medels kostnaderna för samhället, enligt den 
prisbaserade modellen i s.k. utbytessystem (till 
exempel Periodens Vara-systemet i Sverige) som 
tillämpas i Norden med fokus på att upphand-
la den aktuella aktiva substansen rätt formulerad 
till ett så lågt pris som möjligt. Originalläkemedel 
finns i regel kvar på marknaden i Sverige, Danmark, 
Finland och Norge även efter att generisk konkur-
rens uppstått, men ett billigare alternativ tilldelas 
normalt patienten om inte speciella omständigheter 
råder. Bedömningen är att de icke nordiska europe-
iska länderna kommer att röra sig mot det nordiska 
lägst-pris-principen-systemet.

I många fall finns flera olika generika av samma 
originalläkemedel på marknaden. Förfarandet för att 
bestämma vilken generika som ska ersätta origi nalet 
sker genom att varje bolag som vill vara med och 
konkurrera skickar en prisansökan för en fastställd 
period till en prismyndighet vilken väljer läkemed-
let med lägst pris och skickar ut information om 
vald produkt till apoteken. Detta gäller för Sverige, 
Danmark och i Finland. I Norge är förfarandet något 
annorlunda genom att marknadsföringen och pris-
ansökan sker direkt mot apotekskedjorna.

Vid de tillfällen EQL Pharmas produkter blir valda 
skickas information också direkt till Bolagets distri-
butionspartners, såsom Oriola, Tamro, Tjellesen Max 

Jenne eller Nomeco, vilka i sin tur ser till att produk-
terna snabbt når ut till alla apotek.

Fördelar inom Retail är snabb marknadspenetra-
tion och obefintliga krav på sälj- eller marknads-
föringsresurser. Med rätt pris och tillgängligt lager 
säljs produkterna automatiskt och utan fördröjning.

Nackdelen inom Retail är förstås att lätt vunnet är 
lika lätt försvunnet om en konkurrent kan erbjuda ett 
lägre pris. Detta gör lagerplanering och marknads-
kännedom till centrala tillgångar inom EQL Pharma 
för att kunna balans era rätt mellan möjligheter och 
risker när priser skiftar på års-, kvartals-, månads- 
eller veckobasis. 

Hospital/sjukhus
Produkter inom Hospital/sjukhus säljs via s.k. upp-
handlingssystem, vanligtvis styrt av en uppsättning 
viktade kriterier av vilka pris alltid är tyngst även om 
krav på till exempel miljöbelastning och användar-
vänlighet (för sjukvården) fått en allt större vikt. 
Hospital kännetecknas av läkemedel som endast 
handhas av sjukvårdspersonal, som injektions- eller 
infusionsprodukter.

Upphandlingar kan omfatta allt från enstaka sjuk-
hus till ett helt lands behov och kan variera kraftigt 
avseende tidslängd, exklusivitet och krav-specifika-
tion. Att navigera rätt i detta utbud är en prioritet för 
EQL Pharmas satsning inom Hospital. Upphand lande 
kan vara till exempel Västra Götalandsregionen, 
Amgros, Region TYKS eller Sykehusinnkjöp. Bolaget 
använder sig av Oriola, Tamro, Alliance Healthcare 
och Nomeco som distributörer av sjukhusprodukter.

I många europeiska länder är det möjligt att i egen 
regi sälja till upphandlingsenheter för enskilda eller 
grupper av sjukhus även för ett bolag som likt EQL 
Pharma beslutat att inte investera i en omfattande 
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APOTEK

Försäljningsmodell i Sverige,  
Danmark och Finland

sälj- och marknadsorganisation. Marknaden för sjuk-
husläkemedel i Norden är däremot styrd av offentlig 
upphandling med stora likheter mellan länderna. 
Den offentliga upphandlingen är förhandlingsfri och 
känne tecknas av transparens och tydlig struktur, 
något som ofta saknas i förhandling med enskilda 
sjukhus eller grupperingar av sjukhus utan en central 
offentlig upphandling. 

För- och nackdelar är snarlika de för Retail med 
den stora skillnaden att upphandlingar vanligtvis 
sträcker sig över ett eller flera år.

Branded
Nischgenerika inom Branded marknadsförs aktivt av 
EQL Pharma eller av EQL utsedda samarbetspart-
ners. Produkter i detta segment har vanligtvis unika 
egenskaper som skiljer den från andra, liknande, 
produkter vilket gör att utbytbarhet eller upphand-
ling inte är möjligt eller bäst lämpat för produkten. 
Läkemedlen säljs via direkt receptförskrivning från 

förskrivare, vanligtvis läkare men även vissa katego-
rier av sjuksköterskor eller tandläkare. 

Fördelen med Branded segmentet är en säkrare, 
mer förutsägbar försäljning och avkastning när varu-
märket blivit etablerat och funnit sin målgrupp av 
förskrivare och patienter.

Nackdelen är att det vanligtvis tar tid och resur-
ser att nå ut till och etablera sig hos målgruppen av 
förskrivare.

Konkurrenter
På EQL Pharmas nuvarande marknader finns 
 generellt ett 20-tal aktiva aktörer av vilka Bolaget 
har direkt konkurrerande produkter med en hand-
full. De viktigaste av dessa är i dagsläget Viatris 
(tidigare Mylan/Meda), Orifarm Generics, Evolan 
Pharma och AGB Pharma. Allteftersom EQL Pharma 
lanserar fler produkter på nya marknader förändras 
konkurrensläget till att innefatta ytterligare viktiga 
konkurrenter.
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Övrig verksamhet

Parallellimport
EQL Pharma är etablerade inom parallellimport av 
läkemedel i Sverige sedan 2016. Priserna på recept-
belagda läkemedel varierar mycket mellan EU:s 
medlemsländer, varför Bolaget importerar godkända 
receptbelagda läkemedel från länder inom EU där 
priserna är lägre än i Sverige. 

Vid parallellimport köper ett företag godkända 
receptbelagda läkemedel i ett EU-land där det säljs 
till ett lägre pris, till exempel i Portugal, för att sedan 
importera och packa om dessa för försäljning till ett 
högre pris i ett annat EU-land, till exempel i Sverige. 
Det rör sig om exakt samma läkemedel, tillverkat i 
samma fabrik och med samma kvalitetsstandard. 
Det enda som skiljer är förpackningen och bipack-
sedeln som är anpassade för respektive land, vilket 
nödvändiggör omförpackningen efter parallell-
importen innan läkemedlet kan säljas.

Som en följd av konkurrens är marginalerna på 
parallell import begränsade. Vinsterna på parallell-
import delas generellt mellan importören och 
apotekskedjan som säljer det parallellimporterade 
läkemedlet, medan priset för konsumenten kvar-
står oförändrat i förhållande till det ursprungliga 
läkemedlet. Förvisso kommer ökad konkurrens via 
parallellimport även läkemedelskonsumenterna till 
del, genom att parallellimporten fungerar som en 
prismässig hämsko för övriga konkurrerande läke-
medel på marknaden.

Medicintekniska produkter och  
förbrukningsartiklar
Under 2020 adderade Bolaget en produktlinje i 
spåret av Covid-19 pandemin omfattande medicin-
tekniska produkter och förbrukningsmaterial till 
sjukvården med begränsad komplexitet, till exempel 
skyddskläder och sprutor, som huvudsakligen köps 
in av regioner, landsting och kommuner via offentlig 
upphandling i Sverige och Danmark. EQL Pharma har 
under många år jobbat nära ledande kinesiska life 
science bolag och har medarbetare som är kines-
iska medborgare vilket har möjliggjort förvärv av 
rättigheter till medicinsk skyddsutrustning. Bolagets 
solida leverantörsnätverk utgör en viktig bas. Under 
2021 utvecklades portföljen till att även innefatta 
Covid-19 antigen självtest, bland annat det första 
testet baserat på saliv snarare än det mer invasiva 
” näshåle-tops”-testet som fram till dess varit det 
enda tillgängliga. EQL kommer att fortsätta till-
handahålla testkit under åtminstone 2022/23 ut.
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Anders Månsson
Född 1967, styrelseledamot sedan 2018 och styrelse-
ordförande sedan 2020. 

Utbildning: Civilekonom BSc och MBA. 
Övriga pågående uppdrag: Verkställande  direktör 

och styrelse ledamot i RhoVac AB, styrelseledamot i 
 Amniotics AB samt i Immetric Invest. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Vice verkställande 
direktör i RhoVac AB, verkställande direktör i Amniotics AB, 
styrelseordförande i CanlmGuide Therapeutics AB och 
styrelse ledamot i Respiratorius AB. 

Innehav i Bolaget: 10 000 aktier.

Per Ollermark
Född 1960, styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: BSC
Övriga pågående uppdrag: Seniorkonsult och VD i egna 

konsultföretaget Turn the Key AB i interimspositioner som 
CFO, projektledare eller Senior rådgivare i Sverige, Danmark 
och Tyskland.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): uppdrag på bl.a. 
 Vapiano, Pricerunner, Mentimeter, Stillfront, Polarium, 
Nordic Waterproofing, Karnov, Elcowire, Nordic Flanges

Innehav i Bolaget: - 

Christer Fåhraeus
Född 1965, grundare, verkställande direktör och styrelse-
ledamot sedan 2006. 

Utbildning: Fil. kand., M.Sc. Bioteknik (UCSD), Ph.D. hc.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bionamic 

AB samt styrelseledamot i CellaVision AB, FlatFrog Labora-
tories AB, GASPOROX AB, Melius Pharma AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD för CellaVision 
AB, Anoto Group AB, FlatFrog Laboratories och Agellis Group 
AB samt styrelseordförande i FlatFrog Laboratories AB och 
styrelse ledamot i LU Holding AB.

Innehav i Bolaget: 8 860 271 aktier.

Per Svangren
Född 1973, styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: M.Sc., leg. apotekare, Uppsala Universitet
Övriga pågående uppdrag: Inga
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot 

Barsebäck Golf & Country Club
Innehav i Bolaget: 10 480 aktier. 

Rajiv I. Modi
Född 1960, styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning: MSc biokemisk ingenjörsvetenskap, University 
College London, och PhD biologisk vetenskap, University of 
Michigan, Ann Arbor.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och 
styrelse ordförande för Cadila Pharmaceuticals samt 
styrelse ordförande i Indian Institute of Technology, 
 Guwahati, Indien. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande för CII 
National Committee on Pharma och för CII Gujarat State 
Council.

Innehav i Bolaget: 8 718 500 aktier.

Linda Neckmar
Född 1973, styrelseledamot sedan 2020. 

Utbildning: Civil ingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds 
 Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag: Ledande befattning med 
 globalt ansvar för affärsområdet Human Health på  
Chr Hansen A/S och styrelseledamot i Veg of Lund AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ansvarig för global 
försäljning och marknadsföring på Probi AB samt styrelse-
ledamot i Phase Holographic Imaging AB. 

Innehav i Bolaget: 2 500 aktier. 

Revisor
Bolagets revisor är Crowe Osborne AB, som på årsstämman 
2021 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 
2022. Olov Strömberg (född 1955) har sedan räkenskapsåret 
2008 varit Bolagets huvudansvariga revisor. Olov Strömberg 
är auktoriserad revisor och medlem i FAR (bransch organisa-
tionen för auktoriserade revisorer). Crowe Osborne AB och 
Olov Strömberg har varit revisor under hela den period som 
omfattas av den historiska finansiella informationen i Pro-
spektet. Crowe Osbornes kontorsadress är Drottninggatan 89, 
111 83 Stockholm.

Styrelse och revisor
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Rajiv I Modi Linda NeckmarPer Svangren

Christer FåhraeusAnders Månsson Per Ollermark

Christer Fåhraeus
Grundare, verkställande direktör sedan 2006. 
För uppgifter, se ovan i avsnittet ”Styrelse”. 

Axel Schörling
Född 1986. Vice verkställande direktör sedan 2020 och COO 
sedan 2018. 

Utbildning: MSc Teknisk Fysik, Chalmers och MSc 
 Finans iell Ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga pågående uppdrag: -. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Director i Perstorps 

Business Controlling team och managementkonsult på 
BearingPoint. 

Innehav i Bolaget: 49 113 aktier och 650 000 köpoptioner. 

Anna Jönsson
Född 1984. CFO sedan 2021. 

Utbildning: IHM Business School.
Övriga pågående uppdrag: -. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Kontorschef i Lund 

på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB. 
Innehav i Bolaget: 13 729 aktier. 

Alexander Brising
Född 1970. Business Development Director sedan 2016. 

Utbildning: MSc Business Administration, Management & 
Operations från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Föreningen 
för Generiska Läkemedel och Biosimilarer AB och i Baabs AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Sandoz nordiska 
huvud kontor i Köpenhamn som Commercial Head Sweden. 

Innehav i Bolaget: 356 543 aktier. 

Cornelia Lindström
Född 1986. Regulatory Affairs, Quality Assurance och PV 
Director sedan 2021.

Utbildning: MSc Pharm, Leg. Apotekare, Uppsala 
universitet.

Övriga pågående uppdrag: -. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Head of  Regulatory 

Affairs and Pharmacovigilance på Bayer Animal Health i 
Köpenhamn. 

Innehav i Bolaget: -. 

Martin Kristoffersson
Martin Kristofferson, född 1978. Strategic Sourcing Director 
sedan 2021.

Utbildning: MSc Business Administration, Linköpings 
Universitet.

Övriga pågående uppdrag: -. 
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Sourcing Director 

Biogaia AB i Lund, CMO och Medical Devices Procurement 
hos Leo Pharma i Köpenhamn.

Innehav i Bolaget: 15 200 aktier och 46 000 köpoptioner.

Ledande befattningshavare
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Verksamhet och struktur
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja 
generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt lik-
värdiga med originalläkemedel. Bolaget har den 31 mars 2022 
22 nischgenerika (generika med liten eller ingen konkurrens 
bortsett från originalläkemedlet) marknadsförda, i tillägg till 
dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-  
gen erika för lansering 2022 och framåt. Verksamheten är för 
närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklu-
sive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska 
marknader. Bolaget bedriver sin verksamhet i Lund, syssel-
sätter 13 personer och är noterat på Spotlight Next Stock 
Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklings-
arbete i samarbete med ledande kontrakts tillverk are och 
större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.

Marknad
EQL Pharma verkar idag direkt under eget varumärke i Sverige, 
Danmark, Norge och Finland. I övriga Europa säljs EQL Pharmas 
produkter indirekt via samarbetspartners. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Den 16 april reviderades tidsplanen för det planerade list-

bytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq Stockholms 
huvudlista att ske senare istället för första kvartalet 
räkenskapsåret 2021/22 som tidigare kommunicerats.

• Den 21 juni beslutades det att skjuta upp det aviserade 
bytet från Spotlight Next till Nasdaq Stockholms huvud-
lista. Exakt datum är inte satt men, men det kommer tro-
ligen inte äga rum inom de närmaste 18 månaderna. 

• Den 10 november kommunicerade EQL Pharma att bo-
laget byter VD under 2022. Christer Fåhraeus, grundare 
och VD har meddelat styrelsen att han önskar övergå i en 
ren styrelseroll efter nästa årsstämma i bolaget, planerad 
till den 17:e augusti 2022. Styrelsen har avtalat med Axel 
Schörling, vice VD, om att han tar över VD-posten i EQL 
Pharma AB med start efter nästa ordinarie årsstämma.

• Den 21 december meddelades att EQL Pharma erhåller 23 
MSEK order på Covid-19 antigen självtest.

• Den 13 januari kommunicerades att EQL Pharma offent-
liggör preliminärt mycket starkt utfall för tredje kvartalet 
samt rapporterar fortsatt starkt ökande orderingång.

• Den 22 mars meddelade EQL Pharma att man utlicensierar 
Mellozzan till ett ledande europeiskt företag inom ADHD.

Lanseringar och avregistreringar
Under verksamhetsåret har EQL lanserat Phenoxymethyl-
penicillin EQL Pharma granulat för oral lösning i Sverige och 
Danmark. Vi har valt att avregistrera Glucosparc (metformin) 
depåtablett då den inte blev subventionerad till en pris-
nivå där den var lönsam för oss att lansera, och utan statlig 
subvention (läkemedelsförmån/högkostnadsskydd) är det 
nästan omöjligt att sälja ett öppenvårdsläkemedel i Sverige.

Godkännande och förvärv
EQL har under året fått fem läkemedel godkända för lan-
sering i Norden. Dessa är Ketorolac injektion, Ondansetron 
tabletter, Colecalciferol tabletter, Loperamid tabletter samt 
Latanoprost ögondroppar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
• Det försämrade geopolitiska läget uppskattas i dagsläget 

ha en begränsad påverkan på verksamheten.
• Den 11 maj kommunicerades att EQL Pharma utlicensierar 

Mellozzan till ett ledande franskt företag inom ADHD.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksam-
heten i EQL Pharma. Det är därför av stor vikt att beakta 
relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. 
Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan 
anspråk på att vara heltäckande.

Utvecklingsrisker 
EQL Pharma utvecklar egen nischgenerika via samarbets-
företag. Denna utvecklingsprocess tar lång tid, och försen-
ingar respektive fördyringar i utvecklings- och godkännande-
processen kan inte uteslutas. Vid förseningar kan Bolaget 
drabbas av försenade försäljningsintäkter, jämte ökad risk 
för konkurrens från andra generikaföretag, vilket skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

Marknadstillväxt
En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem 
och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar 
försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. EQL Pharma 
befinner sig i en tillväxtfas vilket kan innebära att Bolaget 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för EQL Pharma AB (publ), organisationsnummer 556713-3425 med säte 
i Lund, avger härmed årsredovisningen rörande verksamheten i kon cern en och moder bolaget för räkenskapsåret 
1 april 2021 till 31 mars 2022.
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genomför förvärv av andra företag. Uteblivna synergi effekter 
och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan komma 
att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. Vidare kan en snabb tillväxt medfö-
ra problem på det organisatoriska planet. Det kan även vara 
svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårig-
heter med att framgångsrikt integrera ny personal i organi-
sationen. En expansion och offensiva marknadssatsningar 
skulle även innebära ökade kostnader för Bolaget. Om någon 
av dessa omständigheter skulle förverkligas kan det komma 
att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Konkurrens
En omfattande satsning och produktutveckling från en kon-
kurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning 
och försämrad lönsamhet. Ökad konkurrens kan innebära 
negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i 
framtiden.

Politisk risk
EQL Pharma är verksamt i och genom ett antal olika länder. 
I dessa länder finns speciella lagar och förordningar som till-
lämpas avseende exempelvis försäljning av generika. Risker 
kan uppstå vid förändringar av dessa lagar och förordningar, 
viket kan komma att få en väsentlig negativ inverkan på Bo-
lagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Myndighetsgodkännande
EQL Pharma är beroende av att Bolagets produkter genom-
går studier för att påvisa ny generikas bioekvivalens med 
originalläkemedlet. Det finns en risk att dessa studier inte 
utfaller till Bolagets fördel. I dessa fall kan ytterligare studier 
bli aktuella för att erhålla relevanta godkännanden. Det finns 
även en risk att studiernas genomförande inte är i linje med 
vad som är planerat, vilket kan påverka dess utfall. Sådana 
utfall kan försena försäljning och utveckling samt öka 
kostnaderna för en ny produkt vilket kan komma att få en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Bolagets framgång är på vissa marknader beroende av att 
nationella försäkringssystem (privata eller offentliga) god-
känner EQL Pharmas produkter för ersättning i de nationella 
försäkringssystemen. EQL Pharma arbetar för att produk-
terna ska införlivas på aktuella marknader men det finns 
en risk att Bolagets generika inte kommer att kunna uppnå 
eller bibehålla de krav som ställs för att få ersättning från 
nationella försäkringssystem på de marknader där Bolaget 
är verksamt. Vidare finns det en risk att tillräckligt fördelak-
tig ersättning från dessa nationella försäkringssystem inte 
erhålls och att systemen inte kommer att betala ut någon 
sådan ersättning inom en viss tidsrymd. Om det på vissa 

marknader inte utfaller någon ersättning från försäkrings-
systemen och inte heller någon klinisk acceptans för läke-
medlen uppnås, kommer det att leda till en negativ påverkan 
på Bolagets framtida försäljningstillväxt, vilket kan komma 
att få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Samarbetspartners
EQL Pharma har och kommer framöver att ha samarbeten 
med ett antal partners. Det kan inte uteslutas att en eller 
flera av dessa väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget, 
vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, i form av förseningar och eventuellt även begränsa-
de eller uteblivna intäkter. Det kan inte heller garanteras att 
EQL Pharmas samarbetspartners till fullo uppfyller de kvali-
tetskrav som Bolaget uppställer. Likaså kan en etablering av 
nya samarbetspartners bli mer kostsam och/eller ta längre 
tid än vad Bolaget beräknat. Uteblivna relevanta samarbets-
avtal eller samarbetspartners som misslyckas i sitt arbete 
kan därför komma att få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Finansiella risker
EQL Pharma utsätts genom sin verksamhet för ett antal 
olika finansiella risker däribland kreditrisk, marknadsrisker 
såsom valuta risk, ränterisk, och likviditetsrisk. Kon cern ens 
ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa 
risker.

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att kon cern ens motparter 
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot kon cern en. 
Kon cern ens största kreditrisk är kundfordringar. Historiskt 
har kon cern en haft väldigt lite kundförluster och ekonomi-
avdelningen lägger stort fokus på indrivning av förfallna 
kundfordringar. Kon cern en har även fastställda riktlinjer för 
att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till 
kunder med lämplig kreditbakgrund.

Valuta risk
De senaste årens kraftiga valuta fluktuationer är en av de 
risker som kon cern en har att hantera. Kon cern ens valuta -
policy innebär att man inte arbetar med valuta säkring. Kon-
cern en har idag försäljning i SEK, USD, DKK, GBP, NOK och 
EUR och kostnader i samma valutor, vilket i sig delvis balans-
erar valuta risken.

Likviditetsrisk
Bolaget är beroende av fortlöpande utveckling av ny ge-
nerika. Försening av marknadsgenombrott av en eller flera 
produkter kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. 
Det finns därför risk att Bolaget i framtiden kan behöva 
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anskaffa ytterligare kapital. Det finns en risk att eventuellt 
ytterligare kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, 
eller att sådant anskaffat kapital inte är tillräckligt för att 
finansiera Bolagets utveckling, eller att sådant kapital inte 
kan anskaffas överhuvudtaget, vilket kan komma att få en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. För ytterligare information om kon-
cern ens finansiella risker se not K4 Finansiella risker.

Nyckelpersoner
EQL Pharmas nyckelpersoner har stor kompetens och lång 
erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av 
en eller flera nyckelpersoner kan således medföra negativa 
konsekvenser för EQL Pharmas verksamhet och det finns en 
risk att kvalificerade medarbetare inte kan rekryteras för det 
fall behov skulle uppstå. Det är heller inte möjligt att till fullo 
skydda sig mot att tidigare medarbetare sprider information 
till andra aktörer, vilket medför en risk för att konkurrenter 
får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats 
av EQL Pharma. Om Bolaget skulle förlora nyckel person er, 
misslyckas med att rekrytera kvalificerade medarbetare eller 
tidigare medarbetare skulle sprida information om Bolaget 
till andra aktörer, kan detta komma att få en väsentlig nega-
tiv inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Operationell risk
Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster 
på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter. God 
internkontroll, ändamålsenliga administrativa system, kom-
petensutveckling och tillgång till pålitliga värderings- och 
riskmodeller är en god grund för att garantera operationell 
säkerhet. De anställdas kunskap, erfarenhet och engage-
mang är viktiga för EQL Pharmas framtida utveckling. EQL 
Pharma skulle kunna påverkas negativt om ett flertal av 

kon cern ens anställda samtidigt lämnade EQL Pharma eller 
för det fall att det skulle uppkomma brister i kon cern ens 
operationella säkerhet.

Tvister
Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl förlust av målen 
som kostnader för ombud och, vid skiljeförfarande, skilje-
nämnden. Det finns alltid risk att tvister uppkommer kring 
avtal eller att uppkomna tvister inte kan lösas på ett för kon-
cern en fördelaktigt sätt. Rättsliga förfaranden kan därför få 
en negativ effekt på EQL Pharmas verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Ändrad lagstiftning
Nya lagar eller regler, eller förändringar avseende tillämp-
ningen av befintliga lagar, kan påverka kon cern ens verksam-
het negativt. I dagsläget är inga sådana förändringar kända.

Finansiella mål
EQL Pharmas finansiella mål är förväntningar avse ende 
tillväxt och lönsamhet. Dessa mål grundas på ett antal anta-
ganden, vilka till sin natur är avhängiga av betydande affärs-, 
verksamhets-, ekonomiska och andra risker, av vilka många 
ligger utanför Bolagets kontroll. Bolaget har baserat målen 
på detaljerade antaganden som de ledande befattnings-
havarna och styrelsen utgått ifrån när de bestämt målen, 
men det finns en risk att dessa antaganden i framtiden inte 
återspeglar den kommersiella, regulatoriska och ekonom-
iska miljö i vilken Bolaget verkar. Således kan antagandena 
förändras eller inte alls komma att materialiseras. Därutöver 
kan oförutsedda händelser medföra nega tiv inverkan på de 
faktiska resultat som Bolaget uppnår i framtiden, oaktat om 
antagandena visar sig riktiga eller inte. Därför kan Bolagets 
faktiska resultat avvika från dessa mål och investerare bör 
inte fästa orimlig vikt vid dem.

Femårsöversikt
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, KSEK 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Resultat  
Nettoomsättning 409 753 179 141 72 029 49 755 33 905
Försäljningstillväxt, % 129 149 45 47 20
Bruttoresultat 95 734 51 006 32 892 21 552 17 575
Bruttomarginal, % 23 28 46 45 51
Resultat efter finansiella poster 35 965 10 422 2 689 -1 533 -600
Årets resultat 31 548 10 367 2 672 -1 533 -600

 
Finansiell ställning  
Soliditet, % 52 45 65 77 85
Totalt kassaflöde 14 620 16 269 -11 382 12 821 -18 308
Avkastning på eget kapital, % 29 12 3 neg. neg.
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Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets resultat

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moder bolaget (alla belopp i SEK):
Balans erade vinstmedel 79 106 509
Årets resultat 16 004 985
Totalt 95 111 494

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 95 111 494
 95 111 494

Balans erad vinst avräknas mot fritt eget kapital.

Bolagets resultat för räkenskapsåret samt finansiell ställning per 31 mars 2022 framgår av bifogade finansiella rapporter med 
tillhörande noter, vilka utgör en integrerad del av denna årsredovisning.

EQL Pharma AB, Org.nr. 556713-3425

Bolagets aktier
Bolaget aktie är listat på Spotlight Stock Market sedan den 
17 december 2013. Aktiekapitalet uppgår till 1 307 862,45 
SEK och består av 29 063 610 (29 063 610) aktier, vilket ger 
ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Varje aktie berättigar 
till en röst.

Aktieägare
Antalet aktieägare var ca 969 vid räkenskapsårets ingång 
samt 964 vid utgången av räkenskapsåret.

Utdelningspolicy
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning 
förrän bolaget genererar goda kassaflöden som inte bättre 
kan investeras i verksamheten. EQL Pharma har inte lämnat 
utdelning sedan bolaget grundades 2006.

Året i siffror
Nettoomsättning
Kon cern ens omsättning under perioden april till mars 
uppgick till 409,8 (179,1) MSEK. Justerat för försäljning av 
engångs karaktär uppgick omsättningen till 135,4 (95,8) 
MSEK, en ökning med 41,2%.

Brutto- och rörelseresultat
Bruttovinsten för perioden uppgick till 95,7 (51,0) MSEK, 
vilket motsvarar en bruttomarginal om 23,4 (28,5) pro-
cent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 38,8 (11,5) 
MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 9,5 (6,4) procent. 
Årets rörelse resultat belastades med en omvärdering av 
varulager. Resultatet, före omvärdering av varulager var 

29,9 MSEK och efter omvärdering av lagret av Covid-tester, 
11,9 (-5,9) MSEK.

Finansnetto
Årets finansnetto uppgick till -2,8 (-1,1) MSEK. Det försäm-
rade finansnettot är hänförlig till finansieringen av inköp av 
Covidtester.

Årets resultat
Årets resultat före skatt uppgick till 36,0 (10,4) MSEK. Skatt 
för året uppgick till -4,4 (-0,1) MSEK.

Årets resultat ger ett resultat per aktie om 1,09 (-0,36) SEK. 

Årets kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamhet uppgick till 41,8 
(60,5) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -22,1 (-55,6) MSEK. Kassaflödet från finans-
ieringsverksamheten uppgick till -5,1 (11,8) MSEK.

Finansiell ställning per 2022-03-31
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 41,2 (26,6) 
MSEK. Per den 31 mars 2022 uppgick outnyttjade faktura-
belåningskrediter till 20,0 (0) MSEK. Tillgängliga faktura- och 
lagerbelåningslimiter uppgick till 80 (80) MSEK.

Medarbetare
Antalet heltidsanställda i kon cern en uppgår till 13 (10) per-
soner varav 7 (6) är kvinnor. Utöver den fasta personalen 
finns även konsultanställda med spetskompetens inom GMP 
(Good Manufactoring Practice), farmakovigilans (biverknings-
övervakning) samt partihandelsverksamhet knutna till 
moder bolaget.
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Kon cern ens finansiella information
Kon cern ens rapport över totalresultat

TSEK
2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-12-31

Not
Nettoomsättning K5 409 753 179 141
Kostnad för sålda varor -314 019 -128 135
Bruttoresultat 95 734 51 006

Försäljningskostnader K6, K7 -37 275 -19 312
Administrationskostnader K6, K7, K8, K9 -10 884 -8 986
Forskning och utvecklingskostnader K8, K9 -9 131 -11 700
Övriga rörelseintäkter K10 395 514
Rörelseresultat (EBIT) 38 839 11 522

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter K11 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter K11 -2 874 -1 100
Finansnetto -2 874 -1 100

Resultat före skatt (EBT) 35 965 10 422

Skatt på årets resultat K12 -4 417 -55
Periodens resultat 31 549 10 367

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens -1 1
Periodens totalresultat 31 548 10 368

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moder företagets aktieägare 31 548 10 368

Resultat per aktie före och efter utspädning, kon cern en totalt, kronor K13 1,09 0,36
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Kon cern ens rapport över finansiell ställning i sammandrag

TSEK
2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-12-31

TILLGÅNGAR Not
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balans erade utgifter K14 11 830 6 702
Licens- och utvecklingsprodukter K15 98 413 93 676
Summa immateriella anläggningstillgångar 110 243 100 378

Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader K16 3 190 4 334
Inventarier, verktyg och installationer K16 1 002 679
Summa materiella anläggningstillgångar 4 192 5 013

Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i övriga företag 1 1
Uppskjuten skatte fordran 0 295
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 296

Summa anläggningstillgångar 114 436 105 687

Omsättningstillgångar  
Handelsvaror K17 41 674 42 357
Kundfordringar K18 34 098 21 824
Övriga kortfristiga fordringar K19 3 504 3 765
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K20 2 976 3 299
Likvida medel K21 41 199 26 579
Summa omsättningstillgångar 123 452 97 824

SUMMA TILLGÅNGAR 237 888 203 511

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not  
Aktiekapital K22 1 308 1 308
Övrigt tillskjutet kapital 66 990 66 133
Balans erade vinstmedel inklusive årets resultat  55 328 23 780
Eget kapital hänförligt till moder bolagets aktieägare 123 626 91 221

Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut K23 7 200 12 600
Skuld leasingavtal K24 4 185 4 759
Uppskjuten skatteskuld 4 120 -
Summa långfristiga skulder 15 505 17 359

Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut K23 5 400 5 400
Leverantörsskulder 15 975 19 029
Fakturabelåning K25, K28 0 4 330
Lagerbelåning K25, K28 59 316 60 082
Uppskjuten skatte skuld 145 125
Övriga kortfristiga skulder K25, K26 2 636 2 611
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K27 15 285 3 354
Summa kortfristiga skulder 98 757 94 931

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 237 888 203 511
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Kon cern ens rapport över förändringar i eget kapital

TSEK Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital

Balans erad 
vinst inklusive 
årets resultat

Totalt  
eget kapital

Ingående eget kapital per 1 april 2020 1 308 66 133 13 422 80 863

Årets totalresultat
Årets resultat 10 367 10 367
Övrigt totalresultat   -9 -9
Summa totalresultat 10 358 10 358
     
Utgående eget kapital per 31 mars 2021 1 308 66 133 23 780 91 221

Ingående eget kapital per 1 april 2021 1 308 66 133 23 780 91 221

Årets totalresultat
Årets resultat 31 549 31 549
Övrigt totalresultat   0 0
Summa totalresultat 31 549 31 549

Transaktioner med ägare
Personaloptioner  857 857
Summa transaktioner med ägare 857 857
     
Utgående eget kapital per 31 mars 2022 1 308 66 990 55 328 123 626
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Kon cern ens rapport över kassaflöden

TSEK
2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-12-31

Den löpande verksamheten Not  
Resultat efter finansiella poster 35 965 10 422
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13 045 18 407
Betald skatt - -55
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet 49 010 28 774

 
Förändringar i rörelsekapitalet   
Förändring av varulager 683 -13 995
Förändring av kortfristiga fordringar -11 691 -6 268
Förändring av kortfristiga skulder 3 826 51 536
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 828 60 047

 
Investeringsverksamheten  
Investeringar i immateriella tillgångar -21 463 -55 170
Investeringar i materiella tillgångar -627 -407
Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 090 -55 577

Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån och leasing skulder 602 12 880
Amortering av lån och leasing skulder -6 577 -1 081
Personaloptioner  857 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 118 11 799

PERIODENS KASSAFLÖDE 14 620 16 269

Likvida medel vid periodens början  26 579 10 310
Likvida medel vid periodens slut 41 199 26 579
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Not K1  
Allmän information
EQL Pharma AB (publ), organisationsnummer 556713-3425, 
är ett svenskt publikt bolag med säte i Lund, Sverige. I denna 
rapport benämns EQL Pharma AB (publ) antingen med sitt 
fulla namn eller som Bolaget. 

Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor (TSEK) om ej 
annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. 

Not K2  
Väsentliga redovisningsprinciper
Kon cern redovisningen har upprättats i enlighet med Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) sådana de 
antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för kon cern er tillämpats. 

Moder bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper 
som kon cern en utom i de fall som anges under avsnittet om 
moder  bolagets redovisningsprinciper.

Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde.

Redovisningsvaluta  och rapporteringsvaluta 
Moder bolagets redovisningsvaluta  är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvaluta  för moder bolaget och kon-
cern en. Finansiella rapporter presenteras därmed i svenska 
kronor. Samtliga belopp är avrundade till närmaste tusentals 
kronor (TSEK), om ej annat anges. I texter och tabeller redo-
visas siffror mellan 0 och 0,5 med 0.

Bedömningar och uppskattningar 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att styrelsen och företagsledningen gör bedöm ningar 
och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
kon cern ens resultat och ställning samt lämnad information 
i övrigt. Uppskattningarna och antagandena är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som 

under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedöm-
ningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regel-
bundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, 
eller i den period ändringen görs och fram tida perioder om 
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perio-
der. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämp-
ningen av IFRS, som har inverkan på de finansiella rapporter-
na, och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga 
justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs i 
bland annat not K3. 

Ändrade redovisningsprinciper
Det finns inga nya IFRS-standarder som godkänts för till-
lämpning från 2021 och framåt. Det finns några ändringar 
i standarder som är godkända för tillämpning från 2021, 
dessa har inte bedömts ha någon väsentlig effekt på kon-
cern  ens finansiella rapporter.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpningar för väntas 
inte komma att ha någon väsentlig effekt på kon cern ens 
finansiella rapporter.

Klassificering av långfristiga och kortfristiga poster
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balans dagen. Omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsent-
ligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balans dagen.

Segmentrapportering 
Ett rörelsesegment är en del av kon cern en som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra 
sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell 
information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs 
upp av företagets högsta verkställande beslutsorgan för att 
utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser 
till rörelsesegmentet. EQL Pharma (publ) har identifierat 
koncern ledningen som högsta verkställande beslutsorgan. 
Koncernledningen har gjort bedömningen att det enbart 
finns ett rörelsesegment. 

Kon cern ens noter
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Konsolideringsprinciper
Dotterföretag 
Dotterföretag är samtliga företag där kon cern en har rätten 
att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt 
som vanligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 
50 procent av aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där 
kon cern en genom avtal ensam utövar ett bestämmande in-
flytande. Dotterföretag inkluderas i kon cern redovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflyt andet över-
förs till kon cern en. De exkluderas ur kon cern redovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av kon-
cern ens förvärv av dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett 
förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats 
som ersättning, emitterade eget kapitalinstrument och 
uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelse dagen. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna  skuld er 
och eventualförpliktelser i ett rörelse förvärv värderas in-
ledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett 
omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott 
som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och 
det verkliga värdet på kon cern ens andel av identifier bara 
för värv ade tillgångar, skulder och eventual förpliktelser 
redovisas som goodwill. Om anskaffnings värdet understiger 
verkligt värde för det för värvade dotter företagets tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden 
direkt i resultaträkningen.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Kon cern interna transaktioner och balans poster samt 
o real iserade vinster på transaktioner mellan kon cern bolag 
elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men 
eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett 
nedskrivningsbehov kan föreligga. Redovisningsprincip erna 
för dotter företag har i förekommande fall ändrats för att 
 garantera en konsekvent tillämpning av kon cern ens principer.

Redovisning av distributionskostnader
Historiskt har EQL Pharma inkluderat kostnaden för distri-
bution av läkemedel i direkta varukostnader. Läkemedels-
industrin betraktar dock distribution som en operativ 
aktivitet och inkluderar därför dessa kostnader i sälj- och 
marknadskostnaderna, d.v.s. operationella kostnader. För att 
underlätta beräkningen av effektivitetsmått samt utförande 
av jämförelseanalyser gentemot läkemedelsindustrin, redo-
visar EQL Pharma distributionskostnaderna under övriga 
externa kostnader i samsyn med Läkemedelsindustrin.

IFRS 15 – Redovisning av intäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i kon-
cern ens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive 
mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering 
av kon cern intern försäljning.

Kon cern en redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekono-
miska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda 
kriterier har uppfyllts för var och en av kon cern ens verksam-
heter såsom beskrivs nedan.

Steg 1: Identifiera avtalet med kunden
Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter 
som skapar verkställbara rättigheter och skyldigheter.

Kraven i IFRS 15 ska tillämpas på varje enskilt kundavtal 
som parterna har kommit överens om och som uppfyller 
följande kriterier:
• Avtalet är godkänt av parterna och parterna avser att full-

följa sina åtaganden
• Respektive parts rättigheter kan identifieras
• Betalningsvillkoren kan identifieras för de varor och 

 tjänster som ska överföras
• Avtalet har en affärsmässig innebörd (d.v.s. risken, tid-

punkten och beloppet för företagets framtida kassaflöden 
förväntas förändras som en följd av avtalet)

• Det är sannolikt att företaget kommer att erhålla den 
betalning de har rätt till i utbyte mot de varor och tjänster 
som ska överföras till kunden.

Kundavtalen inom EQL Pharma uppfyller de fem kriterierna 
som anges i steg 1.

Steg 2: Identifiera de olika prestationsåtagandena
Ett kundavtal innehåller ett löfte att överföra varor eller 
tjänster till kunden. Om ett löfte avseende en vara eller 
tjänst uppfyller kriterierna för att vara ”distinkt”, är detta ett 
prestationsåtagande som ska redovisas åtskilt från övriga 
varor och tjänster i avtalet.

Distinkta prestationsåtaganden är löften om varor och 
tjänster i ett avtal som uppfyller båda följande kriterier:
• Kunden kan använda varan eller tjänsten enskilt som den 

är eller tillsammans med andra lättillgängliga resurser 
(distinkt till sin karaktär) och

• Företagets löfte om att överföra varan eller tjänsten till 
kunden är separat identifierbar från övriga löften i avtalet 
(distinkt i avtalet).
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Steg 3: Fastställa transaktionspriset
Transaktionspriset är den ersättning som företaget för-
väntar sig ha rätt att erhålla i utbyte mot att det överför 
utlovade varor eller tjänster till en kund, exklusive mer-
värdesskatt. Transaktionspriset kan vara ett fast belopp 
eller rörligt till följd av rabatter, krediteringar eller liknande. 
Vad gäller avtal som innehåller en rörlig ersättning, ställer 
detta krav på att uppskattningar och bedömningar görs, 
vilka kan påverka så väl storleken på som tidpunkten för när 
en intäkt redovisas.

Rörlig ersättning ska redovisas endast i sådan utsträck-
ning att det är stor sannolikhet att en väsentlig del av intäk-
ten inte kommer behöva återföras i framtiden när osäker-
heten angående den rörliga ersättningen är löst.

Transaktionspriset inom kon cern en är satt i enlighet 
med IFRS 15 och periodisering av rörliga ersättningar görs 
löpande.

Steg 4: Fördela transaktionspriset
När transaktionspriset är fastställt ska detta fördelas på de 
distinkta prestationsåtagandena som har identifierats. När 
ett avtal innehåller mer än ett prestationsåtagande, fördelar 
företaget transaktionspriset till varje distinkt prestations-
åtagande på basis av dess fristående försäljningspris. Med 
fristående försäljningspris menas det belopp prestations-
åtagandet skulle kunna prissättas till separat.

Inom EQL Pharma fördelas transaktionspriset till de olika 
prestations-åtaganden i proportion till deras fristående 
försäljningspris.

Steg 5: Redovisa intäkten – över tiden eller vid en viss tidpunkt
En intäkt redovisas när företaget har uppfyllt ett 
prestations åtagande, vilket är när kontrollen av under-
liggande varor och tjänster har övergått till kunden. Be-
loppet som redovisas som intäkt motsvarar beloppet som 
allokerats till de uppfyllda prestationsåtagandena. Ett 
prestationsåtagande kan uppfyllas över tid eller vid en viss 
tidpunkt. Intäkten redovisas över tid när kunden erhåller 
och konsumerar nyttan i takt med att företaget presterar, 
företagets prestation skapar eller förbättrar en tillgång som 
kunden kontrollerar eller företagets prestationer inte skapar 
en tillgång som har en alternativ användning för företaget 
och företaget har en nuvarande rätt till betalning för hittills 
utförda prestationer. Om ett prestationsåtagande inte upp-
fyller något av ovan kriterier för att redovisas över tid, sker 
intäktsredovisningen vid en viss tidpunkt. Detta sker vid 
den tidpunkt när kontrollen av varan eller tjänsten överförs 
till kunden. Indikatorer för att bedöma vid vilken tidpunkt 

kontrollen överförs till kunden, kan vara att företaget över-
fört fysisk besittning, företaget har en nuvarande rätt till 
betalning, kunden har godkänt varan eller tjänsten, kunden 
har de väsentliga riskerna och förmånerna och kunden har 
en legal äganderätt.

EQL Pharma redovisar intäkten från avtal med kunder 
både över tid och vid en viss tidpunkt. Kon cern en har olika 
leveransvillkor och dessa påverkar när kontrollen av pro-
dukterna övergår till kunden. Intäkter från försäljning av 
utvecklingsarbete och konsultverksamhet redovisas under 
den period tjänsterna utförs och baseras på nedlagd tid och 
omkostnader. Fakturering sker månadsvis. Intäkter från 
försäljning av tjänster redovisas i den period då tjänsterna 
utförs. Intäkter från projekt faktureras löpande utifrån ned-
lagd tid och intäktsförs i den period som tjänsterna utförs.

Leasing 
När ett avtal ingås bedömer kon cern en om avtalet är, eller 
innehåller ett leasing avtal. Ett avtal är, eller innehåller ett 
leasing avtal om avtalet överlåter rätten att under en viss 
period bestämma över användningen av en identifierad till-
gång i utbyte mot en ersättning. Vid leasing avtalets början 
eller vid omprövning av ett leasing avtal som innehåller 
flera komponenter – leasing - och icke leasing komponenter 
– fördelar kon cern en ersättningen enligt avtalet till varje 
komponent eller baserat på det fristående priset. I de fall där 
det inte går att skilja på komponenterna redovisas de som en 
enda leasing komponent.

Leasing avtal där kon cern en är leasetagare 
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och 
en leasing skuld vid leasingavtalets inledningsdatum. 
Nyttjande rättstillgången värderas initialt till anskaffnings-
värde, vilket består av leasingskuldens initiala värde 
med tillägg för leasingavgifter som betalts vid eller före 
inlednings datumet plus eventuella initiala direkta utgifter. 
Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från inlednings-
datumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjande-
period och leasingperiodens slut, vilket i normalfallet för 
koncernen är leasing-periodens slut. I de fall då anskaff-
ningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar att koncernen 
kommer att utnyttja en option att köpa den underliggande 
tillgången skrivs tillgången av till nyttjandeperiodens slut.

Leasingskulder – som delas upp i långfristiga och 
kortfristiga delvärderas initialt till nuvärdet av återstå-
ende leasing avgifter under den bedömda leasingperioden. 
Leasing perioden utgörs av den ej uppsägningsbara perio-
den med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid 
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inlednings datumet bedöms som rimligt säkert att dessa 
kommer att nyttjas.

Leasingavgifterna diskonteras med koncernens marginella 
upplåningsränta, vilken återspeglar koncernens kreditrisk. 
Den marginella upplåningsräntan har bedömts att vara 
samma för alla operativa leasingavtal, medan de finansiella 
leasingavtalen, som främst avser bilar, har olika.

Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter 
under bedömd leasingperiod:
• Fasta avgifter
• Variabla leasing avgifter kopplade till index eller pris, initialt 

värderade med hjälp av det index eller pris som gällde vid 
inledningsdatumet.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive 
period och reduceras med amorteringar. Räntekostnader 
 beräknas som skuldens värde gånger diskonteringsräntan. 

För leasing avtal som har en leasing period på 12 mån-
ader eller mindre eller med en underliggande tillgång av 
lågt värde, understigande 50 TSEK, redovisas inte någon 
nyttjanderättstillgång och leasing skuld. Leasing avgifter 
för dessa leasing avtal redovisas som kostnad linjärt över 
leasing perioden. Detta gäller även variabla leasing avgifter.

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade 
medel, utdelningar, nedskrivning av finansiella skulder och 
vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, 
effekter av upplösningar av nuvärdesberäknade avsätt-
ningar, nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas 
och förlust vid avyttring av finansiella tillgångar som kan 
säljas.

Valuta omräkning 
Transaktioner i utländsk valuta  
Transaktioner i utländsk valuta  omräknas till den funktion-
ella valuta n till den valuta kurs som föreligger på trans-
aktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta  räknas om till den funktionella valuta n till den valuta-
kurs som föreligger på balans dagen. Valuta kursdifferenser 
som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. 
Valuta kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelse-
skulder ingår i rörelseresultatet samtidigt som valuta-
kursdifferenser hänförlig till finansiella poster redovisas i 
finansnettot.

Omräkning av utlandsverksamhet 
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive 
goodwill och andra kon cern mässiga över- och under värden, 
omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta  
till kon cern ens rapporteringsvaluta , svenska kronor, till den 
valuta kurs som råder på balans dagen. Intäkter och kostna-
der i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor 
till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de 
valuta kurser som förelegat vid respektive transaktions-
tidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valuta-
omräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget 
kapital, benämnd omräkningsreserv. När bestämmande 
inflytande upphör för en utlandsverksamhet realiseras de 
till verksamheten hänförliga ackumulerade omräknings-
differenserna, varvid de omklassificeras från omräknings-
reserven i eget kapital till årets resultat.

Skatte r 
Inkomstskatte r utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Inkomstskatte r redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat 
eller i eget kapital varvid tillhörande skatte effekt redovisas 
i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är 
skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skatte satser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balans dagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts 
i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga 
skatte regler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms 
lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till 
skatte myndigheten.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balans räkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovi-
sade och skatte mässiga värden på tillgångar och skulder. 
Temporära skillnader beaktas inte i kon cern mässig goodwill. 
Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga 
till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda 
inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt 
baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder för-
väntas bli realiserade eller reglerade.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skatte satser och skatte regler som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balans dagen. Uppskjutna skatte-
fordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
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och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatte-
utbetalningar i framtiden. Värdet på uppskjutna skatte-
fordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt 
att de kan utnyttjas.

Immateriella tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balans dag.

Licensprodukter
Licensprodukter avser rättigheter för bolaget att tillverka 
läkemedel samt att marknadsföra och sälja läkemedel inom 
ett visst territoriellt område. Avskrivningen av färdigutveck-
lade produkter, så kallade licensprodukter, skrivs av linjärt 
med 20 procent per år. Avskrivning påbörjas när produkterna 
lanseras.

Utvecklingsprodukter
Utvecklingsprodukter avser kostnader för att ta fram nya 
läkemedel. För att ha rätt att marknadsföra ett visst läke-
medel måste dessutom en registreringsansökan skickas in 
till myndigheten i respektive land för respektive läkemedel. 
I samband med betalning av licens- och registrerings avgifter 
aktiveras dessa. Egenutvecklade produkter, så kallade ut-
vecklingsprodukter, skrivs av linjärt med 10 procent per år. 
Avskrivning påbörjas när produkterna lanseras.

I det fall det visar sig att potentialen för produkt erna 
är borta tidigare än 3 respektive 5 år har förflutit från 
lanserings tillfället, skrivs resterande värde av på en gång. 
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Balans erade utgifter  5 år
Licensprodukter  5 år
Utvecklingsprodukter 10 år
Registreringsavgifter licensprodukter  5 år
Registreringsavgifter utvecklingsprodukter  10 år
Varumärken och liknande rättigheter 10 år

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i kon cern en till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till till-
gången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas 
i enlighet med syftet med anskaffningen. Det redo visade 

värdet för en tillgång tas bort från balans räkningen vid 
utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonom-
iska fördelar väntas från användning eller utrangering/ 
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skill-
naden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst 
och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Nedskrivning av immateriella och  
materiella tillgångar 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exem-
pelvis goodwill, varumärke eller immateriella tillgångar som 
inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas 
år ligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång när-
helst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att 
det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgång-
ens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjande-
värde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas till-
gångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifier-
bara kassaflöden (kassagenererande enheter).

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation 
på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det 
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill 
återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den ut-
sträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring 
inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovi-
sats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen 
nedskrivning gjorts.

Finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balans-
räkningen när kon cern en blir part enligt instrumentets avtals-
mässiga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har 
skickats. Skuld redovisas när motparten har presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura 
ännu inte mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura 
mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balans räkningen 
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller kon cern-
en förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av 
en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balans-
räkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
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En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balans räkningen endast när 
det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp 
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 
Den legala rättigheten får inte vara beroende av framtida 
händelser och den måste vara rättsligt bindande för före-
taget och motparten i den normala affärsverksamheten och 
i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder 
sig att förvärva eller avyttra tillgången.

IFRS9 
IFRS 9 Financial Instruments trädde i kraft den 1 januari 
2018 och ersatte då IAS 39 Finansiella instrument: Redo-
visning och värdering. Den nya standarden har omarbetats i 
olika delar, en del avser redovisning och värdering av finans-
iella tillgångar samt finansiella skulder. IFRS 9 klassificerar 
finansiella tillgångar i tre olika kategorier. Klassificering 
fastställs vid första redovisningstillfället utifrån egenskaper 
i tillgången och företagets affärsmodell. Den andra delen 
avser säkringsredovisning. Till stora delar innebär de nya 
principerna bättre förutsättningar för en redovisning som 
ger en rättvis bild av ett företags hantering av finansiella 
risker med finansiella instrument. Slutligen har nya principer 
introducerats avseende nedskrivningar av finansiella till-
gångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet 
med den nya nedskrivningsmodellen är bland annat att re-
serveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede. 

EQL Pharmas primära riskområde som berörs i IFRS9 är 
kundfordringar. Kon cern en gör redan avsättningar för de 
kundfordringar där risk för nedskrivningsbehov finns. Histor-
iskt har kon cern en haft låga kundförluster. Effekterna av 
IFRS 9 har beräknats och bedömts som försumbara för kon-
cern ens redovisning.

Klassificering och värdering 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffnings-
värde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg 
för transaktionskostnader för alla finansiella instrument för-
utom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/
skuld som redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka 
redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader.

Ett finansiellt instrument klassificeras vid första re-
dovisningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumen-
tet för värvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella 

instrumentet värderas efter första redovisningstillfället. 
Inbäddade derivat separeras som huvudregel från värd-
kontraktet och redovisas på motsvarande sätt som övriga 
derivat som inte ingår i säkringsförhållanden. Inbäddade 
derivat separeras inte om dess ekonomiska egenskaper och 
risker är nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska 
egenskaper och risker eller om det finansiella instrumentet i 
sin helhet värderas till verkligt värde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella 
tillgångar som innehas för handel och andra finansiella till-
gångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori 
(fair value option). 

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i årets 
resultat. EQL Pharma har inga finansiella instrument i denna 
kategori.

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektiv-
ränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.

De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balans dagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Kundfordringar 
redovisas till det belopp som beräknas inflyta, d.v.s. efter 
avdrag för osäkra fordringar. En nedskrivning av kundford-
ringar redovisas i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar som kan säljas 
EQL Pharma har inga finansiella instrument i denna kategori.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 
Se beskrivning ovan under tillgångskategorin avseende vilka 
underkategorier som finns och hur innehav i denna kategori 
redovisas. 

Andra finansiella skulder 
Lån samt övriga finansiella skulder ingår i denna kategori. 
Övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffnings-
tidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder.
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Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Kon cern en bedömer vid varje rapportperiods slut om det 
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger 
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella till-
gångar. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov 
och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett 
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser 
inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en 
”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) 
har en inverkan på de uppskattade framtida kassa flödena 
för den finansiella tillgången som kan uppskattas på ett till-
förlitligt sätt.

Till de kriterier som kon cern en använder för att fastställa 
om det föreligger objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger hör betydande finansiella svårigheter hos emit-
tenten eller gäldenären, ett avtalsbrott, såsom uteblivna 
eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp eller 
att det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs 
eller annan finansiell rekonstruktion. För kategorin låne-
fordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida 
kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den 
finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgång-
ens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet 
redovisas i kon cern ens resultat. Om nedskrivningsbehovet 
minskar i en efterföljande period och minskningen objek-
tivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att 
nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den 
tidigare redovisade nedskrivningen i kon cern ens resultat.

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärde beräknas enligt 
den så kallade först-in först-ut-principen (FIFU). Netto-
försäljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat 
för kostnader för färdigställande samt försäljningskostnader.

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell rese rvering 
för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av 
kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att 
kon cern en inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är 

förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga 
finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att 
gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell 
rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar 
(förfallna sedan mer än 30 dagar) betraktas som indikato-
rer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan 
föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda 
framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga 
effektiva räntan. Såväl förluster avseende kundfordringar 
som återvunna tidigare nedskrivna kundfordringar redovisas 
i resultaträkningen.

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella ned-
skrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, efter-
som denna post är kortfristig i sin natur.

Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden samt 
övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre 
mån ader från anskaffningstidpunkten.

Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Eventuella trans-
aktionsutgifter som direkt kan hänföras till emission av nya 
aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 
avdrag från emissionslikviden. 

Utdelningar 
Utdelning till moder bolagets aktieägare redovisas som skuld 
i kon cern ens finansiella rapporter i den period då utdelning-
en godkänns. 

Avsättningar 
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets stor-
lek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i 
balans räkningen när det finns en befintlig legal eller infor-
mell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och 
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som 
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid an-
vänds en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en 
aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av 
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pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. 
Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter 
redovisas som räntekostnad.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörs-
skulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom 
denna post är kortfristig till sin natur.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan dis-
kontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänst erna erhålls. 

Ersättningar efter avslutad anställning 
Pensionsplaner
Inom EQL Pharma finns endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner.

Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de 
planer där EQL Pharmas förpliktelse är begränsad till de 
avgifter företaget åtagit sig att betala. Pensionskostnad-
erna för de avgiftsbestämda planerna belastar resultatet i 
takt med att de anställda utför sina tjänster. Förpliktelserna 
beräknas utan diskontering då betalningarna för samtliga 
dessa planer förfaller till betalning inom 12 månader. 

SEB Trygg Plan
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänste-
män i Sverige tryggas delvis genom en försäkring i Alecta. 
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, 
UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. Kon cern en har inte tillgång till sådan in-
formation som gör det möjligt att redovisa denna plan som 
en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som 
tryggas genom en försäkring i SEB redovisas därför som en 
avgiftsbestämd plan. 

Ersättningar vid uppsägning 
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas endast om företaget är bevisligen 
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, 
av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett 

erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en 
kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att 
accepteras och antalet anställda som kommer att accepte-
ra erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Förmåner som 
förfaller mer än 12 månader efter balans dagen diskonteras 
till nuvärde.

Vinstandels- och bonusplaner 
Kon cern en redovisar en skuld och en kostnad för bonus i de 
fall bonusersättningar har beslutats. Kon cern en redovisar en 
avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en infor-
mell förpliktelse. 

Statliga bidrag 
Kon cern en har kostnader för utveckling av nya produkter och 
kon cern en har även verksamhet på geografiska områden 
som omfattas av bidragsmöjligheter. De bidrag som kon-
cern en beviljas redovisas enligt samma princip som den 
motsvarande kostnaden, d.v.s. bidrag till personalutveckling 
redovisas som en minskad personalkostnad.

Erhållna statliga stöd för forsknings- och utvecklings-
projekt redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig 
säkerhet att bidraget kommer att erhållas och de villkor som 
är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas. Stat-
liga stöd som gäller kostnader redovisas i resultaträkning-
en. Intäkten redovisas i samma period som de kostnader 
bidragen avser att täcka. I de fall ett statligt stöd hänför sig 
till utvecklingsprojekt som har aktiverats som tillgång redu-
cerar det statliga stödet anskaffningsvärdet för tillgången. 
Det statliga stödet påverkar det redovisade resultatet under 
tillgångens nyttjandeperiod genom lägre avskrivningar.

Eventualförpliktelser 
Upplysning om en eventualförpliktelse redovisas när det 
finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade hän-
delser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande 
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- och utbetalningar. EQL Pharmas likvida medel 
omfattar kassa- och banktillgodohavanden.
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Not K3 Viktiga uppskattningar 
och bedömningar
Aktivering av utvecklingsutgifter
Immateriell tillgång som uppstår genom utveckling, eller i 
utvecklingsfasen av ett internt projekt, ska tas upp som en 
tillgång i balans räkningen endast om bolaget kan påvisa att 
samtliga punkter enligt IAS 38:57 är uppfyllda. Det är framför 
allt tre kriterier som analyserats för att bedöma historiska 
utgifter och huruvida de uppfyller kriterierna för aktivering. 
1) Sannolikhet för framtida ekonomiska fördelar, 
2)  om finans ieringen varit ordnad vid tidpunkten för då 

utgiften inträffat samt 
3)  de utgifter som är hänförliga till produkten under dess 

utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Samtliga kriterier är uppfyllda för kon cern ens aktiverade 
utvecklingsutgifter.

Prövning av nedskrivningsbehov för aktiverade 
utvecklingsutgifter
Kon cern en genomförde nedskrivningstester för att fastställa 
återvinningsvärdet för de projekt som aktiverats per den 31 
mars 2022 och som ännu inte tagits i bruk. Nyttjandevärdet, 
nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden för de produk-
ter som omfattas av de aktiverade utvecklingsutgifterna, 
indikerade inte att det föreligger något nedskrivningsbehov. 
Dessa tillgångar förväntas alltså med rimlig säkerhet gene-
rera tillräckliga inbetalningsöverskott under kommande år.

Värdering av underskottsavdrag 
Kon cern en undersöker varje år möjligheten att aktivera nya 
uppskjutna skatte fordringar avseende årets skatte mässiga 
underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skatte-
fordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida 

skatte mässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot 
vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. Per den 31 
mars 2022 hade kon cern en inga förlustavdrag.

Övriga områden av bedömningskaraktär 
Bland övriga områden av bedömningskaraktär märks främst 
inkuransbedömning på varulager, reservering för osäkra 
kundfordringar, avsättning för garantiåtaganden samt av-
sättning för omstrukturering.

Not K4  
Finansiella risker
Finansiella riskfaktorer
Kon cern en utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: valuta risk, ränterisk prisrisk, kreditrisk och 
likviditetsrisk. Kon cern ens över gripande riskhanterings-
policy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 
markna derna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynn samma effekter på kon cern ens finansiella resultat.

Riskhanteringen sköts av verkställande direktör i samråd 
med finanschef enligt riktlinjer som fastställts av styrelsen. 

Valuta risk
Kon cern en verkar internationellt och utsätts för valuta-
risker som uppstår från olika valuta exponeringar, framför allt 
avseende euro och dollar. Den främsta exponeringen härrör 
från kon cern ens inköp i utländska valutor. Dessa valuta risker 
består dels av risk för fluktuationer i värdet på leverantörs-
skulder och dels i valuta risken i förväntade och kontrakterade 
betalningsflöden. 

Kon cern en arbetar inte med säkring av valuta flödena. 
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Ränterisk
Kon cern en har inga räntebärande fordringar men där emot 
räntebärande skulder. En höjning av marknadsräntan med 
1 procentenhet skulle innebära en resultatförsämring om 
209 TSEK på årsbasis. 

Kon cern ens ränterisk uppstår genom långfristig upp-
låning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter kon-
cern en för ränterisk avseende kassaflöden vilken delvis 
neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. Upplåning 
som görs med fast ränta utsätter kon cern en för ränterisk 
avseende verkligt värde.

Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på kon cern nivå. Kreditrisk uppstår 
genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och 
finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kon cern-
ens kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade 
transaktioner. Den maximala kreditriskexponeringen utgörs 
av det bokförda värdet på de exponerade tillgångarna. 
Risken att kon cern kunder inte uppfyller sina åtaganden, 
det vill säga att betalning inte erhålls från kunderna, utgör 
en kundkreditrisk. Utifrån historiska data gör kon cern en 
bedömningen att ingen nedskrivning av kundfordringar som 
ännu inte är förfallna är nödvändig per balans dag och led-
ningen förväntar sig inte några förluster till följd av utebliven 
betalning från dessa motparter. För en åldersanalys över 
förfallna men ej nedskrivna kundfordringar se not K19. Kon-
cern en arbetar rutinmässigt med kreditkontroller, inkasso 
och förskott för kunder med dålig betalningsmoral.

Likviditetsrisk
Kon cern ens likviditetsrisk består i att kon cern en saknar 
likvida medel för betalning av sina åtaganden. Likviditets-
utvecklingen följs upp löpande via likviditetsprognoser. 

Hantering av kapitalrisk
Kon cern ens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga 
kon cern ens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den 
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och 
nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 

Verkligt värde
Kon cern en har finansiella skulder vilka värderas till verk-
ligt värde och även finansiella tillgångar och skulder vilka 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. De skuldposter 
som värderas till verkligt värde är klassificerade enligt nivå 2 
i värderingshierarkin. De tillgångs- och skuldposter vilka 
redovisas enligt upplupet anskaffningsvärde är indelade i 
nivå 3 enligt värderingshierarkin. För ytterligare upplysning, 
se not K25. 
Nivå 1:  Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för 

identiska instrument.
Nivå 2:  Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1.
Nivå 3:  Icke observerbara indata för tillgången eller skulden.

Kon cern en tillämpar inte nettoredovisning för några av sina 
tillgångar eller skulder.
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Not K5 Segmentsredovisning

EQL Pharmas segmentsinformation presenteras utifrån koncernledningens perspektiv och rörelsesegment identifieras 
utifrån den interna rapporteringen till koncernledningen. EQL Pharmas verksamhet omfattar endast ett rörelsesegment, 
Läkemedel, och hänvisning sker därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.

Intäkternas fördelning
Läkemedel Engångskaraktär Övrigt

TSEK
2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-03-31

2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-03-31

2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-03-31

Sverige 135 360 95 841 274 392 83 300 0 0
Övriga Europa - - - - - -
Summa intäkter 135 360 95 841 274 392 83 300 0 0

Not K6 Ersättningar till revisorer
TSEK 2021/2022* 2020/2021*
Crowe Osborne AB
Revisionsuppdrag 200 200
Övriga tjänster 60 161
Summa 260 361

*Crowe Osborne AB

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 
Övriga tjänster avser revisionstjänster utöver revisionsuppdrag, skatterådgivning samt övriga konsultationer. 

Not K7 Leasingavtal
Leastagare
Koncernen leasar flera typer av tillgångar inklusive lokal, fordon och skrivare.

Nyttjanderättstillgångar
TSEK Lokaler Fordon Övrigt

Avskrivningar under året -1 062 -247 0
Utgående balans nyttjanderättstillgångar per 31 mars 2022 3 190 926 0

TSEK Lokaler Fordon Övrigt

Avskrivningar under året -1 052 -105 0
Utgående balans nyttjanderättstillgångar per 31 mars 2021 4 334 465 0



ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021/2022 | 45

Belopp redovisade i resultaträkningen
TSEK 2021/2022 2020/2021

Avskrivningsbelopp för nyttjanderätter -1 308 -1 157
Räntekostnader för leasingskuld -95 -96
Leasingkostnader hänförliga till kortfristiga leasingskulder - -
Leasingkostnader hänförliga till leasingavtal med lågt värde - - 

Belopp redovisade i rapport över kassaflöden
TSEK 2021/2022 2020/2021

Summa kassaflöden hänförliga till leasingavtal -1 247 -1 132

Ovanstående kassautflöde inkluderar såväl belopp för leasingavtal som redovisas som leasingskuld, som belopp som 
betalas för variabla leasingavgifter, korttidsleasing och leasar av lågt värde.

Leasing av lokaler
Koncernen leasar lokal för kontor. Leasingavtalen har normalt en löptid på tre år. Fastighetsskatt som debiteras 
av fastighetsägaren utgör en variabel avgift. Det finns åtaganden om variabla leasingavgifter framåt, som följer 
leasingavtalens leasingperiod.

Leasing av fordon och övriga leasingavtal
Koncernen leasar fordon med leasingperioder på tre år i de flesta fall. Därutöver finns övriga leasingavtal så som 
skrivarutrustning med leasingperioder på ett år. 

Leasingskuld
Leasingskuld enligt balansräkning
TSEK 2021/2022 2020/2021

Kortfristig del 1 154 1 107
Långfristig del 3 031 3 652
Total skuld 4 185 4 759

Koncernen står inte inför någon betydande likviditetsrisk med avseende på sina leasingskulder.

Not K8 Erhållna bidrag
TSEK 2021/2022 2020/2021
Bidragsgivare
Ersättning sjuklönekostnader 25 0
Avdrag forskning och utveckling 427 43
Summa 452 43
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Not K9  Anställda, personalkostnader och  
arvoden till styrelseledamöter

 2021/2022 varav män 2020/2021 varav män
 Anställda
Medeltalet anställda 13 4 10 4
Styrelsen 6 5 6 5

Personalkostnader och arvoden till styrelseledamöter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Styrelse och VD 2 151 671 209 2 270 713 0
Övriga anställda 11 311 3 059 1 389 9 116 2 849 1 536
Summa löner och ersättningar 13 462 3 730 1 598 11 386 3 562 1 536

Till styrelsens ordförande har arvode utgått med 250 KSEK under året 2021/2022, föregående år 250 KSEK. 
Till övriga styrelseledamöter har arvode utgått med 100 KSEK per ledamot, summa 650 KSEK, föregående år 650 KSEK.
Till verkställande direktören Christer Fåhraeus har arvode utgått med 1 501 KSEK utgått under år 2021/2022,  
föregående år 1 120 KSEK. Christer Fåhraeus är sedan 2020-12-01 anställd i bolaget.

Not K10 Övriga rörelseintäkter
TSEK 2021/2022 2020/2021
Övriga rörelseintäkter
Sjuklöneersättning 25 0
Försäkringsersättningar 0 68
Hyresintäkter 279 261
Övriga poster 90 185
Summa övriga rörelseintäkter 395 514

Not K11 Finansiella intäkter och kostnader
TSEK 2021/2022 2020/2021

Ränteintäkter 0 0
0 0

Räntekostnader -2 779 -1 004
Ränta leasingavtal -95 -96

-2 874 -1 100

Summa finansnetto -2 874 -1 100

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader hänför sig till poster som inte värderas till verkligt värde via resultatet. 
Räntekostnaderna inkluderar redan erlagda kostnadsräntor vilka periodiseras över lånets löptid. 
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Not K12 Skatter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Skatt enligt gällande skattesats -7 409 -2 241
Utnyttjade skattemässiga underskottsavdrag 2 992 2 186
Redovisad skatt i resultaträkningen -4 417 -55

Koncernen, avstämning mellan gällande skattesats och effektiv skattesats
2021/2022 2020/2021

Resultat före skatt 35 965 10 440

Skatt enligt gällande skattesats -7 409 -2 234
Effekt av ej avdragsgilla kostnader / ej skattepliktiga intäkter -27 -7
Utnyttjande av underskottsavdrag 3 019 2 186
Övrigt - -
Redovisad skatt i resultaträkningen -4 417 -55

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
2021/2022 2020/2021

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Obeskattade reserver - 4 120 - -
Underskottsavdrag - - 295 -
Summa 0 4 120 295 0

För värdering av underskottsavdrag se not K3.

Not K13 Resultat per aktie
TSEK 2021/2022 2020/2021

Resultat per aktie före utspädning, koncernen totalt, kr 1,09 0,36
Resultat per aktie efter utspädning, koncernen totalt, kr 1,09 0,36

 
Antal utestående aktier vid periodens slut 29 063 610 29 063 610
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 29 063 610 29 063 610
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 29 063 610 29 063 610

Resultat per aktie är desamma före och efter utspädning eftersom det inte finns några utestående optioner eller 
konvertibler som kan medföra utspädning.
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Not K14 Balanserade utgifter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 196 8 535
Årets investeringar 5 905 3 097
Årets nedskrivningar - -1 434
Årets försäljningar/utrangeringar - -3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 101 10 196

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 494 -2 233
Årets avskrivningar -777 -1 261
Årets försäljningar/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 271 -3 494

Utgående redovisat restvärde 11 830 6 702

Nedskrivningsprövning 
Balanserade utgifter skrivs av på 5 år med start vid lansering av den produkt de balanserade kostnaderna hänför sig till. 
I det fall det visar sig att potentialen för produkten är borta tidigare än 5 år har förflutit från lanseringstillfället, skrivs 
resterande värde av på en gång. Immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på värdeminskning. Immateriella tillgångar som tagits i bruk 
prövas för nedskrivningsbehov när det finns indikation på värdeminskning.

Not K15 Licens- och utvecklingsprodukter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 107 924 65 386
Årets investeringar 15 558 52 073
Årets nedskrivningar -6 729 -9 535
Årets försäljningar/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 116 753 107 924

Ingående ackumulerade avskrivningar -14 248 -9 355
Årets avskrivningar -4 092 -4 893
Årets försäljningar/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 340 -14 248

Utgående redovisat restvärde 98 413 93 676

Nedskrivningsprövning 
Licensprodukter skrivs av på 5 år med start vid lansering. I det fall det visar sig att potentialen för produkten är borta 
tidigare än 5 år har förflutit från lanseringstillfället, skrivs resterande värde av på en gång. utvecklingsprodukter skrivs 
av på 10 år med start vid lansering. i det fall det visar sig att potentialen för produkten är borta tidigare än 10 år har 
förflutit från lanseringstillfället, skrivs resterande värde av på en gång. Immateriella tillgångar med obestämbara 
nyttjandeperioder och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på värdeminskning. Immateriella tillgångar som tagits i bruk prövas 
för nedskrivningsbehov när det finns indikation på värdeminskning.
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Not K16 Materiella anläggningstillgångar 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021

TSEK Byggnader Byggnader
Maskiner och 

inventarier
Maskiner och 

inventarier

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 386 5 386 1 427 857
Årets investeringar - - 708 570
Årets utrangering -82
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 304 5 386 2 135 1 427

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 052 0 -748 -490
Årets avskrivningar -1 062 -1 052 -385 -258
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 114 -1 052 -1 133 -748

Utgående planenligt restvärde 3 190 4 334 1 002 679
Varav nyttjanderättstillgångar 3 190 4 334 926 465

Not K17 Varulager
TSEK 2021/2022 2020/2021

Handelsvaror 63 485 43 470
Varor på väg 1 067 2 409
Inkuransreserv -22 878 -3 522
Utgående anskaffningsvärde 41 674 42 357

Not K18 Kundfordringar
TSEK 2021/2022 2020/2021

Kundfordringar 34 098 21 824
Reserv för osäkra kundfordringar 0 0
Summa 34 098 21 824

Förfallna sedan 2022-03-31 2021-03-31

Ej förfallna 27 041 18 173
1–30 dagar 469 3 569
31–60 dagar 5 432 8
61–90 dagar 469 65
Mer än 90 dagar 688 9
Generell reserv 0 0
Summa 34 098 21 824

Kundfordringar bevakas löpande och trots en andel förfallna kundfordringar bedöms inte risken för kreditförluster eller 
osäkra kundfordringar.
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Not K19 Övriga kortfristiga fordringar
TSEK 2021/2022 2020/2021

Förskott till leverantörer 3 453 2 158
Övriga kortfristiga fordringar 51 1 607
Utgående anskaffningsvärde 3 504 3 765

Not K20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Försäkringsavgifter 23 23
Lokalhyra och fastighetsrelaterade kostnader 296 296
Leasingkostnader 77 116
Upplupna avtalsintäkter 0 256
Övriga poster 2 580 2 607
Summa 2 976 3 299

Not K21 Likvida medel 2021/2022 2020/2021

 
Tusental, ut-
ländsk valuta TSEK

Tusental, ut-
ländsk valuta TSEK

EUR 131 1 354 461 4 717
GBP 1 14 6 77
NOK 3 659 3 932 1 1
SEK 27 868 27 868 19 214 19 214
USD 54 498 219 1 908
DKK 5 420 7 533 481 663
Summa  41 199  26 579

Not K22 Aktier och övrigt tillskjutet eget kapital
Antal aktier, st AktiekapitalTSEK

Per 1 april 2020 29 063 610 1 308
Per 31 mars 2021 29 063 610 1 308
Per 31 mars 2022 29 063 610 1 308

Ingen utdelning har lämnats under 2020/2021 och 2021/2022.  
Inga förändringar har skett under 2020/2021 och 2021/2022.

Aktiekapital
Samtliga aktier är av samma aktieslag, är fullt betalda och berättigar till en röst. Inga aktier är reserverade för överlåtelse 
enligt optionsavtal eller andra avtal. Kvotvärdet uppgår till 4,5 öre per aktie.

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av EQL Pharmas ägare.

Teckningsoptioner
Antal Teckningsperiod Teckningskurs Aktiekapitalet kan ökas med

400 000 2025-09-01 – 2025-09-30 67,50 18 000
142 000 2025-09-01 – 2025-09-30 72,05 6 390
542 000 24 390
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Not K23 Räntebärande skulder
TSEK 2021/2022 2020/2021

Långfristig skuld kreditinstitut 7 200 12 600
Kortfristig skuld kreditinstitut 5 400 5 400
Summa 12 600 18 000

Belopp i löptid
0–1 år 1–5 år

Långivare
Skandinaviska Enskilda banken. Villkor: Stibor +3,5 % 4 500 4 500
Almi. Villkor: Stibor +3,5 % 900 2 700

Koncernen har inga räntebärande skulder med löptid längre än 5 år.

Not K24 Räntebärande skulder
TSEK 2021/2022 2020/2021

Leasingskuld 4 185 4 759
Övriga långfristiga skulder - -
Totala räntebärande skulder 4 185 4 759

Not K25 Fakturabelåning/Lagerbelåning
TSEK 2021/2022 2020/2021

Beviljad fakturabelåningskredit uppgår till: 20 000 20 000
Beviljad lagerbelåningskredit uppgår till: 60 000 60 000
Total kredit 80 000 80 000
Utnyttjad kredit 59 316 64 412

Not K26 Övriga kortfristiga skulder
TSEK 2021/2022 2020/2021

Förskott från kunder - -
Momsskuld 1 086 1 218
Övriga kortfristiga skulder 1 550 1 393
Summa 2 636 2 611

Not K27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Personalrelaterade kostnader 3 466 2 864
Underkonsulter 537 23
Revisionskostnader 200 200
Distributionskostnader 135 90
Garantireserv 89 89
Övriga upplupna kostnader 10 858 88
Summa 15 285 3 354
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Not K28 Skulder för vilka säkerheter har ställts
TSEK 2021/2022 2020/2021

Fakturabelåning - 4 330
Lagerbelåning 59 316 60 082
Skulder till kreditinstitut 12 600 18 000

Ställda säkerheter
För egna skulder
Belånade kundfordringar 33 678 16 426
Varulager 40 238 40 771
Företagsinteckningar 4 600 4 600

Not K29  Valutakurser som använts  
i de finansiella rapporterna Genomsnittlig kurs Balansdagens kurs

2021/2022 2020/2021 2022-03-31 2021-03-31
Valutakod
DKK 1,376 1,39 1,39 1,377
EUR 10,2354 10,487 10,2362 10,038
GBP 12,0349 11,798 12,0263 11,087
NOK 1,0153 0,979 1,0178 0,955
USD 8,8114 9,204 8,8256 8,189

Tabellen visar de valutakurser som använts vid omräkning av finansiella rapporter från de utländska dotterbolagen  
som upprättar rapporter i annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras (SEK).  
Valutakurser har inhämtats från Riksbanken.

Not K30 Händelser efter balansdagen

EQL Pharma får Glycopyrronium EQL Pharma godkänt 
EQL Pharma har fått Glycopyrronium EQL Pharma lösning för injektion 0,2mg/ml godkänt av danska läkemedelsverket 
och godkännanden i Sverige, Norge och Finland väntas inom kort. Glycopyrronium EQL Pharma blir EQL:s tredje godkända 
slutenvårdsprodukt och kommer att säljas via offentlig upphandling i alla de fyra nordiska länderna. Marknaden är växande 
och värd ca 30 mkr årligen med tre aktiva konkurrenter. Lanseringen är avhängig resultat av anbud till upphandlingar, men 
kan tidigast ske i kvartal fyra (jan–mar) i EQLs räkenskapsår. 

EQL Pharma utlicensierar Mellozzan till ett ledande franskt företag inom ADHD
EQL Pharma har ingått ett exklusivt utlicensieringsavtal med det franska företaget H.A.C. Pharma för EQL:s egen-
utvecklade produkt Mellozzan (melatonin) för Frankrike. Avtalet är i praktiken utan tidsgräns och gäller tabletter i  
sex olika styrkor samt oral lösning, där den senare är nyutvecklad och redo att skickas till myndigheter för registrering.
 Avtalet inkluderar 200 000 EUR i down payment och regulatoriska milstolpar. Royaltyn på försäljning är väl in i den 
tvåsiffriga domänen, d.v.s mer än tio procent. Lanseringen av Mellozzan i Frankrike kommer att ske så snart som möjligt, 
främst styrd av handläggningstider hos franska myndigheter för registrering och subvention.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Moderbolagets resultaträkning

TSEK
2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-12-31

Not
Nettoomsättning M2 406 049 173 945
Kostnad för sålda varor  -311 513 -124 378
Bruttoresultat 94 536 49 567

 
Försäljningskostnader M4, M5, M6 -36 602 -18 577
Administrationskostnader M3, M4, M6 -10 808 -8 918
Forskning och utvecklingskostnader M4 ,M5, M6 -9 057 -11 633
Övriga rörelseintäkter M7 395 514
Rörelseresultat (EBIT) 38 464 10 953

 
Resultat från finansiella poster  
Ränteintäkter och liknande resultatposter M8 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter M8 -2 779 -1 004
Finansnetto -2 779 -1 004

Bokslutsdispositioner M9 -19 680 0
Resultat före skatt (EBT) 16 005 9 949

Uppskjuten skatt M10 - 0
Årets resultat  16 005 9 949
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Moderbolagets balansräkning
TSEK 2022-03-31 2021-03-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter M11 11 830 6 702
Licens- och utvecklingsprodukter M12 98 128 93 348
Summa immateriella anläggningstillgångar 109 958 100 050

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg & installationer M13 76 214
Summa materiella anläggningstillgångar 76 214

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag M14 390 390
Andelar i övriga företag M14 1 1
Uppskjuten skattefordran 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 391 391

Summa anläggningstillgångar 110 425 100 655

Omsättningstillgångar
Handelsvaror M15 40 238 40 771
Kundfordringar M16 33 742 21 322
Fordringar hos koncernföretag 1 541 2 417
Övriga kortfristiga fordringar M17 3 504 3 765
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M18 2 841 3 282
Likvida medel M19 40 448 25 220
Summa omsättningstillgångar 122 314 96 777

SUMMA TILLGÅNGAR 232 739 197 432
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Moderbolagets balansräkning
TSEK 2022-03-31 2021-03-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital M20 1 308 1 308
Fond för utvecklingsutgifter  10 904 6 702
Summa bundet eget kapital 12 214 8 010

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel 79 107 72 503
Årets resultat  16 005 9 949
Summa fritt eget kapital 95 112 82 452

Summa eget kapital 107 324 90 462

Obeskattade reserver
Överavskrivningar M6 20 000 0
Summa obeskattade reserver 20 000 0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut M21 7 200 12 600
Summa långfristiga skulder 7 200 12 600

Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut M21 5 400 5 400
Leverantörsskulder 15 417 18 726
Fakturabelåning M22 0 4 330
Lagerbelåning M22 59 316 60 082
Skatteskulder 123 86
Övriga kortfristiga skulder M23 2 717 2 492
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M24 15 242 3 254
Summa kortfristiga skulder 98 215 94 370

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 232 739 197 432
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget 

kapital Fritt eget kapital Totalt eget 
kapital

TSEK Aktiekapital
Fond för utveck-

lingsutgifter

Balanserad 
vinst inklusive 
årets resultat Summa

Ingående eget kapital per 1 april 2020 1 308 6 299 72 906 80 513

Omföring fond för utvecklingsutgifter 403 -403 0

Årets resultat 9 949 9 949
Utgående eget kapital per 31 mars 2021 1 308 6 702 82 452 90 462

Ingående eget kapital per 1 april 2021 1 308 6 702 82 452 90 462

Omföring fond för utvecklingsutgifter 4 202 -4 202 0
Personaloptioner 857 857
Årets resultat 16 005 16 005
Utgående eget kapital per 31 mars 2022 1 308 10 904 95 112 107 324
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Moderbolagets rapport över kassaflöden

TSEK
2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 16 005 9 949
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - -
Avskrivningar och nedskrivningar 11 692 17 120
Betald skatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet 47 377 27 069

Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager 533 -13 673
Förändring av kortfristiga fordringar -10 842 -7 559
Förändring av kortfristiga skulder 3 845 51 797
Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 913 57 635

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -21 462 -55 160
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 462 -55 160

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -5 400 -
Mottaget koncernbidrag 320 -
Teckningsoptioner 857 -
Upptagna lån - 12 600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 223 12 600

PERIODENS KASSAFLÖDE 15 228 15 075

Likvida medel vid periodens början M26 25 220 10 145
Likvida medel vid periodens slut M26 40 448 25 220
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Not M1  
Väsentliga redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Detta innebär att moderbolaget i sina finansiella rapporter 
som huvudregel ska tillämpa de IFRS som tillämpas i koncernredovisningen. Från denna regel görs i RFR 2 vissa undantag och 
tillägg, beroende på att tillämpningen av IFRS strider mot svensk lag, att tillämpningen leder till en beskattningssituation som 
avviker från det som gäller för andra svenska företag eller att det finns andra tungt vägande skäl.
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning 
Moderbolaget använder de uppställningsformer som anges i årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en annan 
presentation av eget kapital tillämpas. I övrigt presenteras resultat och balansräkning på samma sätt som i koncernen. Vissa 
benämningar i resultaträkningen avviker mellan koncernen och moderbolaget, vilket har koppling till de begrepp som används i 
årsredovisningslagen respektive i IFRS standarder. Eventuella avsättningar redovisas i moderbolaget under separat rubrik.

Aktier i dotterföretag
Anskaffningsutgifterna för aktier i dotterföretag aktiveras som tillgång och redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning 
av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i poster ”Resul-
tat från andelar i koncernbolag”.

Not M2 Nettoomsättning

EQL Pharmas segmentsinformation presenteras utifrån koncernledningens perspektiv och rörelsesegment identifieras 
utifrån den interna rapporteringen till koncernledningen. EQL Pharmas verksamhet omfattar endast ett rörelsesegment, 
Läkemedel, och hänvisning sker därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.

Intäkternas fördelning
Läkemedel Engångskaraktär Övrigt

TSEK
2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-03-31

2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-03-31

2021-04-01
2022-03-31

2020-04-01
2021-03-31

Sverige 131 657 90 644 274 392 83 300 0 0
Övriga Europa - - - - - -
Summa intäkter 131 657 90 644 274 392 83 300 0 0

Not M3 Ersättningar till revisorer
TSEK 2021/2022* 2020/2021*
Crowe Osborne AB
Revisionsuppdrag 180 180
Övriga tjänster 40 161
Summa 220 341

*Crowe Osborne AB

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verk-
ställande direktörens  förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 
Övriga tjänster avser revisionstjänster utöver revisions uppdrag, skatterådgivning samt övriga konsultationer.

Moderbolagets noter
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Not M4 Leasingavtal
Leasing av lokaler
Koncernen leasar lokal för kontor. Leasingavtalen har normalt en löptid på tre år. Fastighetsskatt som debiteras av 
fastighets ägaren utgör en variabel avgift. Det finns åtaganden om variabla leasingavgifter framåt, som följer leasing-
avtalens leasingperiod.

Leasing av fordon och övriga leasingavtal
Koncernen leasar fordon med leasingperioder på tre år i de flesta fall. Därutöver finns övriga leasingavtal så som 
skrivarutrustning med leasingperioder på ett år.

Ansvar ingångna leasingavtal
TSEK 2021/2022 2020/2021

Förfaller till betalning inom ett år 1 154 1 107
Förfaller till betalning inom två till fem år 2 584 3 651
Totalt ansvar 3 738 4 758

Not M5 Erhållna bidrag
TSEK 2021/2022 2020/2021
Bidragsgivare
Ersättning sjuklönekostnader 25 0
Avdrag forskning & utveckling 427 43
Summa 452 43

Not M6  Anställda, personalkostnader och  
arvoden till styrelseledamöter

 2021/2022 varav män 2020/2021 varav män
Anställda
Medeltalet anställda 13 4 10 4
Styrelsen 6 5 6 5

Personalkostnader och arvoden till styrelseledamöter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Varav 
pensions-
kostnader

Styrelse och VD 2 151 671 209 2 270 713 0
Övriga anställda 11 311 3 059 1 389 9 116 2 849 1 536
Summa löner och ersättningar 13 462 3 730 1 598 11 386 3 562 1 536

Till styrelsens ordförande har arvode utgått med 250 KSEK under året 2021/2022, föregående år 250 KSEK. 
Till övriga styrelseledamöter har arvode utgått med 100 KSEK per ledamot, summa 650 KSEK, föregående år 650 KSEK.
Till verkställande direktören Christer Fåhraeus har arvode utgått med 1 501 KSEK utgått under år 2021/2022,  
föregående år 1 120 KSEK. Christer Fåhraeus är sedan 2020-12-01 anställd i bolaget.



ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021/2022 | 61

Not M7 Övriga rörelseintäkter
TSEK 2021/2022 2020/2021
Övriga rörelseintäkter
Sjuklöneersättning 25 0
Försäkringsersättningar 0 68
Hyresintäkter 279 261
Övriga poster 90 185
Summa övriga rörelseintäkter 395 514

Not M8 Finansiella intäkter och kostnader
TSEK 2021/2022 2020/2021

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader -2 779 -1 004

-2 779 -1 004

Summa finansnetto -2 779 -1 004

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader hänför sig till poster som inte värderas till verkligt värde via resultatet. 
Räntekostnaderna inkluderar redan erlagda kostnadsräntor vilka periodiseras över lånets löptid.

Not M9 Bokslutsdispositioner
TSEK 2021/2022 2020/2021

Erhållet koncernbidrag 320 -
Lämnat koncernbidrag - -
Avskrivningar utöver plan -20 000 -
Summa -19 680 0

Not M10 Skatter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Skatt på årets resultat - -
Uppskjuten skatt - 295
Redovisad skatt i resultaträkningen 0 295

Resultat före skatt 16 005 9 949

Skatt enligt gällande skattesats -3 297 -2 129
Effekt av ej avdragsgilla kostnader / ej skattepliktiga intäkter -27 -7
Omvärdering skatt, ej utnyttjade underskottsavdrag - -
Utnyttjande av underskottsavdrag som inte tidigare redovisats som tillgång 3 324 2 136
Redovisad skatt i resultaträkningen 0 0
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Not M11 Balanserade utgifter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 196 8 535
Årets investeringar 5 905 3 097
Årets nedskrivningar - -1 434
Årets försäljningar/utrangeringar - -3
Utg ackumulerade anskaffningsvärden 16 101 10 196

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 494 -2 233
Årets avskrivningar -777 -1 261
Årets försäljningar/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 271 -3 494

Utgående redovisat restvärde 11 830 6 702

Nedskrivningsprövning 
Balanserade utgifter skrivs av på 5 år med start vid lansering av den produkt de balanserade kostnaderna hänför sig till. 
I det fall det visar sig att potentialen för produkten är borta tidigare än 5 år har förflutit från lanseringstillfället, skrivs 
resterande värde av på en gång. Immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på värdeminskning. Immateriella tillgångar som tagits i bruk 
prövas för nedskrivningsbehov när det finns indikation på värdeminskning.

Not M12 Licens- och utvecklingsprodukter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 106 829 64 298
Årets investeringar 15 557 52 063
Årets nedskrivningar -6 729 -9 532
Årets försäljningar/utrangeringar - -
Utg ackumulerade anskaffningsvärden 115 657 106 829

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 481 -8 743
Årets avskrivningar -4 048 -4 738
Årets försäljningar/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -17 529 -13 481

Utgående redovisat restvärde 98 128 93 348

Nedskrivningsprövning 
Licensprodukter skrivs av på 5 år med start vid lansering. I det fall det visar sig att potentioalen för produkten är borta 
tidigare än 5 år har förflutit från lanseringstillfället, skrivs resterande värde av på en gång. utvecklingsprodukter skrivs 
av på 10 år med start vid lansering. i det fall det visar sig att potentioalen för produkten är borta tidigare än 10 år 
har förflutit från lanseringtillfället, skrivs resterande värde av på en gång. Immateriella tillgångar med obestämbara 
nyttjandeperioder och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på värdeminskning. Immateriella tillgångar som tagits i bruk prövas 
för nedskrivningsbehov när det finns indikation på värdeminskning.
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Not M13 Materiella anläggningstillgångar 2021/2022 2020/2021

TSEK
Maskiner och 

inventarier
Maskiner och 

inventarier

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 857 857
Årets investeringar 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 857 857

Ingående ackumulerade avskrivningar -643 -490
Årets avskrivningar -138 -153
Utgående ackumulerade avskrivningar -781 -643

Utgående planenligt restvärde 76 214
Varav nyttjanderättstillgångar - -

Not M14 Andelar i koncernföretag 2021/2022 2020/2021

TSEK Organisations-
nummer Säte

Antal/ 
Kap. andel %

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

Företag
EQL Pharma Oy 2136140-3 Helsingfors 100 40 40
EQL Pharma Int AB 556957-9484 Lund 100 350 350
     390 390

Not M15 Varulager
TSEK 2021/2022 2020/2021

Handelsvaror 63 116 41 884
Varor på väg 0 2 409
Inkuransreserv -22 878 -3 522
Utgående anskaffningsvärde 40 238 40 771

Not M16 Kundfordringar
TSEK 2021/2022 2020/2021

Kundfordringar 33 742 21 322
Reserv för osäkra kundfordringar 0 0
Summa 33 742 21 322

Förfallna sedan 2022-03-31 2021-03-31

Ej förfallna 27 154 21 240
1–30 dagar 5 432 8
31–60 dagar 469 65
61–90 dagar 688 9
Mer än 90 dagar 0 0
Generell reserv 0 0
Summa 33 742 21 322

Kundfordringar bevakas löpande och trots en andel förfallna kundfordringar bedöms inte risken för kreditförluster eller 
osäkra kundfordringar.
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Not M17 Övriga kortfristiga fordringar
TSEK 2021/2022 2020/2021

Förskott till leverantörer 3 453 2 158
Skattefordringar - -
Övriga kortfristiga fordringar 51 1 607
Utgående anskaffningsvärde 3 504 3 765

Not M18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Försäkringsavgifter 23 23
Lokalhyra och fastighetsrelaterade kostnader 296 296
Leasingkostnader 77 116
Upplupna avtalsintäkter 0 256
Övriga poster 2 445 2 591
Summa 2 841 3 282

Not M19 Likvida medel 2021/2022 2020/2021

 
Tusental, ut-
ländsk valuta TSEK

Tusental, ut-
ländsk valuta TSEK

EUR 131 1 354 461 4 717
GBP 1 14 6 77
NOK 3 659 3 932 1 1
SEK 27 117 27 117 17 854 17 854
USD 54 498 219 1 908
DKK 5 420 7 533 481 663
Summa  40 448  25 220

Not M20 Aktier och övrigt tillskjutet eget kapital
Antal aktier, st AktiekapitalTSEK

Per 1 april 2020 29 063 610 1 308
Per 31 mars 2021 29 063 610 1 308
Per 31 mars 2022 29 063 610 1 308

Ingen utdelning har lämnats under 2020/2021 och 2021/2022.  
Inga förändringar har skett under 2020/2021 och 2021/2022.

Aktiekapital
Samtliga aktier är av samma aktieslag, är fullt betalda och berättigar till en röst. Inga aktier är reserverade för överlåtelse 
enligt optionsavtal eller andra avtal. Kvotvärdet uppgår till 4,5 öre per aktie.

Teckningsoptioner
Antal Teckningsperiod Teckningskurs Aktiekapitalet kan ökas med

400 000 2025-09-01 – 2025-09-30 67,50 18 000
142 000 2025-09-01 – 2025-09-30 72,05 6 390
542 000 24 390
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Not M21 Räntebärande skulder
TSEK 2021/2022 2020/2021

Långfristig skuld kreditinstitut 7 200 12 600
Kortfristig skuld kreditinstitut 5 400 5 400
Summa 12 600 18 000

Belopp i löptid
0–1 år 1–5 år

Långivare
Skandinaviska Enskilda banken. Villkor: Stibor +3,5 % 4 500 4 500
Almi. Villkor: Stibor +3,5 % 900 2 700

Moderbolaget har inga räntebärande skulder med löptid längre än 5 år.

Not M22 Fakturabelåning/Lagerbelåning
TSEK 2021/2022 2020/2021

Beviljad fakturabelåningskredit uppgår till: 20 000 20 000
Beviljad lagerbelåningskredit uppgår till: 60 000 60 000
Total kredit 80 000 80 000
Utnyttjad kredit 59 316 64 412

Not M23 Övriga kortfristiga skulder
TSEK 2021/2022 2020/2021

Förskott från kunder - -
Momsskuld 1 086 1 218
Övriga kortfristiga skulder 1 631 2 547
Summa 2 717 3 765

Not M24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
TSEK 2021/2022 2020/2021

Personalrelaterade kostnader 3 466 2 864
Underkonsulter 537 23
Revisionskostnader 180 180
Distributionskostnader 135 56
Garantireserv 89 89
Övriga upplupna kostnader 10 835 42
Summa 15 242 3 254
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Not M25 Skulder för vilka säkerheter har ställts
TSEK 2021/2022 2020/2021

Fakturabelåning - 4 330
Lagerbelåning 59 316 60 082
Skulder till kreditinstitut 12 600 18 000

Ställda säkerheter
För egna skulder
Belånade kundfordringar 33 678 16 426
Varulager 40 238 40 771
Företagsinteckningar 4 600 4 600

Not M26 Kassaflödesanalys
TSEK 2021/2022 2020/2021

Erhållen ränta - -
Erlagd ränta 2 779 1 104
Summa 2 779 1 104

Not M27  Valutakurser som använts  
i de finansiella rapporterna Genomsnittlig kurs Balansdagens kurs

 2021/2022 2020/2021 2022-03-31 2021-03-31
Valutakod
DKK 1,376 1,39 1,39 1,377
EUR 10,2354 10,487 10,2362 10,038
GBP 12,0349 11,798 12,0263 11,087
NOK 1,0153 0,979 1,0178 0,955
USD 8,8114 9,204 8,8256 8,189

Tabellen visar de valutakurser som använts vid omräkning av finansiella rapporter från de utländska dotterbolagen  
som upprättar rapporter i annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras (SEK). 
Valutakurser har inhämtats från Riksbanken.

Not M28 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 79 106 509
Årets resultat 16 004 985
Totalt, SEK 95 111 494

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-04-01 – 2022-03-31 och  
att årets resultat 16 004 985 SEK balanseras i ny räkning.
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Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder 
IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets 
ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt över kon-
cernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår 
ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 21 juli 2022. Koncernens rapport över totalresultat och rapport över finansiell 
ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 augusti 2022. 

Lund 2022-07-21

Christer Fåhraeus  
Verkställande direktör

Per Ollermark Rajiv I Modi

Linda Neckmar Per Svangren Anders Månsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-07-22

Olov Strömberg  
Auktoriserad revisor,  
Crowe Osborne AB

Styrelseförsäkran
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Till bolagsstämman i EQL Pharma AB 
Org.nr 556713-3425

Rapport om årsredovisningen  
och kon cern redovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon cern -
redovisningen för EQL Pharma AB för räkenskapsåret  
2021-04-01 – 2022-03-31.

Bolagets årsredovisning och kon cern redovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 24 – 67.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon cern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moder bolagets och kon cern ens finansiella ställning 
per den 2022-03-31 och av dessas finansiella resultat och 
kassa flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
nings berättelsen är förenlig med årsredovisningens och kon-
cern redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultat räkningen och balans räkningen för moder bolaget 
och kon cern en.

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 Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder  bolaget 
och kon cern en 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  
och kon cern redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra infor-
mationen består av sidorna ett till tio. (men innefattar inte 
årsredovisningen, kon cern redovisningen och vår revisions-
berättelse avseende dessa).

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
kon cern redovisningen är det vårt ansvar att läsa den 

information som identifieras ovan och överväga om infor-
mationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med års-
redovisningen och kon cern redovisningen. Vid denna genom-
gång 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 information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyld-
iga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och kon cern redovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon cern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon cern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direk-
tören för bedömningen av bolagets och kon cern ens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsät-
ta 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 huruvida 
årsredovisningen och kon cern redovisningen 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 och kon cern redovisningen.

Revisionsberättelse



ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021/2022 | 69

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

»  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och kon cern redovisningen, 
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 väsent-
lig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, 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 om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-
ten 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 och 
kon cern redovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och kon cern ens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsent lig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i års redovisningen och kon cern redovisningen om den 
väsent liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen och kon cern  redovisningen. Våra slutsatser bas-
eras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en kon cern  inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

»  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och kon cern redo visningen, 
däribland upplysningarna, och om års redo visningen och 
kon cern redovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

»  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions bevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom kon cern en för att göra ett 
uttalande avseende kon cern redovisningen. Vi ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av kon cern -
revisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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

Revisionsberättelse (forts.)
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Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon cern  redo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för EQL Pharma AB 
för räkenskapsåret 2021-04-01 – 2022-03-31 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 verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder  bolaget 
och kon cern en 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 dispo-
sitioner 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 
bolag ets och kon cern ens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moder bolagets och kon cern -
ens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon cern ens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolag ets 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 nöd-
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 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 styrelseledamot eller verkställande 
direkt ören i något väsentligt avseende:

»  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

»  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi tioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslag et 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 försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget, 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 professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räken skaperna. Vilka tillkommande gransknings åtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokus erar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
för hållanden 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 disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Lund den 2022-07-22
Crowe Osborne AB

Olov Strömberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse (forts.)
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Finansiella nyckeltalsdefinitioner
Nyckeltal Definition/beräkning Syfte

Bruttomarginal Nettoomsättning minus kostnader för sålda varor i 
procent av nettoomsättningen

Bruttomarginalen används för mätning av 
produktionslönsamheten

Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBIT) efter av- och nedskrivningar 
i procent av nettoomsättningen

Rörelsemarginalen används för mätning av 
operativ lönsamhet

EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar EBITDA tillsammans med EBITA ger en 
helhetsbild av vinst genererad från den löpande 
verksamheten

Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutnignen

Soliditet visar hur stor det av tillgångarna som 
är finansierade med eget kapital

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Nyckeltalet visar hur stora företagets skulder 
är i förhållande till det egna kapitalet och anger 
på på sätt företagets finansiella styrka

Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med summan av 
kortfristiga skulder exklusive uppskjuten skatt

Balanslikviditeten används för att mäta 
betalningsberedskapen

Räntabilitet på 
sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av genomsnittligt sysselsatt kapital inklusive 
minoritetens andel i eget kapital

Nyckeltalet visar företagets räntabilitet 
oberoende av finansieringen, det vill säga hur 
företaget förräntat det kapital som aktieägare 
och långivare tillsammans ställt till förfogande

Genomsnittligt 
sysselsatt kapital

Summa tillgångar minskat med icke räntebärande 
avsättningar och skulder, baserat på beloppen vid 
årets början och årets slut

Nyckeltalet används i andra beräkningar

Räntabilitet på 
eget kapital

Årets resultat efter skatt hänförligt till 
moderbolagets aktieägare dividerat med 
genomsnittligt eget kapital. I det egna kapitalet 
inkluderas ej minoritetsandelar i dotterbolag

Nyckeltalet visar avkastningen ägarna får på 
satsat kapital

Genomsnittligt 
eget kapital

Beräknas som ett genomsnitt av in- och utgående 
balanser

Nyckeltalet används i andra beräkningar

Genomsnittligt 
antal anställda

Totalen av antal anställda per månad dividerat med 
periodens antal månader

Nyckeltalet avnänds i andra beräkningar

Omsättning per 
anställd

Omsättning dividerat med genomsnittligt antal 
anställda

Nyckeltalet används för att bedöma ett 
företags effektivitet

Resultat per aktie, 
SEK

Preiodens resultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier

Resultat per aktie används för att fastställa 
värdet på företagets utestående aktier

Eget kapital per 
aktie, SEK

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
dividerat med genomsnittligt antal aktier

Nyckeltalet används för att beräkna eget 
kapital per aktie

Genomsnittligt 
antal aktier

Vägt genomsnitt av antalet aktier vid varje månads 
utgång

Nyckeltalet används i andra beräkningar

Nettoskuld Bokförda räntebärande skulder minus likvida 
medel

Nyckeltalet används för att följa bolagets 
skuldsättning

Nettoskuld/
EBITDA

Nettoskuld vid periodens slut dividerat med 
EBITDA, justerad för rullande tolv månader

Nyckeltalet ger en uppskattning av 
företagets förmåga att minska sin skuld. Den 
representerar det antal år det skulle ta att 
betala tillbaka skulden om nettoskuld och 
EBITDA hålls konstans, utan hänsyn tagen 
till kassaflöden avseende ränta, skatt och 
investeringar
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Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta 
beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktie-
ägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande 
av resultat- och balans räkningar, disposition av Bolagets re-
sultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens leda möter 
och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och 
revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgång-
en av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan aktieägarna 
kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker 
kallelse till bolagsstämman genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på Bolagets hemsida www.eqlpharma.com. Att kallelse har 
skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Om ut-
givningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annons-
eringen istället ske genom Dagens Industri.

Rätt att delta i bolagsstämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upp-
tagits i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på sätt 
som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket i aktiebolagslagen 
(d.v.s. aktieboken ska gälla förhållandena sex bankdagar före 
stämman och beakta rösträttsregistreringar av förvaltar-
registrerade aktier som gjorts senast fyra bankdagar före 
stämman) och som anmält sig hos Bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

Utöver att meddela Bolaget om sin avsikt att delta vid 
bolagsstämman måste aktieägare vars aktier är förvaltar-
registrerade, genom en bank eller annan förvaltare, begära 
att dess aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av 
Euro clear Sweden förda aktieboken för att ha rätt att delta 
vid bolagsstämman.

Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträ-
den anges i anmälan. Aktieägare är berättigade att rösta för 
samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags-
stämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrel-
sen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju 
veckor före bolagsstämman.

Valberedning
Vid årsstämman som hölls den 17 augusti 2021 beslutades 
att styrelsens ordförande snarast efter att de registrerade 
ägarförhållandena i Bolaget per den 31 december 2021 är 
kända, ska kontakta de tre röstmässigt största registrerade 

ägarna enligt Bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot 
vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte 
utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt 
största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägar-
representanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöter-
na ska utgöra valberedningen. 

Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i val-
beredningen som ledamot men valberedningen kan välja att 
adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Val-
beredningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen 
på valberedningens ledamöter ska publiceras av Bolaget 
senast sex månader före årsstämman 2022. 

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedning-
en, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre 
placering på listan över röstmässigt största aktieägare i 
Bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida 
val beredningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som 
utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röst-
mässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är re-
presenterad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna 
i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, 
avgå av annan anledning eller upphöra att representera den 
aktie ägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om 
den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot 
utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedning-
en ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen 
ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska 
utgå. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kost-
nader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att 
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valbered-
ningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om 
så befinns lämpligt. Adjungerad ledamot ska inte ha rösträtt 
i valberedningen.

Valberedningens uppgifter består i att bereda och fram-
lägga förslag för aktieägarna på bolagsstämman avseende 
ordförande för stämman, antal styrelseledamöter, val av 
styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, 
styrelse- och revisorsarvode, eventuella förändringar av 
instruktionen för valberedningen samt andra frågor som kan 
ankomma på en valberedning. 

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 
2022 är publicerad på EQL Pharmas hemsida. Vid decem-
ber månads utgång 2021 var de tre största aktieägarna 
Cadila Pharmaceuticals Ltd., Fårö Capital AB samt Emanuel 
Eriksson. Samtliga har accepterat att delta i valberednings-
arbetet. Inför årsstämman 2022 utgörs valberedningen 
därmed av Christer Fåhraeus (Fårö Capital AB), Rajiv I Modi 
(Cadila Pharmaceuticals Ltd.) samt Emanuel Eriksson.

Bolagsstämma och kalendarium
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Årsstämma
Årsstämman i EQL Pharma AB (publ) äger rum onsdagen 
den 17 augusti 2022 kl. 16.00 i EQL Pharma AB’s lokaler på 
Stortorget 1 i Lund. Kallelse till årsstämman finns tillgänglig 
på EQL Pharmas hemsida www.eqlpharma.com.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som 
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
avseende förhållandena den 11 augusti 2022, dels senast 
den 11 augusti 2022, gärna före 16.00, till bolaget an mäler 
sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan om deltag-
ande i stämman ska ske skriftligen med namn, person- eller 
organisationsnummer, adress, e-post och telefonnummer 
samt innehav av antal aktier, till adress EQL Pharma AB, att: 
Anna Jönsson, Stortorget 1, 222 23 LUND eller via e-post till 
anna.jonsson@eqlpharma.com.

Aktieregistrering
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear 
Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering 
måste vara verkställd senast den 11 augusti 2022 och bör 
begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar 
aktierna.

Övrig information
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport april-juni (Q1) 
2022-08-16

Halvårsrapport april-september (Q2) 
2022-11-11

Delårsrapport oktober-december (Q3) 
2023-02-14

Bokslutskommuniké (Q4) 
2023-05-11

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan 
information finns tillgänglig på EQL Pharmas hemsida 
www.eqlpharma.com från offentliggörandet. EQL Pharmas 
finansiella rapporter och pressmeddelanden kan prenume-
reras på och laddas ner från hemsidan eller via Spotlight 
Stock Markets hemsida.

EQL Pharma har med hänsyn till miljö- som kostnads-
mässiga skäl beslutat att i första hand distribuera årsredo-
visningen via företagets hemsida. Den tryckta årsredovis-
ningen kommer fortsättningsvis kunna beställas via bolaget 
och postas till de aktieägare och andra intressenter som 
särskilt begär det. För ytterligare information kontaktas 
Christer Fåhraeus, verkställande direktör, tel 0705-60 90 00 
eller e-post: info@eqlpharma.com.
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