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D e l å r s r a p p o r t
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Q2 2020



Fortsatta framsteg i linje med Klarias nya strategi

ANDRA KVARTALET 2020 (APRIL–JUNI)

 ∞ Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,1 MSEK)

 ∞ FoU kostnader för perioden uppgick till 9,2 MSEK (4,3 MSEK)

 ∞ Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-7,9 MSEK)

 ∞ Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,26 SEK)

 ∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,4 MSEK (4,3 MSEK)

 ∞ Likvida medel på balansdagen uppgick till 19,8 MSEK (14,4 MSEK)

 ∞ Eget kapital per 30 juni uppgick till 106,5 MSEK (84,7 MSEK)

 ∞ I maj tillfördes bolaget 17,1 MSEK varav ca 0,3 MSEK genom kvittning, genom en 
riktad nyemission av 5 697 960 aktier till en kurs om 3 SEK per aktie

 
PERIODEN JANUARI-JUNI 2020

 ∞ Nettoomsättning 0,0 MSEK (3,9 MSEK)

 ∞ FoU kostnader för perioden uppgick till 17,2 MSEK (9,1MSEK)

 ∞ Resultat efter skatt uppgick till -21,1 MSEK (-10,0 MSEK)

 ∞ Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,55 SEK (-0,32 SEK)

 ∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 MSEK (-3,5 MSEK)

 ∞ Den 24 februari 2020 genomfördes den av stämmor i Karessa Pharma Holding AB (publ) och Klaria Pharma 
Holding AB (publ) beslutade fusionen mellan de båda bolagen. Bolagsverket registrerade fusionen per den 
6 mars 2020 och Karessa är därmed upplöst. Villkoren för fusionen var att en aktie i Karessa byttes mot 
0,6032 nya aktier i Klaria. Emission av emissionsvederlaget innebar en emission av 6 035 200 nya aktier 
i Klaria till Karessas aktieägare. Antalet aktier i Klaria efter genomförd fusion är 38 728 448.

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 apr-30 juni  1 jan-30 juni  1 jan-31 dec

2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 0 124 0 3 948 4 223

Forsknings- och utvecklingskostnader -9 232 -4 295 -17 191 -9 056 -24 208

Resultat efter skatt -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 426 -4 274 -12 984 -3 524 -14 796

Likvida medel på balansdagen 19 789 14 435 19 789 14 435 2 917

Eget kapital på balansdagen 106 458 84 711 106 458 84 711 82 108

Sammanfattning av resultat 
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Sammanfattning av kvartalsrapporten

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För 

moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.



Väsentliga händelser under  
andra kvartalet 2020

Klaria genomför kapitalanskaffning om 
cirka 27 MSEK, varav riktad nyemission av 
aktier om cirka 17 MSEK och upptagande av 
lån om 10 MSEK

Den 28 april meddelades att Klarias styrelse, med stöd 
av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 
24 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av 
högst 5 697 960 aktier med en teckningskurs om 3 SEK 
per aktie, motsvarande en bruttolikvid om högst cirka 
17,1 MSEK, varav cirka 1 MSEK tillförs genom kvittning. 
Nyemissionen riktades till svenska och internationella 
investerare. Klaria meddelade även att bolaget erhållit ett 
lån om 10 MSEK med löptid fram till den 30 april 2021. 

Beslut om tilldelning i riktad nyemission  
av aktier 

Den 6 maj meddelade Klaria att samtliga aktier 
i bolagets riktade nyemission tecknats under 
teckningsperioden. Styrelsen har beslutat om tilldelning 
av totalt 5 697 960 aktier till tecknarna, i enlighet med 
styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier från 
den 28 april 2020. 

Klarias VD deltog i finansieringsrundan och utökade sitt 
innehav ytterligare med köp av aktier för 420 TSEK.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kliniskt program med Naloxon Alginatfilm 
mot opioidöverdos inleds

Den 1 juli meddelade Klaria att bolaget inlett det 
kliniska programmet med Naloxon Alginatfilm för 
samutskrivning med opioider till patienter med risk 
för överdosering. GMP-produktion av produkten 
har påbörjats inför en klinisk doseringsstudie som är 
planerad att inledas under 2020. Klaria uppskattar att 
den totala adresserbara marknaden för samutskrivning 
av naloxon är värd 1,9 miljarder USD bara i USA.

Beskedet innebär att Klaria kommer att inleda två 
kliniska studier under det andra halvåret 2020. Den 
andra studien är en pivotal bioekvivalensstudie med 
Sumatriptan Alginatfilm mot migrän som finansieras 
av EUs Horizon 2020-program. Förberedelserna inför 
inledningen av denna kliniska studie under senare delen 
av 2020 fortlöper enligt plan.

Klaria genomför en andra stängning inom 
bolagets finansieringsrunda

Den 17 juli meddelade Klaria att bolagets styrelse 
beslutat om en riktad nyemission av högst 3 800 
000 aktier med en teckningskurs om 3 SEK per aktie, 
motsvarande en bruttolikvid om högst cirka 11,4 MSEK. 
Därigenom är hela det bemyndigande som gavs vid 
årsstämman utnyttjat. Nyemissionen riktades till ett 
investerarkonsortium, däribland MK Capital AB. Med 
denna andra stängning har Klaria nu erhållit finansiering 
motsvarande ett kapitaltillskott om 38,5 MSEK. Genom 
kapitaltillskottet uppnår Klaria en ökad diversifiering av 
ägandet i bolaget samt säkerställer en stark finansiell 
position som bland annat möjliggör en ambitiös satsning 
på fler kliniska program, inklusive Naloxon Alginatfilm 
och Sumatriptan Alginatfilm.
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Väsentliga händelser



Licensavtal tecknat med Chilam Enterprise 
Ltd för expansion inom den medicinska 
cannabissektorn

Den 6 augusti meddelades att Klarias dotterbolag 
Cannabis Delivery Sciences (CDS) tecknat ett icke-
exklusivt licensavtal med Chilam Enterprise Ltd som 
ger rättighet att sälja Cannabis Alginatfilmer från CDS 
i Europa. Chilam kommer att erbjuda GMP-certifierad 
medicinsk cannabis som formulerats i Alginatfilmer till 
den europeiska hälsovårdssektorn från och med 2021.

Samarbetet gör det möjligt för Chilam att exportera 
ett större utbud av medicinska cannabisprodukter 
som inkluderar Alginatfilmer till marknader med 
legala regelverk för medicinsk cannabis. Genom att 
kombinera Alginatfilmer från CDS med Chilams mycket 
standardiserade och högkvalitativa cannabissorter 
siktar Chilam på att ta en betydande marknadsandel på 
den europeiska marknaden för medicinsk cannabis.
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Väsentliga händelser forts.



Under Q2 2020 inledde Klaria en finansieringsrunda som totalt motsvarar ett kapitaltillskott om 38,5 MSEK, och 
den är nu slutförd efter en andra stängning efter periodens slut. Vi växlar nu upp tempot ytterligare och inledde 
nyligen det kliniska programmet med Naloxon Alginatfilm för samutskrivning med opioidläkemedel.

Under Q2 2020 tog Klaria ytterligare steg framåt 
i enlighet med vår strategi att renodla bolagets 
fokus till de områden där vår unika drug delivery-

teknologi har som störst potential och arbeta intensivt 
för att bygga aktieägarvärde inom ett flertal kliniska 
program inom dessa områden.

För att kunna genomföra denna ambitiösa plan krävs 
givetvis en stark finansiell position, och tack vare 
slutförandet av en finansieringsrunda som utnyttjat hela 
det mandat som styrelsen erhållit mandat för är Klaria nu 
väl rustat för att hantera flera parallella kliniska program. 

Sedan tidigare pågår våra förberedelser inför en 
pivotal klinisk studie inom vårt kliniska program med 
Sumatriptan Alginatfilm mot migrän Vår målsättning att 
inleda och slutföra studien under 2020 kvarstår och 
förberedelserna fortgår enligt plan.

I juli kunde vi meddela att vi även har inlett ett kliniskt 
program med Naloxon Alginatfilm mot opioidöverdos. 
Det är glädjande då vi ser en betydande medicinsk 
och ekonomisk potential inom samutskrivning 
med opioidläkemedel i syfte att minska risken för 
överdosering. Vi uppskattar att den adresserbara 
marknaden är värd upp till 1 miljard dollar och ser 
goda möjligheter för Klaria att nå en betydande 
marknadsandel. Vi har redan påbörjat GMP-
produktionen inför en klinisk doseringsstudie och 
planerar att inleda studien under 2020.

Det är även tillfredställande att vårt koncernbolag 
Cannabis Delivery Sciences (CDS) tecknade ett 
första icke-exklusivt licensieringsavtal för cannibis 
formulerad i våra Alginatfilmer i juli. Licenstagaren 

Chilam Enterprise Ltd kommer att kunna erbjuda sina 
egna högkvalitativa cannabissorter i denna attraktiva 
formulering till den europeiska hälsovårdssektorn från 
och med 2021. Målsättningen är att ta en betydande 
marknadsandel.

Ovanstående framsteg visar att Klarias verksamhet 
har fungerat väl även när restriktionerna på grund av 
coronapandemin varit som mest omfattande. Samtidigt 
ser vi positivt på att restriktionerna i framförallt 
Europa och USA nu reduceras, om än med regionala 
olikheter. Att kunna börja genomföra fysiska möten med 
potentiella partners igen vore givetvis välkommet för 
oss i den expansiva period som vi befinner oss i.

Jag vill slutligen välkomna deltagarna i den andra 
stängningen av vår finansieringsrunda som aktieägare i 
Klaria. Det är inspirerande att bolaget nu har en bredare 
och mer mångfacetterad ägarkrets, och jag ser fram 
emot en god dialog under arbetet med att fortsätta 
bygga ett starkt och framgångsrikt bolag. 

Både resten av 2020 och 2021 ser mycket spännande 
ut för Klaria då vi nu kan fokusera fullt ut på att leverera 
framsteg inom existerande och kommande samarbeten 
och kliniska program.

Jesper Wiklund 

Vd Klaria Pharma Holding AB (publ)

Uppsala i augusti 2020

Klarias vd Jesper Wiklund har ordet
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Strategi

Klarias strategi är att maximera aktieägarvärdet genom 
att enbart fokusera sina utvecklingsresurser på projekt 
där den nuvarande behandlingen uppfyller två villkor: 1) 
behandlingen ges som nässpray eller injektion på grund 
av dåligt eller obefintligt upptag i magen och 2) detta 
utgör ett betydande problem för patienter, vårdgivare 
eller betalande parter. 

Klarias nuvarande projekt för adrenalin mot akut allergisk 
chock, naloxon mot opioidöverdos, midazolam mot akut 
epilepsi samt ketamin mot akut smärta och depression är 
utmärkta exempel på projekt som uppfyller båda dessa 
kriterier.

Klarias strategi utnyttjar Alginatfilmernas viktigaste 
egenskap; äkta och fullständig transmukosal leverans 
av läkemedel som inte tas upp i magen. Detta särskiljer 
Alginatfilmerna från andra orala transmukosala teknologier 
såsom stärkelsebaserade orala filmer, snabbupplösande 
tabletter och orala sprayer, där en signifikant andel av 

den aktiva substansen blandas med saliv och sväljs vilket 
ger en delvis oral administrering. Till skillnad från dessa 
teknologier kan Klarias Alginatfilmer leverera läkemedel 
som inte är oralt tillgängliga (upptag via magen/tarmarna 
till blodomloppet är lågt eller obefintligt). Det är därför 
som Klaria bland annat har lyckats ta fram fullt fungerande 
transmukosala filmer för adrenalin, naloxon och ketamin.  
Alla dessa läkemedel är icke oralt tillgängliga. 

Strategin gör att Klaria kan skapa stora aktieägarvärden 
genom att utveckla produkter som ger bättre kliniskt utfall 
och har förbättrad användarvänlighet än de produkter som 
finns på marknaden idag.

Metodiken att kombinera Klarias patenterade drug delivery-
plattform med välbeprövade aktiva substanser medför stora 
fördelar för Klaria som bolag, inklusive kortare tid till marknad, 
lägre utvecklingskostnader samt reducerad risk jämfört 
med traditionell läkemedelsutveckling.

K larias vision är att bidra till en 
förbättrad livskvalitet för människor 
med allvarliga medicinska 

tillstånd genom att utnyttja bolagets unika 
Alginatfilmteknologi.

Hög

Låg

Nej Injektion eller nässpray?

Ej tillfredsställt medicinskt behov 

Adrenalin
(akut allergisk reaktion)

Naloxon
(opioidöverdos)

Ketamin
(akut smärta, depression)

Triptaner
(migrän)

Midazolam
(akut epilepsi)

Ja

Fokus på möjliggörande och transformativa behandlingar
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Klarias drug delivery-plattform

Klarias unika och patenterade drug delivery-plattform utgörs 
av en alginatbaserad polymerfilm som gör det möjligt att ta 
upp en produkts aktiva substans via munslemhinnan. Filmen 
kan liknas vid ett frimärke som fästs på insidan av kinden eller 
gommen. Inom loppet av tio minuter distribueras den aktiva 
substansen ut direkt i blodomloppet. 

Klarias Alginatfilmer erbjuder ett flertal tydliga fördelar 
jämfört med nässpray och injektion:

 ∞ Den smidiga storleken gör filmerna lätta att bära 
med sig, vilket exempelvis utgör en dramatisk 
skillnad för patienter med allvarlig allergi som i 
dagsläget måste bära med sig en stor spruta.

 ∞ Patienter, vårdgivare och anhöriga behöver inte oroa 
sig över att använda injektioner. Nålfobi är ett utbrett 
problem utöver risken för nålstick och smittospridning.  

 ∞ Dosen blir mer exakt jämfört med nässpray då substansen 
tar en mer direkt väg in i blodomloppet, och risken 
att patienten kräks upp behandlingen elimineras. 

Patent

Klaria äger en patentportfölj som skyddar den unika 
Alginatfilmteknologi som bolagets drug delivery-plattform 
är baserad på. För att ytterligare förstärka skyddet arbetar 
Klaria löpande med att ansöka om projekt-specifika 
patentskydd för kombinationerna som tas fram inom 
respektive projekt. HIttills har bolaget ansökt om sådana 
patent inom samtliga av sina projekt.

Detta innebär att Klaria successivt bygger upp en stark patentportfölj trots att de aktiva substanserna är 
välbeprövade sedan tidigare, i vissa fall med redan utgångna patent. Klaria har nu godkända patent för plattformen 
på alla viktiga marknader världen över.

F i lmen kan liknas vid ett frimärke 
som fästs på insidan av kinden 
eller gommen. Inom tio minuter 

distribueras den aktiva substansen ut 
direkt i blodomloppet.

“
Klarias verksamhet forts.
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Pipeline för Klarias utvecklingsprojekt

Preklinisk

Sumatriptan Färdigställd 2020

Färdigställd 2020 Inleds 2020

Inleds 2020

Inleds 2020

Färdigställd 2020

Adrenalin/epinefrin

Naloxon

Cannabinoider

Ketamin

Midazolam

Identifiera klinisk 
dosering Bioekvivalens PartnerAnsökan om 

godkännande

Sumatriptan

Klarias Sumatriptan Alginatfilm är en ny typ av behandling mot migrän. Filmen möjliggör transmukosal leverans av 
sumatriptan, vilket ger unika och värdefulla fördelar jämfört med för närvarande tillgängliga behandlingar. Detta gäller 
särskilt för de 80 procent av alla migränpatienter som drabbas av illamående.

2018 erhöll Klaria ett forskningsanslag om 21 MSEK från EU genom det innovationsfokuserade EU Horizon2020-
programmet. Den senaste milstolpsutbetalningen erhölls i februari 2020. 

 

Adrenalin/epinefrin

Målsättningen Adrenalin Alginatfilm är att:

1. Ersätta EpiPen (den i nuläget dominerande tekniken 
som är föråldrad och baserad på en dyr, oprecis och 
skrymmande injektionspenna) med adrenalin/epinefrin 
formulerad i Klarias film.

2. Ta marknadsandelar av EpiPen genom att erbjuda en 
överlägsen produkt med ökat mervärde för patienten, till 
förmån för alla intressenter. Försäljningen av EpiPen uppgår 
idag till ca 4,2 miljarder dollar per år.

3. Bli marknadsledande. Denna potential gör Adrenalin 
Alginatfilm till en stor kommersiell möjlighet för Klaria.

Klaria samarbetar med Mundipharma/Elvium Pharma 
genom ett avtal som är värt mer än 50 miljoner dollar i 
milstolpar samt tillkommande royalties.

Naloxon

Klarias naloxonfilm är en ny typ av behandling mot 
opioidöverdoser. Att använda en film medför flera viktiga 
fördelar jämfört med en nässpray. Samutskrivning av 
naloxon med opioider är en betydande och växande 
marknad där det finns viktiga behov som i dagsläget inte 
uppfylls.

Klarias formulering av naloxon är unikt positionerad för 
att tillgodose dessa behov. Det gör att utvecklingen 
av Naloxon Alginatfilm förväntas resultera i en mycket 
värdefull och konkurrenskraftig ny produkt.

Det kliniska programmet med Naloxon Alginatfilm 
inleddes i juli 2020 med påbörjad GMP-produktion inför 
en klinisk doseringsstudie. Studien är planerad att inledas 
under senare delen av 2020.
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Cannabis Delivery Sciences

Cannabis Delivery Sciences (CDS) har som mission att fullt ut realisera de kommersiella möjligheterna med cannabis/
cannabinoider, inklusive substanserna THC och CBD, i Klarias unika filmteknologi. CDS är en fristående enhet inom 
Klariakoncernen och arbetar med tillämpningar för såväl medicinska som rekreativa syften. Bolaget tecknade ett 
första icke-exklusivt licensavtal med Chilam Enterprise Ltd i juli 2020. Avtalet ger Chilam möjlighet att erbjuda sina 
högkvalitativa cannabissorter formulerade i Alginatfilmer från CDS till den europeiska hälsovårdssektorn från och med 
2021. Mer information finns på dess webbplats, www.cannabisdeliverysciences.com.

Cannabis Delivery Sciences möjliggör:

 ∞ En helt ny, patentskyddad kategori med 
cannabisprodukter som ger snabbt och exakt upptag 
av cannabinoider (effekt efter ca 20 minuter), 
men utan de sociala/hälsomässiga nackdelarna 
med rökning respektive ätbara produkter.

 ∞ Dedikerade resurser med fokus på att teckna avtal 
med starka aktörer på cannabismarknaden.

 ∞ Utnyttjande av ett team med gedigen erfarenhet 
inom marknadsföring i flertalet regioner som 
USA, Kanada, Jamaica och Storbritannien.

En snabbväxande marknad värd över 30 
miljarder USD år 2022

Den totala cannabismarknaden uppskattas vara värd 
30 miljarder USD år 2022. Ätbara cannabisprodukter 
(oljor, drycker, kakor och gummin) utgör ett av 
segmenten och förväntas vara värt över 4 miljarder 
USD vid samma tidpunkt. Upptag via ätbara produkter 
är dock inexakt och tar vanligtvis över en timme. 

Segmentet rökning uppskattas vara värt över 20 
miljarder USD, men är förknippat med betydande 
hälsomässiga och regulatoriska nackdelar.

Cannabis Delivery Sciences ser goda möjligheter 
att ta betydande marknadsandelar från båda dessa 
segment. Klarias filmteknologi är smidigare att 
använda och ta med sig, ger mer exakt dosering samt 
möjliggör betydligt kortare tid till effekt jämfört med 
ätbara produkter. Samtidigt är teknologin fri från 
de hälsomässiga och regulatoriska nackdelar som är 
förknippade med rökning.

Klarias verksamhet forts.

C annabis Delivery Sciences gör det möjligt att satsa 
fullt ut på cannabisprodukter som formulerats i  Klarias 
unika fi lmteknologi. 

“
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Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 apr-30 juni  1 jan-30 juni 1 jan–31 dec

2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 0 124 0 3 948 4 223

Övriga rörelseintäkter 1 107 187 2 579 428 7 362

Rörelsens kostnader -10 466 -8 159 -22 192 -14 307 -32 677

Forsknings- och utvecklingskostnader -9 232 -4 295 -17 191 -9 056 -24 208

Rörelseresultat -9 359 -7 848 -19 613 -9 931 -21 092

Resultat efter finansiella poster -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Resultat efter skatt -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 426 -4 274 -12 984 -3 524 -14 796

Likvida medel på balansdagen 19 789 14 435 19 789 14 435 2 917

Eget kapital på balansdagen 106 458 84 711 106 458 84 711 82 108

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,24 -0,26 -0,55 -0,32 -0,72

Soliditet 2,40 2,75 2,40 2,75 2,56

Eget kapital per aktie, kr -0,32 -0,14 -0,34 -0,11 -0,47

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 83% 78% 83% 78% 81%

Antal anställda vid periodens slut 6 4 6 4 3

Koncernen
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kvartalet 2020 



Andra kvartalet, april-juni

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 
tkr (124 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 10 466 tkr (8 
159 tkr), fördelat på administrationskostnader 592 tkr 
(3 163 tkr), försäljningskostnader 642 tkr (701 tkr) och 
forsknings- och utvecklingskostnader 9 232 (4 295 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -10 110 tkr (-7 
891 tkr), eller -0,24 kr (-0,26 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 3 346 tkr (5 726 
tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -13 426 tkr (-4 274 tkr), eller -0,32 kr 
(-0,14 kr) per aktie. Klarias likviditet var vid periodens 
slut 19 789 tkr (14 435 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har Klaria investerat 0 tkr (0 tkr) i 
materiella anläggningstillgångar.

Perioden januari-juni

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 0 
tkr (3 948 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under perioden uppgick till 22 192 tkr (14 
307 tkr), fördelat på administrationskostnader 3 902 tkr 
(4 068 tkr), försäljningskostnader 1 099 tkr (1 183 tkr) 
och forsknings- och utvecklingskostnader 17 191 (9 056 
tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -21 139 tkr (-9 
989 tkr), eller -0,55 kr (-0,32 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Periodens kassaflöde uppgick till 16 872 tkr (6 476 
tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -12 984 tkr (-3 524 tkr), eller -0,34 kr 
(-0,11 kr) per aktie.

Investeringar

Under kvartalet har Klaria investerat 0 tkr (0 tkr) i 
materiella anläggningstillgångar.

Under perioden har fusionen med Karessa Pharma 
Holding  AB (publ) genomförts.

Eget kapital

Eget kapital i Klariakoncernen uppgick vid periodens 
slut till 106 458 tkr (84 711 tkr) eller 2,40 kr (2,75 kr) 
per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 83% (78%).

Skattemässiga underskott

Klarias nuvarande verksamhet förväntas initialt 
innebära negativa resultat och skattemässiga 
underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt 
övertygande skäl som talar för att skattemässiga 
överskott kommer att finnas i framtiden 
som kan försvara en aktivering av värdet 
av underskottsavdragen, varför uppskjuten 
skattefordran ej har redovisats. Vid försäljning av en 
läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas 
vilka för närvarande bedöms kunna komma att 
skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga 
underskott vilket skulle komma att innebära en låg 
skattebelastning för bolaget när ett projekt säljs eller 
läkemedlet kommer ut på en kommersiell marknad. De 
skattemässiga fastställda underskotten i koncernens 
bolag uppgick till 50 130 tkr per sista december 2018 
och 72 611 tkr per sista december 2019.

Personal

Antalet anställda var vid kvartalets slut 6 (inkl VD) 
varav 0 på deltid. 
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Moderbolaget

Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras 
av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm. Klaria Pharma Holding AB (publ) är 
moderbolag i en koncern med totalt nio bolag. Klaria 
äger samtliga aktier i Klaria Incentive AB (556955-
6573), Uppsalagruppen Medical AB (556847-3390), 
WBC Drug Delivery Technologies GmbH AG Munich 
(HRB 247378), Karessa Pharma AB (556966-7420), 
Karessa incentive AB (559114-8514) Klaria AB 
(559012-2577) som i sin tur äger samtliga aktier i FFT 
Pharmaceutical AB (556955-6573) samt äger Klaria 
Pharma Holding AB (publ) och 95% i CDS Functional 
Film AB (559222-7374).

Andra kvartalet, april-juni

Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick 
till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 3 853 tkr (2 
394 tkr), varav administrationskostnaderna utgjorde 
2 536 tkr (713 tkr), försäljningskostnaderna 371 tkr 
(551 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnaderna 
946 tkr (1 130 tkr). Resultat efter finansnetto var för 
kvartalet -4 005 tkr (-1 163 tkr). 

Perioden januari-juni

Omsättningen i moderbolaget under perioden uppgick 
till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 9 031 tkr (4 
165 tkr), varav administrationskostnaderna utgjorde 
5 909 tkr (1 505 tkr), försäljningskostnaderna 828 tkr 
(841 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnaderna 
2 294 tkr (1 819 tkr). Resultat efter finansnetto var 
för perioden -8 000 tkr (-1 768 tkr). Likviditeten i 
moderbolaget per 30 juni 2020 var 17 410 tkr (1 407 
tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 183 
165 tkr (133 813 tkr) och soliditeten var 86% (99%).

Aktiekapital

Klarias aktiekapital uppgår till 740 440 kronor fördelat 
på 44 426 408 utestående aktier.

Aktien

Klaria Pharma Holdings aktie är listad på First 
North under kortnamnet KLAR. Aktien har ISIN-kod 
SE0005506193. Klarias ICB-klassificering är Subsector 
4577. FNCA Sweden AB är Certified Advisor. Bolaget 
hade per den 30 juni 2020 ca 2 600 aktieägare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Klaria är genom sin verksamhet exponerat för risker 
och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets 
risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 
28-29 i bolagets årsredovisning för 2019, vilken finns 
tillgänglig på bolagets hemsida www. klaria.se.
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Rapport över totalresultatet (koncernen)

Rapport över totalresultatet

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 apr-30 juni  1 jan-30 juni 1 jan–31 dec

2020 2019 2020 2019 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 124 0 3 948 4 223

Övriga rörelseintäkter 1 107 187 2 579 428 7 362

Summa rörelsens intäkter 1 107 311 2 579 4 376 11 585

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -592 -3 163 -3 902 -4 068 -6 653

Försäljningskostnader -642 -701 -1 099 -1 183 -1 816

Forsknings- och utvecklingskostnader -9 232 -4 295 -17 191 -9 056 -24 208

Summa rörelsens kostnader -10 466 -8 159 -22 192 -14 307 -32 677

Rörelseresultat -9 359 -7 848 -19 613 -9 931 -21 092

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -751 -43 -1 526 -58 -1 400

Resultat efter finansiella poster -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning 42 147 30 792 38 226 30 792 31 159

Antal aktier på balansdagen, tusental 44 426 30 792 44 426 30 792 32 102

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,24 -0,26 -0,55 -0,32 -0,72

Tkr (om ej annat anges)
 1 apr-30 juni  1 jan-30 juni 1 jan–31 dec

2020 2019 2020 2019 2019

Periodens resultat -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt 0 0 2 0 -2

Periodens totalresultat -10 110 -7 891 -21 137 -9 989 -22 494

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -10 110 -7 891 -21 137 -9 989 -22 494

Minoritetsintresse 0 0 0 0 1
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Rapport över finansiell ställning (koncernen) 

Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

30 jun 31 dec

2020 2019 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 105 563 91 853 96 740

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 49 55 41

Finansiella tillgångar

Nyttjanderättstillgång 509 1 017 763

Summa anläggningstillgångar 106 121 92 925 97 544

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 2 379 1 015 1 266

Likvida medel 19 789 14 435 2 917

Summa omsättningstillgångar 22 168 15 450 4 183

TOTALA TILLGÅNGAR 128 289 108 375 101 727

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa eget kapital 106 458 84 711 82 108

Innehav utan bestämmande inflytande 3 0 2

Avsättningar och skulder

Långfristiga skulder 130 767 130

Kortfristiga skulder 21 698 22 897 19 487

Summa avsättningar och skulder 21 828 23 664 19 617

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 128 289 108 375 101 727
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Rapport över förändring i eget kapital (koncernen) 

Klariakoncernen, 1 januari 2019–30 juni 2019

Tkr (om ej annat anges) Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Om- 
räknings- 

reserv

Ansamlad  
förlust

Innehav 
utan be- 

stämmande 
inflytande

Totalt 
 eget kapital

Ingående balans 2019-01-01 513 185 165 0 -90 978 0 94 700

Totalresultat

Periodens resultat -9 989 -9 989

Summa totalresultat 0 0 -9 989 -9 989

Transaktioner med aktieägare 0

S:a transaktioner med aktieägarna 0 0 0 0

Utgående balans 2019-06-30 513 185 165 0 -100 967 0 84 711

Ingående balans 2019-04-01 513 185 165 0 -93 076 0 92 602

Totalresultat

Periodens resultat -7 891 -7 891

Summa totalresultat 0 0 -7 891 -7 891

Transaktioner med aktieägare 0

S:a transaktioner med aktieägarna 0 0 0 0

Utgående balans 2019-06-30 513 185 165 0 -100 967 0 84 711
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Rapport över förändring i eget kapital (koncernen) 

Klariakoncernen 1 jan 2020-30 juni 2020

Tkr (om ej annat anges) Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Om- 
räknings- 

reserv

Ansamlad  
förlust

Innehav 
utan be- 

stämmande 
inflytande

Totalt 
 eget kapital

Ingående balans 2020-01-01 535 104 069 -2 -22 491 -3 82 108

Totalresultat

Disposition av föregående års 
resultat

-22 491 22 491

Periodens resultat 2 -21 139 -21 137

Summa totalresultat 0 -22 491 2 1 352 0 -21 137

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 95 17 018 17 113

Fusion 111 28 263 28 374

Summa transaktioner med aktieägarna 206 45 281 0 0 0 45 487

Utgående balans 2020-06-30 741 126 859 0 -21 139 -3 106 458

Ingående balans 2020-04-01 646 109 841 0 -11 029 -3 99 455

Totalresultat

Periodens resultat 0 -10 110 -10 110

Summa totalresultat 0 0 0 -10 110 0 -10 110

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 95 17 018 17 113

Summa transaktioner med aktieägarna 95 17 018 0 0 0 17 113

Utgående balans 2020-06-30 741 126 859 0 -21 139 -3 106 458
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Klariakoncernen 
Tkr (om ej annat anges)

 1 apr-30 juni  1 jan-30 juni 1 jan–31 dec

2020 2019 2020 2019 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -10 110 -7 891 -21 139 -9 989 -22 492

Avskrivningar 3 358 2 650 6 716 5 044 10 089

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 -506 0 -503 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital

-6 752 -5 747 -14 423 -5 448 -12 403

Förändringar i rörelsekapital -6 674 1 473 1 439 1 924 -2 393

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-13 426 -4 274 -12 984 -3 524 -14 796

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag, 
netto likviditetspåverkan

0 0 13 084 0 387

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

0 0 13 084 0 387

Nettokassaflöde före finansiella poster -13 426 -4 274 100 -3 524 -14 409

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 10 000 0 10 000 10 000

Skulder hänförliga till 
finansieringsverksamheten

0 0 0 0 -633

Tillskjutet kapital 16 772 0 16 772 0 0

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

16 772 10 000 16 772 10 000 9 367

PERIODENS KASSAFLÖDE 3 346 5 726 16 872 6 476 -5 042

Likvida medel vid periodens början 16 443 8 709 2 917 7 959 7 959

Likvida medel vid periodens slut 19 789 14 435 19 789 14 435 2 917

Rapport över kassaflöden (koncernen) 
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Tkr (om ej annat anges)
 1 apr-30 juni  1 jan-30 juni 1 jan–31 dec

2020 2019 2020 2019 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 1 312 1 238 2 516 2 410 4 821

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -2 536 -713 -5 909 -1 505 -6 168

Försäljningskostnader -371 -551 -828 -841 -1 544

Forsknings- och utvecklingskostnader -946 -1 130 -2 294 -1 819 -3 081

Summa rörelsens kostnader -3 853 -2 394 -9 031 -4 165 -10 793

Rörelseresultat -2 541 -1 156 -6 515 -1 755 -5 972

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -1 464 -7 -1 485 -13 -26

Resultat efter finansiella poster -4 005 -1 163 -8 000 -1 768 -5 998

Bokslutsdispositioner -14 585

Resultat före skatt -4 005 -1 163 -8 000 -1 768 -20 583

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -4 005 -1 163 -8 000 -1 768 -20 583

Resultaträkning (moderbolaget) 
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Tkr (om ej annat anges) 30 juni 2020 30 juni 2019 31 dec 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 13 9

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 175 074 130 050 140 100

Summa anläggningstillgångar 175 080 130 063 140 109

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 19 699 3 826 0

Kundfordringar och andra fordringar 1 144 113 148

Likvida medel 17 410 1 407 1 738

Summa omsättningstillgångar 38 253 5 346 1 886

TOTALA TILLGÅNGAR 213 333 135 409 141 995

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 741 513 535

Fritt eget kapital 182 424 133 300 124 366

Summa eget kapital 183 165 133 813 124 901

Avsättningar och skulder

Skulder till koncernföretag 18 628 0 12 739

Kortfristiga skulder 11 540 1 596 4 355

Summa avsättningar och skulder 30 168 1 596 17 094

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 213 333 135 409 141 995

Balansräkning (moderbolaget) 
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Noter inklusive redovisningsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen 
(ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För 
moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och 
Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Förutom vad som framgår nedan är moderföretagets 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
för rapporten oförändrade jämfört med senaste 
årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 
31 december 2018 och ska läsas tillsammans med 
den. Koncernens redovisningsprinciper är förändrade 
betr redovisning av goodwill och immateriella 
anläggningstillgångar. Tidigare års goodwill har 
omklassificerats till immateriella rättigheter. 
Denna förändring har lett till att avskrivningar på 
rättigheterna

ska börja tillämpas fr o m förvärvstidpunkten i juni 
2015 fram t o m rättigheternas återstående livslängd 
dec 2026. Tidigare års ackumulerade avskrivningar har 
redovisats över eget kapital och årets avskrivning över 
årets resultat. Jämförelsesiffror för 2018 är justerade 
som konsekvens av dessa förändringar. 

Från och med 1 januari 2018 tillämpar Klaria IFRS 9 
Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal 
med kunder. IFRS 15 har inte fått någon väsentlig 
påverkan på koncernens finansiella rapporter då 
Klaria inte har någon uppdragsforskning åt externa 
kunder. IFRS 9 har inte fått någon effekt på koncernen 
då koncernens finansiella instrument som består av 
kundfordringar och övriga fordringar samt upplåning 
som redovisas till upplupet anskaffningsvärde, ej 
förekommer.

Från och med 1 januari 2018 tillämpar Klaria IFRS 
15 Intäkter från avtal med kunder som ersätter från 
och med 2018 existerande standarder relaterade till 
intäktsredovisning. Förändringen har ej fått väsentliga 
effekter på Klarias resultat och ställning eftersom 
bolaget ännu ej har några intäkter och milestoneintäkter 
sker enligt kontantprincipen, d v s redovisas som intäkt 
när betalningar erhålles.

Effekter av övergången till IFRS 16 
Leasingavtal

Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 
2019 den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal. 
IFRS 16 introducerar en enda redovisningsmetod 
för leasingavtal vilket innebär att koncernens 
hyresavtal för lokaler som tidigare klassificerats 
som operationell leasing enligt IAS 17 kommer att 
redovisas i balansräkningen som tillgång i form av en 
nyttjanderätt och leasingskuld. 

Företaget har valt att tillämpa lättnadsreglerna 
då leasingavtal av mindre värde och avtal som 
löper under kortare tidsperiod än 12 månader från 
övergångstidpunkten inte inkluderas. Bolaget har 
valt att tillämpa partiell retroaktivitet där jämförande 
år inte räknas om och den ackumulerade effekten 
redovisas som en justering av ingående eget kapital 
vid första tillämpningsdagen. 

Tillgångarna ökade per 1 januari 2019 med 1 169 
TSEK och koncernens skulder med 1 169 TSEK. 
Soliditeten vid övergången påverkades negativt med 
ca 1%-enhet. Redovisningen har lett till en positiv 
effekt på rörelseresultatet då koncernen för perioden 
januari-december 2019 redovisade avskrivningar 509 
tkr på tillgången och finansiella kostnader 20 tkr på 
leasingskulden i stället för leasingavgifter om 521. 
Under perioden januari-juni var avskrivningarna på 
nyttjanderättstillgången 254 tkr och de finansiella 
kostnaderna 6 tkr.

Not 2 Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under 
kvartalet och perioden.



Resultat per aktie 

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Genomsnittligt antal aktier 

Det genomsnittliga antalet aktier i Klaria Pharma 
Holding AB (publ.) har beräknats utifrån en viktning av 
det historiska antalet utestående aktier i Klaria Pharma 
Holding AB (publ.) efter varje genomförd nyemission 
gånger antal dagar som respektive antal aktier varit 
utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala 
tillgångar).

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital. 

Sysselsatt kapital 

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
per aktie 

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 
med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie 

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 
verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2020-08-28

Fredrik Hübinette  Anders Ardstål   Scott Boyer   Jesper Wiklund 
Styrelseordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot   VD

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB (publ.)är skyldig att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på sid 23 angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti kl.08.30 CET.
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