Delårsrapport
2014-01-01 till 2014-03-31

Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.
Sammanfattning av delårsrapport – koncernen
Första kvartalet (2014-01-01 – 2014-03-31)
 Intäkterna uppgick till 2 863 (1 555) KSEK varav 2 851 (1 534) KSEK avser aktiverade
utvecklingsutgifter.
 Resultatet före skatt uppgick till -1 280 (-1 119) KSEK.
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,07) SEK.
 Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2014 till 51 %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 371 875 aktier per 2014-03-31.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014










I januari 2014 meddelar A1M Pharma att Bolagets patentansökan avseende diagnostik och behandling
av havandeskapsförgiftning godkänts i USA. Patentet, som löper i 20 år, har titeln ”Diagnosis and
Treatment of Preeclampsia”.
I februari 2014 meddelar Bolaget att forskare knutna till A1M Pharma i forskningstidskriften Plos One
publicerat en vetenskaplig studie om proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) och där påvisat att A1M
skyddar mot skador på moderkakan och njuren i en fårmodell för havandeskapsförgiftning. Studien
nås via följande länk:
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0086
353&representation=PDF
I mars 2014 meddelar A1M Pharma att arbete avseende fortsatt finansiering har inletts för att tillföra
Bolaget kapital för åtminstone de kommande tolv månaderna i syfte att möjliggöra för A1M Pharma
att bedriva sin verksamhet i önskvärd takt och omfattning. Arbetet avseende fortsatt finansiering sker
i tät dialog med huvudägaren Baulos Capital Belgium SA.
I mars 2014 meddelar A1M Pharma och NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) att man inlett ett
forskningssamarbete inom mitokondriell medicin. Syftet med samarbetet är initialt att utnyttja de
båda företagens kompletterande vetenskapliga plattformar inom ramen för pågående
utvecklingsprojekt. För ytterligare information om samarbetet hänvisas till pressmeddelande
publicerat 2014-03-25. Pressmeddelandet finns tillgängligt på A1M Pharmas och AktieTorgets
respektive hemsidor (www.a1m.se och www.aktietorget.se).
Den 25 mars 2014 håller Bolaget årsstämma. Bland annat beslutas om aktieuppdelning (5:1). Efter
registrering uppgår antalet aktier i Bolaget till 15 371 875 stycken. Mer information om de beslut som
fattades finns att tillgå i pressmeddelande per den 25 mars 2014 med rubrik ”Kommuniké från
årsstämma”. Pressmeddelandet finns tillgängligt på A1M Pharmas och AktieTorgets respektive
hemsidor (www.a1m.se och www.aktietorget.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång


I april 2014 meddelar A1M Pharma att styrelsen tagit beslut om att genomföra en företrädesemission.
Samtidigt beslutades att genomföra en kvittningsemission avseende ett av A1M Pharma tidigare
erhållet konvertibelt lån om 15 MSEK från Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen
av det utestående konvertibla lånet genomförs till samma villkor som den aktuella
företrädesemissionen. Besluten enligt ovan är villkorade av godkännande vid extra bolagsstämma.
Notera även att beslut om företrädes- och kvittningsemission förutsätter att Aktiemarknadsnämnden
beslutar att medge Baulos Capital Belgium SA undantag från budplikt. Samtidigt meddelas att A1M
Pharma under april 2014 erhållit bryggfinansiering från Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium
SA om totalt 5 MSEK. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i teckningsförbindelse i den
planerade nyemissionen. För ytterligare information om ovanstående händelser hänvisas till rubrik
”Information om inlett arbete avseende finansiering” i denna delårsrapport, samt till
pressmeddelande publicerat den 14 april 2014 som finns att tillgå på A1M Pharmas och AktieTorgets
respektive hemsidor (www.a1m.se och www.aktietorget.se).
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Information om inlett arbete avseende finansiering
Planerad företrädesemission
Den 11 april 2014 beslutade styrelsen i A1M Pharma – villkorat av beslut vid extra bolagsstämma – att
genomföra en företrädesemission om högst 9 223 125 aktier till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Det
totala emissionsbeloppet uppgår till högst 23 980 125 SEK. A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om
cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11 MSEK, totalt motsvarande cirka 85 procent av
emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma
kommer att publiceras inom kort. Genom den planerade nyemissionen avser A1M Pharma bland annat
anskaffa kapital för att uppnå prekliniskt proof of concept för behandling och diagnostik av
havandeskapsförgiftning, samt för att uppnå prekliniskt proof of concept inom området njursjukdom.
Beslut om kvittningsemission
Den 11 april 2014 beslutade styrelsen i A1M Pharma AB även – villkorat av beslut vid extra bolagsstämma – att
samtidigt genomföra en kvittningsemission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållet konvertibelt lån om
15 MSEK från Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet
genomförs till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen. Antalet aktier som nyemitteras genom
denna kvittningsemission uppgår till 5 769 230 stycken och sker således till en teckningskurs om 2,60 SEK per
aktie. Aktierna i kvittningsemissionen ger inte företrädesrätt att teckna aktier i den planerade
företrädesemissionen.
Beslut om företrädes- och kvittningsemission förutsätter att Aktiemarknadsnämnden beslutar att medge Baulos
Capital Belgium SA undantag från budplikt.
Bryggfinansiering från huvudägaren Baulos Capital Belgium SA
I april 2014 erhöll A1M Pharma en bryggfinansiering från Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA om
totalt 5 MSEK. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i teckningsförbindelse i den planerade
nyemissionen och är inkluderat i angiven teckningsförbindelse om cirka 9,3 MSEK.
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VD Tomas Eriksson kommenterar
Vi har under det första kvartalet 2014 arbetat vidare i högt tempo och ett antal
saker av särskild vikt bör lyftas fram. I mars 2014 kunde vi meddela att arbete
inletts för fortsatt finansiering av Bolaget. Som påpekats har detta arbete skett i
tät dialog med huvudägaren Baulos Capital Belgium SA för att arbetet ska gå så
smidigt som möjligt. Under april erhöll vi ett brygglån från huvudägaren om 5
MSEK, ett brygglån som ska övergå i teckningsförbindelse i den
företrädesemission vi har för avsikt att genomföra. Brygglånet ger oss möjlighet att fortsätta hålla en hög takt i
utvecklingsarbetet och vi är mycket glada över det förtroende Baulos Capital Belgium SA visat oss.
Som tidigare nämnts har vi nu även kunnat meddela att vi under maj 2014 har för avsikt att genomföra en
företrädesemission om cirka 24 MSEK. Att nyemissionen på förhand är säkerställd till cirka 85 procent genom
teckningsåtagare och garanter ger oss en bra plattform och stabilitet vid genomförandet av kapitaliseringen.
Genom den planerade nyemissionen avser vi bland annat anskaffa kapital för att uppnå prekliniskt proof of
concept för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning, samt för att uppnå prekliniskt proof of
concept inom området njursjukdom.
Samtidigt har vi för avsikt att genomföra en kvittningsemission avseende ett tidigare erhållet konvertibelt lån
om 15 MSEK från vår huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet
ska genomföras till samma villkor som i den aktuella företrädesemissionen och kommer att minska vår
skuldsida väsentligt.
Vi har under perioden även gjort flera verksamhetsmässiga framsteg. I januari godkändes vårt patent i USA
avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett patent som ger oss skydd i USA, världens
största läkemedelsmarknad. Det godkända patentet ger oss samtidigt ytterligare bredd i vårt befintliga
patentskydd. Vi har även mottagit patentgodkännande avseende markörer för fetalt hemoglobin och A1M i
Nya Zeeland. Patentet rör förvisso en liten marknad, men ger oss ytterligare bekräftelse.
Jag vill även nämna att vi under februari kunde tillkännage att forskare knutna till A1M Pharma, i
forskningstidskriften Plos One, publicerat en vetenskaplig studie om proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) och
där påvisat att A1M skyddar mot skador på moderkakan och njuren i en fårmodell för havandeskapsförgiftning.
Resultaten är ett stort steg framåt och det är glädjande att vår behandlingsidé har visat sig fungera i
djurmodell. De positiva resultaten stärker oss ytterligare i vårt arbete gällande utveckling och
kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning baserad på A1M-proteinet.
Under perioden har vi även kunnat meddela att ett samarbetsavtal tecknats med NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ), noterade på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. Samarbetet kommer att innebära förbättrade
möjligheter för båda parter att bedriva ledande forskning inom mitokondriell medicin. Jag är övertygad om att
våra erfarenheter och vetenskapliga bakgrund kommer att skapa nya infallsvinklar och förbättra våra
möjligheter att skapa ledande produkter med stor marknadspotential, samtidigt som det är viktigt att
poängtera att vi har ett bibehållet fokus på havandeskapsförgiftning och njurskada.
Vi har flera viktiga utmaningar framför oss och ser med tillförsikt fram emot den kommande viktiga period vi
står inför.
Tomas Eriksson
VD, A1M Pharma AB
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Fokus på havandeskapsförgiftning – njurskador, ett naturligt komplement
Nyligen publicerad forskning av A1M Pharma visar att A1M skyddar mot njurskadorna som uppstår vid
havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade därför Bolaget att komplettera fokus till att även omfatta
läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador generellt. Njurskador är ett omfattande läkemedelsområde av
väsentlig storlek som har potential att öka Bolagets marknad avsevärt.
A1M Pharma AB
Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering
av behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning, samt njursjukdomar. Läkemedelsutvecklingen är
baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ
stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken av havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av
biomarkörerna hemoglobin och A1M i mammans blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod, som på
ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Under 2013
beslutade Bolaget om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador,
då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion.
A1M Pharma är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB.
Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering
inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga
havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra
bolag.
Intäkter och resultat
Intäkter
Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget, 0 (0) KSEK, under årets första kvartal.
Intäkterna består till största delen av aktiverade utvecklingsutgifter som för året uppgår till 2 851 (1 534) KSEK
för koncernen och 2 079 (847) KSEK för moderbolaget. Övriga rörelseintäkter för koncernen uppgår till 12 (21)
KSEK och för moderbolaget 12 (5) KSEK.
Resultat
Kvartalets rörelseresultat för koncernen uppgick till -1 102 (-941) KSEK och för moderbolaget uppgick
rörelseresultatet till -1 002 (-765) KSEK.
Personalkostnaderna för året är något lägre jämfört med föregående år för koncernen, -785 (-1 022) KSEK.
Personalkostnaderna har dock ökat i moderbolaget och påverkat rörelseresultatet för året med -737 (-688)
KSEK. De övriga externa kostnaderna har jämfört med motsvarande perioder föregående år ökat för
koncernen, -3 157 (-1 461) KSEK. För moderbolaget är motsvarande siffror -2 334 (-918) KSEK. Kostnaderna är
kopplade till utvecklingsarbetet som har intensifierats jämfört med motsvarande period förgående år.
Resultat före skatt uppgick för koncernen till -1 280 (-1 119) KSEK. Motsvarande resultat före skatt för
moderbolaget uppgick till -1 180 (-943) KSEK.
Finansiell ställning
Soliditeten för koncernen var 51 (63) procent den 31 mars 2014 och det egna kapitalet 24 136 (29 460) KSEK
jämfört med föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 52 (61) procent respektive 20 918 (26
206) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 2 562 (15 465) KSEK per 31 mars 2014 jämfört med
föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 31 mars 2014 till 47 585 (46 945) KSEK jämfört med
föregående år.
Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde för året var -2 056 (-1 826) KSEK samt kassaflödet för moderbolaget uppgick till -1 665 (1 663) KSEK för motsvarande period. Årets investeringar uppgick för koncernen till 3 031 (1 855) KSEK.
Investeringarna för moderbolaget uppgick till 2 260 (1 168) KSEK varav 180 (321) KSEK avsåg materiella
anläggningstillgångar.
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Transaktioner med närstående
Utöver ersättning till ledande befattningshavare inklusive ersättning för konsulttjänster, har det inte
förekommit inköp eller försäljning mellan koncernen och närstående. Nedan presenteras transaktioner med
närstående som påverkat periodens resultat.

Transaktioner med närstående
(KSEK)
Stanbridge bvba (ägs av Gregory Batcheller, styrelseordförande)
C Glad Consulting AB (ägs av Christina Glad, styrelseledamot)
Ermén Produktion & Redovisning AB (ägs av Anders Ermén, styrelseledamot)
Axelsson & Petrén AB (ägs av Claes Petrén, CFO)
Summa transaktioner närstående

2014-01-01
2014-03-31
43
8
24
43
118

2013-01-01
2013-12-31
309
90
399

Aktien
A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte
är en reglerad marknad. Det finns ett aktieslag i Bolaget. Per den 31 mars 2014 uppgick antalet aktier i A1M
Pharma till 15 371 875 stycken.
Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I
det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer.
Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport, 2014
Delårsrapport 3, 2014
Bokslutskommuniké, 2014

20 augusti 2014
19 november 2014
18 februari 2015

Personal
Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till mars 2014 till 3 (4), av vilka 2 (2) är kvinnor.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som
Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för
kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat
läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och
räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer
inträffat.
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Koncernens resultaträkning
(KSEK)
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingsutgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2014-01-01 2013-01-01
2014-03-31 2013-03-31

2014-01-01
2014-03-31

2013-01-01
2013-03-31

2 851
12
2 863

1 534
21
1 555

2 851
12
2 863

1 534
21
1 555

-3 157
-785

-1 461
-1 022

-3 157
-785

--1 461
-1 022

-20

-13

-20

-13

Övriga rörelsekostnader
Rörelsens kostnader

-3
-3 965

-2 496

-3
-3 965

-2 496

Rörelseresultat

-1 102

-941

-1 102

-941

-178
-178

-178
-178

-178
-178

-178
-178

-1 280

-1 119

-1 280

-1 119

-1 280

-1 119

-1 280

-1 119

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
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Koncernens balansräkning
(KSEK)

2014-03-31

2013-12-31

24 930
19 169
44 099

22 398
18 850
41 248

429
429

269
269

44 528

41 517

10
308
177
495

3
836
196
1 035

Kassa och bank

2 562

4 618

Summa omsättningstillgångar

3 057

5 653

47 585

47 170

2014-03-31

2013-12-31

615
615

615
615

24 801
-1 280
23 521

29 965
-5 164
24 801

24 136

25 416

2 396
15 000
17 396

2 396
15 000
17 396

3 822
46
149
2 036
6 053

3 481
75
177
625
4 358

Summa skulder

23 449

21 754

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

47 585

47 170

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade utvecklingsutgifter
Patent

Not

1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

(KSEK)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
1
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Fria reserver
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatt
1
Konvertibellån
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not

1

Konvertibellånet är inte omräknat enligt regelverket för K3 med anledning av den kvittningsemission till huvudägaren Baulos Capital
Belgium SA som är planerad att genomföras. Via den planerade kvittningsemissionen kommer konvertibellånet i sin helhet att försvinna.
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Koncernens kassaflödesanalys
(KSEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar

2014-01-01 2013-01-01
2014-03-31 2013-03-31

2014-01-01 2013-01-01
2014-03-31 2013-03-31

-1 102
20

-941
13

-1 102
20

-941
13

-178

-178

-178

-178

-1 260

-1 106

-1 260

-1 106

540
1 695
2 235

895
240
1 135

540
1 695
2 235

895
240
1 135

975

29

975

29

Investeringsverksamhet
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar
Förvärv/avyttring av verksamheter
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-180
-2 851
-3 031

-321
-1 534
-1 855

-180
-2 851
-3 031

-321
-1 534
-1 855

Finansieringsverksamhet
Nyemission
Ökning/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-

-

- 2 056
4 618
2 562

-1 826
17 291
15 465

-2 056
4 618
2 562

-1 826
17 291
15 465

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring i rörelsekapital

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

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning
(KSEK)
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingsutgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2014-01-01 2013-01-01
2014-03-31 2013-03-31

2014-01-01
2014-03-31

2013-01-01
2013-03-31

2 079
12
2 091

847
5
852

2 079
12
2 091

847
5
852

-2 334
-737

-918
-688

-2 334
-737

-918
-688

-19

-12

-19

-12

Övriga rörelsekostnader
Rörelsens kostnader

-3
-3 093

-1 618

-3
-3 093

-1 618

Rörelseresultat

-1 002

-765

-1 002

-765

-178
-178

-178
-178

-178
-178

-178
-178

-1 180

-943

-1 180

-943

-1 180

-943

-1 180

-943

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
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Moderbolagets balansräkning
(KSEK)

2014-03-31

2013-12-31

15 132
3 520
18 652

13 271
3 302
16 573

423
423

262
262

17 280
17 280

17 280
17 280

36 355

34 115

10
2 097
251
175
2 533

2
2 097
763
194
3 056

Kassa och bank

1 688

3 352

Summa omsättningstillgångar

4 221

6 408

40 576

40 523

2014-03-31

2013-12-31

615
615

615
615

29 822
-8 339
-1 180
20 303

29 822
-3 287
-5 052
21 483

20 918

22 098

15 000
15 000

15 000
15 000

2 896
8
44
149
1 561
4 658

2 770
8
59
161
427
3 425

Summa skulder

19 658

18 425

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

40 576

40 523

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade utvecklingsutgifter
Patent

Not

1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
(KSEK)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
1
Konvertibellån
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not

1

Konvertibellånet är inte omräknat enligt regelverket för K3 med anledning av den kvittningsemission till huvudägaren Baulos Capital
Belgium SA som är planerad att genomföras. Via den planerade kvittningsemissionen kommer konvertibellånet i sin helhet att försvinna.
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Not 1 – Immateriella tillgångar
Koncernen
(KSEK)
Ingående anskaffningsvärden 2014-01-01
Periodens aktiverade utgifter
Utgående ack. anskaffningsvärden 2014-03-31
Utgående redovisat värde 2014-03-31

(KSEK)
Ingående anskaffningsvärden 2013-01-01
Justering av förvärvsanalys
Periodens aktiverade utgifter
Utgående ack. anskaffningsvärden 2013-12-31
Utgående redovisat värde 2013-12-31

Aktiverade
utvecklingsutgifter
22 398
2 532
24 930
24 930
Aktiverade
utvecklingsutgifter
14 894
7 504
22 398
22 398

Moderbolaget

Patent

Totalt

18 850
319
19 169

41 248
2 851
44 099

Aktiverade
utvecklingsutgifter
13 271
1 861
15 132

19 169

44 099

15 132

Patent

Totalt

14 432
2 396
2 022
18 850

29 326
2 396
9 526
41 248

Aktiverade
utvecklingsutgifter
7 463
5 808
13 271

18 850

41 248

13 271

Patent

Totalt

3 302
218
3 520

16 573
2 079
18 652

3 520

18 652

Patent

Totalt

1 933
1 369
3 302

9 396
7 177
16 573

3 302

16 573

Not 2 - Skatter
Koncernens samlade underskott uppgår per den 31 mars 2014 till 11 804 KSEK (10 533) och moderföretagets
samlade underskott till 9 343 KSEK (8 173) jämfört med underskottet per 31 december 2013. Uppskjuten
skattefordran har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga
underskottsavdraget kan komma att utnyttjas.
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Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.
Lund, 14 april 2014

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Anders Ermén
Styrelseledamot

Cristina Glad
Styrelseledamot

Stefan Hansson
Styrelseledamot

Bo Åkerström
Styrelseledamot

Tomas Eriksson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon:
070-918 38 50 (mobil)
E-post:
te@a1m.se
Hemsida:
www.a1m.se
Adress:
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

A1M Pharma AB (publ)| Medicon Village | Scheelevägen 2 |223 81 Lund
0709-18 38 50 | info@a1m.se | www.a1m.se
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