2019
ÅRSREDOVISNING

Affibodys vision är att förbättra livet för patienter
som lider av allvarliga sjukdomar, genom att
vara ett vetenskapsdrivet företag, och genom
att utveckla och kommersialisera innovativa
läkemedel som utnyttjar Affibody®-teknologin.
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Vi bygger vårt företag och
våra omfattande utvecklings
program på styrkorna hos våra
differentierade egenutvecklade
plattformar och fokuserar på
indikationer och områden där
våra plattformar erbjuder en
konkurrensfördel.

Väsentliga händelser 2019
Finansiellt
•
•
•
•

Årets intäkter uppgick till 311,8 (114,6) Mkr.
Rörelseresultatet uppgick till 44,8 (-127,4) Mkr.
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 374,8 (91,0) Mkr.
Årets kassaflöde uppgick till 283,8 (-150,4) Mkr.

Klinisk utveckling

• Arbetet med våra egna program har varit fortsatt intensivt under 2019
• En multi-center fas II-studie med ABY-035, bolagets egenutvecklade

program för psoriasis, omfattande 100 patienter, påbörjades under
första kvartalet 2018 och i februari 2019 meddelades att studien var
fullrekryterad. I juli 2019 tillkännagavs att den planerade 12-veckors
interimsanalysen slutförts.
• Den 20 mars 2019 meddelades att Affibody ingått ett partnerskapsavtal
med Alexion Pharmaceuticals, Inc. för att vidareutveckla ABY-039.
Alexion kommer att leda gemensam klinisk utveckling av ABY-039.
Affibody har möjlighet att tillsammans med Alexion marknadsföra
ABY-039 i USA och kommer i samarbetet även att leda klinisk
utveckling för en indikation. Enligt villkoren i avtalet är Affibody
berättigad till förskottsbetalningar om 25 miljoner USD, utvecklingsoch försäljningsbaserade milstolpar på upp till 625 miljoner USD och
stegrande tvåsiffriga royalties.
• En prövarinitierad multi-center fas II/III-studie med ABY-025, bolagets
HER2-målsökande Affibody®-molekyl, för PET-bilddiagnostik av
framförallt metastaserande bröstcancer, inleddes under andra halvåret,
omfattande 120 patienter i Norden.

Övrigt

• Den fullt garanterade företrädesemissionen av aktier, beslutad av en

extra bolagsstämma den 11 mars 2019, fulltecknades och resulterade,
efter registrering i juni 2019, i emission av 2 650 598 nya aktier med en
emissionslikvid om 147,4 Mkr.
• Årsstämman den 25 juni omvalde Robert Burns, Hanna Eiderbrant,
Jakob Lindberg, Mathias Uhlén och Jonathan Knowles och nyvalde
Gillian Cannon till styrelseledamöter.
• Inflyttning i de av Akademiska Hus ägda laboratorie- och kontorslokaler
på KI-campus i Solna om 3 500 kvm skedde som planerat under tredje
kvartalet 2019.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång
• En extra bolagsstämma den 17 februari 2020 nyvalde José Suarez till styrelseledamot.
Hanna Eiderbrant lämnade samtidigt styrelsen.
• Den 15 maj 2020 meddelades att Affibody AB och Inmagene Biopharmaceuticals
(“Inmagene”) hade ingått ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera
ABY-035, en bispecifik molekyl som är riktad mot Interleukin-17A (IL -17), för
flera autoimmuna sjukdomar. Inmagene kommer att ansvara för kommersialisering
i Kina, Hong Kong, Taiwan och Macau (Stora Kina) och Sydkorea samt för
utvecklingsverksamhet i Asien och Stillahavsområdet, exklusive Japan. Affibody kommer
att behålla globala kommersiella rättigheter utanför Stora Kina och Sydkorea. Partnerna
kommer att arbeta tillsammans för att rekrytera patienter i globala registreringsstudier för
att stödja Biologics License Applications (BLAs) i flera indikationer över hela världen.
Enligt villkoren i avtalet kommer Affibody att erhålla en förskottsbetalning på 10 miljoner
dollar och är berättigad att få upp till 215,5 miljoner dollar i ytterligare regulatoriska- och
försäljningsmilstolpar, plus royalty för försäljning i Inmagens kommersialiseringsområde.
Dessutom kommer Inmagene att dela de globala utvecklingskostnaderna för utvalda
kliniska prövningar och vara berättigade att få betalningar och royalties från Affibody
avseende vissa milstolpar för global utveckling och kommersialisering. Affibody
kommer att ansvara för tillverkning och leverans av ABY-035 för utveckling och
kommersialisering över hela världen och är inte förhindrad att ingå i ytterligare samarbetsoch licensavtal i territorier som inte omfattas av detta avtal.

Nyckeltal
2019 (12m)

2018 (12m)

311 803

114 589

Rörelseresultat

44 782

-127 374

Periodens resultat

44 631

-127 172

(Kkr)
Rörelsens intäkter
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• Om Affibody

Om Affibody
Affibody utvecklar nästa
generations proteinbaserade
läkemedel som är baserade
på vår unika kompetens
och på våra världsledande
patentskyddade plattformar
Affibody®-molekyler och
Albumod™-teknologin.
Affibody utvecklar värdefulla differentierade
behandlingar som kan förbättra livet för
patienter och vi fokuserar på indikationer och
målproteiner där våra unika teknologiplattformar
ger oss en fördel och där det finns ett
stort medicinskt behov i en väldefinierad
patientgrupp. Affibody bedriver för närvarande
tre interna utvecklingsprogram. De första två är
läkemedelsprogram som syftar till behandling av
psoriasis och autoimmuna sjukdomar. Det tredje
programmet är inom molekylär bilddiagnostik
för diagnos av metastatisk bröstcancer. För att
utöka vår kapacitet och maximera värdet av
vår teknologi har vi omfattande samarbeten
både med industrin och med välrenommerade
forskare och kliniker.

En unik teknologi skapar
hög tillväxtpotential
Kraftig ökning av intäkter under året på grund av samarbetsavtalet med Alexion. Affibody hade under
2019 SEK 311,8 (114,6) miljoner i intäkter.

Projekt i klinisk utveckling, en växande portfölj av egna projekt och en
stark forskningsmotor
• Avseende det mest avancerade programmet, ABY-035, bolagets egenutvecklade program för

psoriasis, påbörjades under första kvartalet 2018 en multi-center fas II-studie, omfattande
108 patienter, och i juli 2019 slutfördes den planerade tolv veckors interimsanalysen och det
tillkännagavs att studien nu kommer att fortsätta till slutförandet, vilket förväntas under första
halvåret 2020.

• ABY-039 är en ny FcRn målsökande molekyl som har utformats specifikt för att utnyttja

styrkan i Affibodys teknologiplattform. ABY-039 är ett mycket litet proteinläkemedel (18
kDa, en åttondel av en antikropp) och har en in vivo halveringstid i djurmodeller som
överstiger antikroppsbaserade alternativ. Målet med ABY-039-projektet är att erbjuda
behandling för personer som lider av antikroppsmedierade autoimmuna sjukdomar. Prekliniskt
bevis på konceptet har påvisats hos djur. I mars 2019 meddelades att Affibody ingått ett
partnerskapsavtal med Alexion Pharmaceuticals, Inc. för att vidareutveckla ABY-039. Enligt
villkoren i avtalet är Affibody berättigad till en förskottsbetalning om 25 miljoner USD,
utvecklings- och försäljningsbaserade milstolpar på upp till 625 miljoner USD och stegrande
tvåsiffriga royalties. Alexion kommer att leda gemensam klinisk utveckling av ABY-039 och
marknadsföringsaktiviteter. Affibody har möjlighet att tillsammans med Alexion marknadsföra
ABY-039 i USA och kommer även att leda klinisk utveckling för en icke namngiven indikation.

• En prövarinitierad multi-center fas II/III-studie med ABY-025, bolagets HER2-målsökande

Affibody®-molekyl, för PET-bilddiagnostik av framförallt metastaserande bröstcancer, inleddes
under andra halvåret 2018, omfattande 120 patienter i Norden.

• I september 2019 tillkännagavs ett strategiskt samarbete med GE Healthcare för att utveckla och

kommersialisera Affibody®-baserade PET-markörer, med initialt fokus på HER2. Samarbetet
inkluderar även ytterligare ett projekt med fokus på PD-L1, för närvarande i preklinisk utveckling.
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• VD har ordet

VD har ordet
Det första kvartalet 2020 kommer sannolikt att bli ihågkommet som ett extraordinärt kvartal genom att SARSCov-2/Covid-19-pandemin har satt sin prägel på nästan alla aspekter av mänskligt liv. Affibody har hittills varit
relativt förskonat från någon större påverkan, dock har den paneuropeiska fas 2-studien i patienter med psoriatisk
artrit, planerad att inledas under det första kvartalet, försenats tills situationen i Europa har stabiliserats.
Affibodys förhållningssätt avseende kliniska prövningar i relation till den pågående pandemin är nu att avvakta
med att starta nya studier, men att fortsätta att driva pågående studier där bedömningar görs från fall till fall. Detta
görs för att minska belastningen på sjukvården och för att samtidigt undvika risken för individuell påverkan i
samband med avbrott av pågående studier. Prövare och studiecenter i pågående studier har erhållit ett brev från
Affibody som beskriver vår ståndpunkt i allmänhet och vår riskbedömning av den specifika studien. Prövare
uppmuntras vidare att använda sitt medicinska omdöme när de accepterar patienter till studiecenter.
I maj 2020 informerade vi om det strategiska partnerskapet med Inmagene Biopharmaceuticals. Detta partnerskap
utgör en viktig milstolpe i vårt mål att bygga Affibody till ett integrerat bioteknikföretag med kompetens inom
utveckling, tillverkning och kommersialisering. Tillkännagivandet av samarbetet gjordes strax efter det att den
sista patienten genomfört sitt ettårsbesök i vår 100-patients fas 2-studie med ABY-035 i måttlig till svår psoriasis.
Studien fortsätter nu i en öppen förlängningsdel för att samla in ytterligare data för de många patienter som nu har
behandlats säkert och effektivt i två år med ABY-035.
Vårt partnerskap med Inmagene är en integrerad del av vår utvecklingsstrategi för ABY-035 och är avsett att
göra det möjligt för oss att utveckla vår läkemedelskandidat ännu snabbare i flera autoimmuna sjukdomar. Vi
kommer att arbeta tillsammans med Inmagene för att rekrytera patienter till globala registreringsstudier för
att stödja Biologics License Applications (BLA) i flera indikationer över hela världen. Affibody kommer att
erhålla en förskottsbetalning på USD 10 miljoner och är berättigad till upp till USD 215,5 miljoner i ytterligare
regulatoriska- och försäljningsmilstolpar, samt royalties på försäljningen i Inmagens kommersialiseringsområde
som definieras som ett antal asiatiska länder inklusive Stor-Kina. Affibody behåller fullständiga
kommersialiseringsrättigheter i alla andra regioner inklusive USA, EU och Japan.
Vi tror att denna allians mellan Affibody och Inmagene ger Affibody tillgång till den betydande marknads
möjligheten i Stor-Kina, samtidigt som det möjliggör för Affibody att ytterligare utforska ”best-in-class”potentialen för ABY-035.
Som nämnts ovan är vi i slutet av datainsamlingen relaterat till det primära effektmålet i vår fas 2-studie med
ABY-035, och vi ser fram emot att dela resultaten från denna studie när de blir tillgängliga.

”I maj 2020 informerade vi om det
strategiska partnerskapet med
Inmagene Biopharmaceuticals. Detta
partnerskap utgör en viktig milstolpe
i vårt mål att bygga Affibody till
ett integrerat bioteknikföretag
med kompetens inom utveckling,
tillverkning och kommersialisering.”
David Bejker
VD och koncernchef

Solna, i juni 2020
David Bejker
VD och koncernchef
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• Vision, Mission och Strategi

Vision,
Mission och
Strategi

Vision
Affibodys vision är att förbättra livet för patienter som lider av allvarliga sjukdomar, genom att vara
ett vetenskapsdrivet företag, och genom att utveckla och kommersialisera innovativa läkemedel
som utnyttjar Affibody®-teknologin.

Mission
Vår mission är att skapa den framtida sjukvården genom att vara ett vetenskapsdrivet företag med
oöverträffad expertis och teknologiskt ledarskap för att ta läkemedelskandidater från laboratoriet
till kliniken, och ett långsiktigt engagemang för att utveckla och kommersialisera nya läkemedel
baserade på vår innovativa Affibody®-teknologi. Vi kommer även att sträva efter att skapa
kontinuerligt, hållbart aktieägarvärde och vara den arbetsgivare och samarbetspartner som är
efterfrågad i vår bransch.

Strategi
Affibody bygger ett integrerat bioteknikföretag med utveckling, tillverkning och kommersialiserings
expertis. Vi bygger vårt företag och våra omfattande utvecklingsprogram på styrkorna hos våra
differentierade egenutvecklade plattformar och fokuserar på indikationer och områden där våra
plattformar erbjuder en konkurrensfördel. Vår tillgång till högkvalitativ vetenskap är ett strategiskt
imperativ eftersom vi driver vår experimentella läkemedelsmodell framåt genom att bygga
utvecklingsprogram som kan förbättra livet för patienter som lider av allvarliga sjukdomar.
I vår tidiga forskning är strategin att ha en tydlig produktvision som fokuserar på medicinska behov
samtidigt som vi balanserar vetenskapliga, regulatoriska och kommersiella risker med fokus på
indikationer och proteiner där plattformens styrkor kan utnyttjas. Vi säkerställer ett kontinuerligt
inflöde av idéer och potentiella projekt genom nära samarbete med ett omfattande nätverk av
välrenommerade forskare och kliniker samtidigt som vi driver en effektiv FoU-process som
fokuserar på kärnkompetenser.
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• Värdeskapande verksamhet

Värdeskapande verksamhet
Affibodys värde har sin grund i våra
patentskyddade teknologiplattformar
(Affibody®-molekyler och Albumod™teknologin) som används för utveckling av
innovativa proteinläkemedel.
Vi är en organisation med ett sjuttiotal medarbetare som har ett
stort fokus på att utveckla nästa generations läkemedel. Vi har en
fokuserad forskningsstrategi som är centrerad kring fördelarna med
teknologiplattformarna och organisationens kärnkompetens. Vi har
utarbetat en effektiv process för att ta projekt till kandidatstadiet och har
bred intern expertis för att kunna ta projekt genom klinisk fas. Detta gör vi
med hjälp av kontraktsorganisationer som är specialiserade på produktion
av proteinläkemedel, toxikologiska studier och kliniska prövningar. Vi
arbetar också framgångsrikt med konsulter och kontraktslaboratorier som
kan tillhandahålla de tjänster vi behöver inom det prekliniska- och kliniska
utvecklingsarbetet för att på effektivast möjliga sätt driva projekten framåt
med en bibehållen kostnadseffektiv intern organisation. Vi skapar värde
genom att utnyttja fördelarna med de egna plattformarna. Affibody har
dessutom ett omfattande nätverk av akademiska samarbetspartners som
genererar värde för företaget.
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• Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogram
Affibody driver egna forsknings- och utvecklingsprojekt, som syftar till att skapa värdefulla tillgångar för framtida utlicensiering och/
eller kommersialisering. Tre av dessa projekt är i klinisk utveckling. Vi förväntar oss att antalet kliniska projekt kommer att öka under de
kommande två till tre åren, vilket kommer att skapa större transparens och utgöra grunden för en stabil framtida tillväxt.
ABY-035 – psoriasis

ABY-035 adresserar psoriasis i allmänhet och det betydande och växande
marknadssegmentet som avser behandling av medelsvår till svår psoriasis med biologiska
läkemedel i synnerhet. Marknaden för psoriasisläkemedel förväntas nå mer än USD 13 mdr
år 2024 vilket representerar en fantastisk tillväxt från de USD 700 m som omsattes 2003
innan de första biologiska läkemedlen för psoriasis lanserades. ABY-035 är en unik IL-17
blockerande molekyl, som har utformats specifikt för att utnyttja styrkan hos Affibodys
teknologiplattform för att skapa ett mycket litet proteinläkemedel (18 kDa, en åttondel av en
antikropps storlek) med mycket hög affinitet till (KD ~ 300fM) och en antikroppsliknande
halveringstid.
Fas I/II
Doseringen i en första klinisk studie för att etablera klinisk säkerhet och första tecken på
effekt är avslutad. ABY-035 har i en innovativ fas I/II studie visat gynnsam säkerhetsprofil
och tolerabilitet efter flera doser och doseringsregimer, med starka tecken på snabb och
långvarig effekt (minskning av psoriasissymptom) i patienter. Det primära syftet med
denna studie var att utvärdera verkningsmekanismen, säkerheten, tolerabiliteten och
farmakokinetiken för ABY-035. För ytterligare information om fas 1/2 studien, besök
www.clinicaltrials.gov (NCT02690142).
Fas II
ABY-035 utvärderas för närvarande i en dubbelblindad, placebokontrollerad 52-veckors fas
II proof-of-concept studie som har inkluderat 108 moderata till allvarliga psoriasispatienter
i centra i hela Tyskland för att utvärdera effekten, säkerhet och tolerabiliteten för ABY035. Det primära effektivitetsmåttet är PASI 90 efter tolv veckor. Sekundära slutpunkter
inkluderar absoluta och relativa PASI-mätningar vid veckorna 12, 24 och 52; DLQI; klåda
och smärta VAS; säkerhet och tolerabilitet och farmakokinetik. I juli 2019 slutfördes den
planerade tolv veckors interimsanalysen och det tillkännagavs att studien nu kommer att
fortsätta till slutförandet, vilket förväntas under första halvåret 2020. Berättigade patienter
erbjuds att fortsätta studien under en förlängning om ett år. För mer information om fas IIstudien, besök www.clinicaltrials.gov (NCT03591887).
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ABY-025 – bröstcancerdiagnos

ABY-025 medger ett nytt icke-invasivt kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att
diagnostisera HER2-uttryck i metastaserade bröstcancerpatienter genom utnyttjande av
PET-bildbehandling. Affibody arbetar för närvarande med akademiska institutioner för att
utforska den kliniska användningen av ABY-025 ytterligare. En prövarinitierad multi-center
fas II/III-studie rekryterar för närvarande patienter i Norden.

Preclinical
ABY-035 (IL-17)
Psoriasis
ABY-039 (FcRn)*
B-cell autoimmunity

Discovery Programs

ABY-025
Breast Cancer Imaging
* I partnerskap med Alexion Pharmaceuticals Inc

IND Enabling

Phase I

Phase II

Phase III

• Finansierade utvecklingsprojekt

Finansierade utvecklingsprojekt

Produkter på marknaden

Fas I
En fas I proof-of-principle av ABY-039 pågår för närvarande i Storbritannien. Studien
är en adaptiv dubbelblindad och placebokontrollerad studie i friska frivilliga. Målet är
att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för ABY-039. Studien inkluderar
farmakodynamikmarkörer, som är avsedda att hjälpa till att identifiera en potentiell dos
för framtida fas II / III-studier. För ytterligare information, besök www.clinicaltrials.gov
(NCT03502954).

Projekt i klinisk utveckling

GE-226 - PET-diagnos
I september 2019 tillkännagavs ett strategiskt samarbete med GE Healthcare för att
utveckla och kommersialisera Affibody®-baserade PET-markörer, med initialt fokus
på HER2. Samarbetet inkluderar även ytterligare ett projekt med fokus på PD-L1, för
närvarande i preklinisk utveckling.

Samarbets- och licensavtal

Affibody har ingått samarbets- och licensavtal som är baserade på våra egenutvecklade
teknologiplattformar (Affibody®-molekyler och Albumod™) och vår unika kompetens. Vi
väljer att selektivt samarbeta med företag som har stor kunskap inom relevanta områden och
ett betydande engagemang inom läkemedelsutveckling och kommersialisering.
GE Healthcare
Produkten MabSelect Sure™ lanserades av GE Healthcare BioSciences AB under 2004,
som ett resultat av samarbetet med Affibody för utveckling av affinitetsligander för
storskalig affinitetsrening. Produkten genererade royaltyintäkter till och med slutet av 2019.
ABY-039 – Autoimmuna sjukdomar
ABY-039 är en ny FcRn målsökande molekyl, som har utformats specifikt för att
utnyttja styrkan i Affibodys teknologiplattform för att skilja sig från konkurrerande
antikroppsbaserade metoder. ABY-039 är ett mycket litet proteinläkemedel (18 kDa, en
åttondel av en antikropp) och har en in vivo halveringstid i djurmodeller som överstiger
antikroppsbaserade alternativ. Målet med ABY-039-projektet är att erbjuda behandling för
personer som lider av antikroppsmedierade autoimmuna sjukdomar. Konceptet har visats
fungera prekliniskt i djur. I mars 2019 meddelades att Affibody ingått ett partnerskapsavtal
med Alexion Pharmaceuticals, Inc. för att vidareutveckla ABY-039. Enligt villkoren i
avtalet är Affibody berättigad till en förskottsbetalning om 25 miljoner USD, utvecklingsoch försäljningsbaserade milstolpar på upp till 625 miljoner USD och stegrande
tvåsiffriga royalties. Alexion kommer att leda gemensam klinisk utveckling av ABY-039
och marknadsföringsaktiviteter. Affibody har möjlighet att tillsammans med Alexion
marknadsföra ABY-039 i USA och kommer att även att leda klinisk utveckling för en icke
namngiven indikation.
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• Forskningsstrategi och Teknologibas

Forskningsstrategi
På Affibody drivs vi av att lösa medicinska problem och ge patienter bättre livskvalitet.
Vi utvecklar innovativa proteinläkemedel i områden där det finns stora medicinska behov,
väldefinierade patientgrupper och där våra unika teknologiplattformar ger oss fördelar. De
indikationer vi adresserar är ofta livshotande eller kroniskt handikappande. Det finns därför
ett stort värde för patienter, och samhället i stort, att ta fram effektiva mediciner. Vi arbetar
kontinuerligt med att identifiera och generera nya innovativa projekt och strävar efter att
ha en portfölj som balanserar biologiska och kommersiella risker. Vi anser att vår effektiva
och fokuserade organisation gör att vi framgångsrikt kan generera många värdefulla
projekt med begränsade resurser. För specialistfunktioner och särskilda kompetenser
använder vi framgångsrikt väletablerade konsulter och kan på så sätt behålla vårt kärnfokus
-att ta fram nya proteinläkemedel som är baserade på vår plattformsteknologi. Vi har
även ett stort kontaktnät av forskare och läkare som bidrar med expertkunskap inom
olika indikationsområden. På Affibody värdesätter vi initiativtagande och ledarskap.

Vi skapar en miljö som kan fånga upp goda idéer och uppmuntrar utveckling. Vi driver
också framgångsrikt många projekt i samarbetsform med akademiska och kommersiella
aktörer, både nationellt och internationellt. Tack vare vår starka teknologibas och vår unika
kompetens, är vi en attraktiv partner i både industriella- och akademiska samarbeten.
Vi kan med begränsad risk hålla oss i den absoluta forskningsfronten tack vare ett stort
antal akademiska projekt inom områden som cancerdiagnostik och hjärnkirurgi med flera
exempel både från pre-klinisk och klinisk forskning. Forskningsfinansiering kan i många
fall hämtas från alternativa källor, som till exempel EU, NCI/NIH och Vinnova. Affibody
tar ett samhällsansvar och fostrar framtida förmågor inom industrin genom ett starkt
engagemang inom både utbildning och forskning. Vi har till exempel gästdoktorander som
tidvis bedriver sin forskning på Affibody. Detta ger oss unika kontaktytor med akademi
och klinik vilket skapar en bas för nära och framgångsrika samarbeten i den absoluta
forskningsfronten.

Teknologibas
Affibodys teknologibas består i huvudsak av två teknologiplattformar: Affibody®-molekyler och Albumod™-teknologin.
Båda dessa plattformar har validerats i kliniska prövningar

Affibody®-molekyler

Affibody®-molekyler är en ny klass av läkemedelskandidater som efterliknar
antikroppar när det gäller selektivitet och stark inbindning till målproteiner. Däremot
skiljer de sig ganska markant från antikroppar såtillvida att de är betydligt mindre
än antikroppar, har en helt annan och mycket kompaktare struktur och har ett inert
format, det vill säga att de inte har några andra funktioner som involverar aktivering
av kroppens immunförsvar.
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Albumod™-teknologin

Om man vill utveckla en produkt för behandling av sjukdomar, så krävs i de flesta
fall att produkten stannar kvar under en lång tid i kroppen. Affibodys lösning på det
är att kombinera en Affibody®-molekyl och en Albumod™-molekyl till en enhet.
Albumod™-molekylen binder väldigt starkt in till albumin som finns i stor mängd i
kroppen, både i cirkulationen och i vävnader och Affibody®-molekylen kan därmed
binda in till sitt målprotein och utöva sin effekt under veckor istället för minuter.

• Fördelar med Affibodys teknologi

Fördelar med
Affibodys
teknologi

Hög dos per injektionsvolym
Storleken på både Affibody®-molekyler och Albumod™-molekylen
möjliggör en överlägsen subkutan formulering, med en tio gånger högre
dos per injektionsvolym jämfört med monoklonala antikroppar.

Alternativa administrationsvägar
Den lilla storleken i kombination med molekylernas robusthet gör det
möjligt att utvärdera även alternativa administrationssätt, t ex orala
beredningar, ögondroppar, inhalation och salvor.

Hög och långvarig effekt

”Affibodys teknologi
erbjuder flera viktiga
fördelar vid utveckling
av läkemedel jämfört
med andra målsökande
behandlingsmetoder.”

Det är enkelt att konstruera multi-specifika molekyler som antingen
har förmågan att binda till fler än ett ställe på målproteinet, eller binda
till två eller flera olika målproteiner för att på så sätt ge en högre
effekt, samtidigt som de även binder till albumin, vilket ger en förlängd
cirkulationstid i kroppen.

Årsredovisning 2019 - Affibody Medical AB (publ)
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• Marknad

Marknad
Bioteknologi är en bred benämning av teknologier som
använder sig av kunskap om genetik för att framförallt
utveckla läkemedel och diagnostik. Under 1970-talet
uppfanns den rekombinanta DNA teknologin som möjliggör
framställning av bioteknologiska läkemedel.
Det mest kända företaget som grundades baserat på denna revolutionerande
uppfinning var Genentech. Sedan 1970-talet har en mängd olika bioteknologiska
läkemedelsklasser vuxit fram, t.ex. rekombinanta proteinläkemedel som tillväxthormon
och insulin. Den viktigaste klassen idag är monoklonala antikroppar, som både har
förändrat läkemedelsindustrin i grunden och erbjudit botemedel för svåra sjukdomar
som bröstcancer och ledgångsreumatism. Antikroppar är en viktig del av kroppens
eget immunförsvar. Varje människa har flera miljarder antikroppar i blodomloppet.
Antikropparnas uppgift är att känna igen främmande patogener, som bakterier och
virus, och sätta igång immunförsvaret mot dessa inkräktare. Terapeutiska antikroppar är
antikroppar som genom rekombinanta teknologier har modifierats för att målsöka och
attackera specifika sjukdomsdrivande målproteiner, t.ex. cancercellreceptorer. Sedan
den första monoklonala antikroppen godkändes 1986 har försäljningen ökat enormt
och 2019 var fem av de tio bäst säljande läkemedlen monoklonala antikroppar. Den
starka tillväxttakten förväntas att fortsätta under överskådlig framtid och 2020 förväntar
sig analytiker att det finns 70 godkända monoklonala antikroppar som står för en total
försäljning om USD 125 miljarder. Detta trots att de största produkterna redan har eller
snart kommer att drabbas av konkurrens från generiska preparat. Antikroppsmarknadens
tillväxt kommer att drivas av utökade användningsområden för de redan godkända
preparaten, samt det stora antalet antikroppar som befinner sig i klinisk fas. Utvecklingen
av terapeutiska antikroppar har formligen exploderat under de senaste tio åren. Alla de
stora läkemedelsbolagen har nu antikroppar på marknaden eller i klinisk utveckling. Det
finns fortfarande ett antal fristående mindre bolag som utvecklar antikroppsbaserade
läkemedel, dessa är t.ex. Morphosys, Regeneron, Genmab och BioInvent. Affibodys
teknologi tillhör en klass som brukar benämnas nästa generations antikroppsteknologier.
Gemensamt för dessa är att de konkurrerar med antikroppar genom unika egenskaper.
Andra ledande företag inom detta segment är Ablynx, Pieris och Molecular Partners.
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• IPR & varumärken

IPR & varumärken
Affibody arbetar proaktivt för att uppnå en stark immaterialrättslig ställning och har
byggt upp en ansenlig patentportfölj. Syftet är att försäkra oss om att vi har frihet att
använda och utlicensiera våra Affibody®-molekyler och Albumod™-teknologin. Vi
utvecklar kontinuerligt en omfattande portfölj som långsiktigt ska skydda de egna
teknologiplattformarna och våra idéer.
Det huvudsakliga syftet med dessa patentansökningar är att täcka Affibody®- och
Albumod™-molekyler som ska användas som läkemedel för människor. Förutom att
skydda teknologiplattformarna som sådana, ansöker Affibody om patent för Affibody®-

molekyler som utvecklats mot specifika målproteiner. Sådana specifika patentansökningar
(composition-of-matter) för nya Affibody®-molekyler syftar till att ge både exklusivitet och
skydd för produkter under utveckling. Affibody skickade så sent som 2008, 2011 och 2014
in ansökningar som avser att skydda Affibody®-molekyler och Albumod™-plattformarna,
vilket ger bolaget ett skydd ända in i 2030-talet. Affibody har en portfölj som består av
32 aktiva patentfamiljer (en patentfamilj är en grupp av patent och patentansökningar i
olika länder som har samma ursprung) och inom 26 av dessa familjer har Affibody hittills
beviljats patent på viktiga marknader. Affibody har även flera patentansökningar som är
under behandling.

Skiss över en patentansökans väg
Första ansökan sänds
in; prioritetsdatum

ÅR

0

UPPFINNING

Int. ansökan
publiceras (WO**)

1

Nationella/regionala ansökningar
sänds in och granskas

>1,5

Internationell (PCT*)
ansökan sänds in

>2,5

Int. utlåtande ang.
patenterbarhet

3

Patentet
löper ut

8

20

Godkännande/avslag i
enskilda länder/regioner

*PCT Patent Cooperation Treaty. **WO World Intellectual Property Organisation.
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• Medarbetare

Medarbetare
Affibody är ett kunskapsintensivt företag och
verksamheten baseras på avancerad forskning.
På Affibody har vi stort förtroende för och har höga
förväntningar på de enskilda medarbetarna, vilket är
nödvändigt för att bygga upp en engagerande företagskultur
med hög prestationsnivå. Vårt mål är att attrahera och
behålla de skickligaste medarbetarna inom vårt område och
att skapa en miljö där människor kan trivas och känna sig
delaktiga. På Affibody strävar vi efter att skapa en kultur som
bygger på enskilt ansvarstagande. För att varje medarbetare
ska förstå hur de egna insatserna bidrar till företagets
framgång har Affibody en stark företagskultur med gemensam
målsättning och transparent kommunikation. Affibody hade
vid årets slut 62 anställda. Av dessa var 73 procent kvinnor.
Av de fyra som under året ingått i företagsledningen var en
kvinna. Medarbetarnas engagemang och höga kompetens
är en avgörande framgångsfaktor för Affibody. Ett mått på
kompetensen är att 62 procent av de anställda har doktorsgrad
och att 34 procent har annan akademisk utbildning. Under
året har 94 procent av medarbetarna varit verksamma inom
forskning. Affibody uppfyller och respekterar arbetsmarknadens
regler och tillämpar tjänstemannaavtal för industriföretag
mellan IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Unionen,
Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Naturvetarna.
Bra anställningsvillkor är en förutsättning för att rekrytera och
behålla medarbetare med högsta kompetens. Affibody strävar
efter att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner och
tillämpar individuellt anpassad lönesättning som är anpassad
till den lokala arbetsmarknaden. Affibodys ambition är att
erbjuda en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande.
Affibody eftersträvar att erbjuda en sund balans mellan
arbetsliv och privatliv inom ramen för företagets verksamhet.
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• Hållbarhet

Hållbarhet
Affibodys arbete med miljö, etik och säkerhetsfrågor
utgör en integrerad del av verksamheten, som präglas av
medarbetarnas engagemang och ansvarstagande.
Uppförandekod

Affibodys uppförandekod är ett ramverk för vad Affibody anser är ett ansvarsfullt och
lämpligt uppförande i olika sammanhang och beskrivs i Affibodys för var tid gällande
uppförandekod. Alla medarbetare omfattas och ska minst en gång per år skriftligen intyga
att man läst och förstått gällande dokument.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Affibodys övergripande arbetsmiljöpolicy syftar till att upprätthålla en arbetsmiljö där våra
medarbetare trivs, utvecklas och mår bra, såväl fysiskt som psykiskt. Arbetsmiljöfrågor
ska behandlas i den dagliga verksamheten i samarbete med medarbetarna. Vi ska
planera, leda och följa upp verksamheten så att vi säkerställer kraven i arbetsmiljölagen.
Planering av god arbetsmiljö ska utgå från en helhetsbedömning och vara en del av vår
verksamhetsplanering. Vi eftersträvar att alla medarbetare ska känna gemenskap och
delaktighet i arbetet och aktivt bidra till en god arbetsmiljö genom att ta ansvar i sitt arbete
och visa omtanke om varandra. Vår arbetsmiljö ska vara anpassad till medarbetarnas
olika förutsättningar och inredning, lokaler och hjälpmedel ska vara av för ändamålet
bästa standard. Vi ska regelbundet följa arbetsmiljöarbetet och revidera vår policy vid
behov. Affibody har tagit fram en arbetsmiljöhandbok för att styra arbetsmiljöarbetet
inom Affibody, så att en god arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete med engagerade
medarbetare uppnås. Handboken är också avsedd att styra Affibodys arbetsmiljöarbete,
så att myndigheternas krav på systematiskt arbetsmiljöarbete uppfylls. VD ansvarar för
innehållet i handboken och för att chefer med delegerade arbetsmiljöuppgifter med hjälp av
denna bygger upp och vidmakthåller ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom Affibody.

Säkerhet

Affibody har utarbetat ett dokument som beskriver våra lokala säkerhetsföreskrifter
och är specifikt relaterat till Affibodys verksamhet och lokaler. Varje medarbetare har
ett personligt ansvar för sin och andras säkerhet. Varje medarbetare ska medverka
i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att
åstadkomma en god arbetsmiljö. Det ankommer på var och en att följa givna instruktioner
och rutiner och att iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och

olycksfall. Varje medarbetare ska också vara uppmärksam på och rapportera eventuella
tillbud, arbetsskador eller övriga hälsorisker.

Hantering av farliga ämnen

Biologiska ämnen i högre skyddsklasser förekommer för närvarande inte på Affibody.
För många biologiska ämnen är riskerna inte kartlagda, och biologiska ämnen ska därför
alltid hanteras med försiktighet. All laboratoriepersonal är ansvarig för att ha kunskap
om vilken fara en viss kemisk produkt, ett visst kemiskt ämne eller biologiskt ämne
innebär. De kemiska ämnen som används på Affibody är registrerade i ett webbaserat
kemikaliehanteringssystem, där dokumentation finns om eventuella risker. Brännbara
ämnen samt giftiga och hälsofarliga kemikalier, syror, alkaloider, lösningsmedel, etc. lagras
i särskilda skåp tydligt märkta med innehåll och potentiella risker.

Avfall

Återvinning och förvaltning av naturresurser är viktigt för oss på Affibody. Källsortering
görs så långt som möjligt och miljöfarligt avfall och biologiskt avfall samlas i behållare,
innan de skickas iväg till destruktion.

Tillstånd

Företaget har en kontinuerlig dialog med Läkemedelsverket och andra berörda myndigheter
i frågor om tillstånd, säkerhet och hantering av farliga ämnen. Affibody har rätt att handla
teknisk sprit för forskningsändamål, i och med Skatteverkets godkännande av Affibody
som skattebefriad förbrukare. Dessutom har Läkemedelsverket gett Affibody rätt att
använda vissa kemikalier och Arbetsmiljöverket har informerats om Affibodys användning
av genmodifierade mikroorganismer (GMM) i verksamheten. GMM systemen som används
är alla etablerade modeller inom branschen.

Djurförsök

För att en läkemedelsprodukt ska bli godkänd för att testas på människa, kräver
tillsynsmyndigheterna att en mängd data angående säkerhet och verkningsmekanismer först
tas fram i studier på djur. Affibody följer lagstiftningen kring djurskydd och strävar efter
att minska antalet tester på djur. Vid läkemedelsutveckling tillämpas även ett stort antal
metoder som inte baseras på försöksdjur och vår ambition är att fortsätta utveckla sådana
metoder i syfte att ersätta eller minska antalet försöksdjur som behövs för att få fram de
data som myndigheterna kräver.
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• Affibody-aktien

Affibody-aktien
Affibody Medical AB är ett publikt bolag och bolagets aktie är onoterad.
Ägare

Bolagets aktie är onoterad. Affibody Medical AB hade per bokslutsdagen 117 aktieägare.
Per samma datum uppgick totalt antal utestående aktier till 19 879 494. Största enskilda
ägare utgjordes av Duba AB (Investor AB), som ägde 72,9 %. Affibodys bolagsordning
innehåller inga begränsningar när det gäller hur många röster varje aktieägare kan avge vid
en bolagsstämma. Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal eller motsvarande
som ytterligare reglerar aktieägares rättigheter och skyldigheter. Styrelsens avsikt är för
närvarande att använda eventuella framtida vinster i bolaget för att finansiera fortsatt
utveckling och expansion av verksamheten. Styrelsen har därför inte för avsikt att föreslå
någon utdelning inom en överskådlig framtid.

Aktiekapital

Per den 31 december 2019 uppgick aktiekapitalet till 99 397 470 kr fördelat på 19 879
494 aktier. Affibody Medical AB har endast ett aktieslag. Samtliga aktier medför lika
rätt till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av en likvidation. En extra
bolagsstämma den 11 mars 2019 beslöt att genomföra en fullt garanterad nyemission
genom nyemission av högst 2 650 598 aktier till en kurs av 55,60 kronor. Emissionen
fulltecknades i maj och registrerades hos Bolagsverket den 11 juni 2019, inbringades 147.4
mkr före emissionskostnader om 70 tkr.

Utveckling av aktiekapital och antal aktier
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År

Transaktion

2006

Bildande

2006

Aktiesammanläggning

Förändring av antalet aktier

Förändring av aktiekapitalet

Totalt aktiekapital

Totalt antal aktier

1 000

100 000

100 000

1 000

Kvotvärde (kr)
100

-999

-

100 000

1

100 000

2006

Aktiesplit

22 579 706

-

100 000

22 579 707

0,00443

2007

Nyemission

3 314 534

14 679,26

114 679,26

25 894 241

0,00443

2007

Nyemission

3 457 113

15 310,70

129 989,96

29 351 354

0,00443

2007

Nyemission

637 318

2 822,53

132 812,49

29 988 672

0,00443

2007

Fondemission

-

7 364 355,51

7 497 168,00

29 988 672

0,25

2008

Teckningsoptioner

10 407

2 601,75

7 499 769,75

29 999 079

0,25

2009

Nyemission

43 650 000

10 912 500,00

18 412 269,75

73 649 079

0,25

2010

Nyemission

29 209 324

7 302 331,00

25 714 600,75

102 858 403

0,25

2011

Konvertering

107 960 988

26 990 247,00

52 704 847,75

210 819 391

0,25

2013

Nyemission

0,25

2013

Aktiesammanläggning

2014

Teckningsoptioner

2016

Nyemission

2016

Teckningsoptioner

9

2,25

52 704 850,00

210 819 400

-200 278 430

-

52 704 850,00

10 540 970

5,00

38 984

194 920

52 899 770,00

10 579 954

5,00

2 750 787

13 753 935

66 653 705,00

13 330 741

5,00

206 250

1 031 250

67 684 955,00

13 536 991

5,00

2017/18

Nyemission

3 691 905

18 459 525

86 144 480,00

17 228 896

5,00

2019

Nyemission

2 650 598

13 252 990

99 397 470,00

19 879 494

5,00

99 397 470,00

19 879 494

5,00
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• Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport
Affibody Medical AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är onoterat. Denna bolagsstyrnings
rapport är upprättad enligt kraven i Årsredovisningslagen. Utöver detta tillämpas delar av Svensk kod för Bolagsstyrning.
Denna bolagsstyrningsrapport avser verksamhetsåret 2019. Rapporten är granskad av bolagets revisorer.
Aktieägare, aktiekapital, aktien och rösträtt

Information om bolagets större aktieägare samt övrig aktierelaterad information inklusive
aktiers rösträtt, aktieägaravtal etc. framgår av årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Bolagsordning

Bolagsordningen stadgar bland annat att bolagets verksamhet är att bedriva forskning och
utveckling inom bioteknologi och att marknadsföra produkter och forskningsresultat inom
samma område. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre
suppleanter. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Granskningen
av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall
utföras av ett registrerat revisionsbolag eller en revisor, med eller utan revisorssuppleant.
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Bolagsstämma

Affibody Medicals högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare
har rätt att välja ledamöter till styrelsen. Den årliga ordinarie bolagsstämman, årsstämman,
ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Kallelse sker via annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt på Affibodys hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall
information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Samtliga aktieägare
som är registrerade i aktieboken fem vardagar före stämman och som anmält deltagande till
bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, har rätt att närvara
och rösta enligt sitt totala innehav. De aktieägare som inte själva kan närvara kan företrädas
av ombud. På årsstämman behandlas ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, eventuella
ändringar i bolagsordningen, revisorsval, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse
och revisor samt beslut om styrelsens sammansättning intill nästa årsstämma.

Extra bolagsstämma 2019

Vid extra bolagsstämma, den 11 mars 2019, beslöts att genom nyemission öka bolagets
aktiekapital med högst 13 252 990 kronor genom nyemission av högst 2 650 598 aktier.

Årsstämman 2019

Vid årsstämman, den 25 juni 2019, valdes Hanna Eiderbrant till ordförande. Det beslutades
om omval av styrelseledamöterna Robert Burns, Hanna Eiderbrant, Jonathan Knowles, Jakob
Lindberg och Mathias Uhlén och nyval av Gillian Cannon. Verkställande direktören David
Bejker höll ett anförande om Affibody Medicals verksamhet under räkenskapsåret 2018.
Revisorn föredrog delar ur revisionsberättelsen.
Stämman beslutade:
• Att fastställa resultat- och balansräkningarna samt att de till förfogande stående medlen om
479 584 686 kronor balanseras i ny räkning.
• Att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
• Att styrelsearvodet ska utgå med 500 000 kr till ordföranden och med 150 000 kr till envar
ledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i kommittéer utgår ej.
• Att ingen aktieutdelning ska utgå.

Extra bolagsstämma 2020

Vid extra bolagsstämma, den 17 februari 2020, valdes José Suarez till ny styrelseledamot.
Hanna Eiderbrant lämnade samtidigt styrelsen då hon inte längre stod till förfogande.

Årsstämman 2020

Årsstämma kommer att hållas den 23 juni 2020 kl 14.00 i bolagets lokaler på Scheeles Väg 2
i Solna.

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till val av ordförande vid stämman, styrelse och
styrelseordförande, val av revisorer i samråd med revisionsutskottet, förslag till arvode till
styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, förslag till ersättning för utskottsarbete
samt förslag till revisionsarvode. Förslagen ska presenteras vid årsstämman. Valberedningen
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inför årsstämma 2020 består av Robert Burns (styrelsens ordförande), ordförande i
valberedningen, José Suraez (representerande Patricia Industries) samt Per Lorange
(representerande en ägargruppering runt framlidne Ingvar Kamprad). Ingen ersättning har
utgått för medverkan i valberedningen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2020
kommer att offentliggöras senast i samband med årsstämman.

Oberoende

Styrelse

Under verksamhetsåret 2019 hade styrelsen nio sammanträden, varav två per capsulam möten
där ett var ett konstituerande möte. I samband med att årsbokslutet behandlades har bolagets
revisor närvarat och framlagt sin rapport, varvid styrelsen fått möjlighet att ställa frågor.
Samtliga beslut har fattats enhälligt av styrelsen och är protokollförda. Enligt styrelsens
arbetsordning ska styrelsen sammanträda vid minst sex tillfällen under verksamhetsåret. På
styrelsens agenda finns ett antal fasta punkter som behandlas kontinuerligt:
• Affärsutveckling. Redogörelse för affärsläget inom koncernen.
• Forskning och utveckling. Redogörelse för status avseende forskning och utveckling inom
koncernen.
• Forskningsstrategi. Styrelsen har två möten under året för en fördjupad diskussion om
forsknings- och utvecklingsstrategi.
• Ekonomisk rapportering inklusive budget och genomgång av resultatutvecklingen.
Analyser av avvikelser mot plan diskuteras och åtgärder beslutas.
• Likviditets-, valuta- och finansieringssituationen behandlas.
• Årsbokslut. Sammanträdet i februari behandlar det gångna årets bokslut där även bolagets
revisor normalt deltar och avrapporterar sina synpunkter till hela styrelsen.
• Inga ersättningar utöver styrelsearvodet har utgått vid särskilda uppdrag under 2019.
Styrelsens ersättning framgår av not 9 i årsredovisningen.

Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning innebärande att kontroll av
bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Vidare
beslutar styrelsen om övergripande mål, strategier, finansiell struktur, policies, tillsättande
av verkställande direktör (VD) och ersättning till ledningen, förvärv, försäljningar och större
investeringar. Styrelsen godkänner och fastställer årsredovisning och delårsrapporter och
föreslår eventuell utdelning till årsstämman. Till grund ligger arbetsordningen för styrelsen,
VD-instruktionen och de principer för arbetsfördelning mellan VD, styrelseordförande,
styrelse och olika arbetskommittéer som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och
VD-instruktionen revideras och uppdateras en gång per år.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen bestod under 2019 av sex stämmovalda ledamöter, Robert Burns (ordf), Gillian
Cannon, Hanna Eiderbrant, Jonathan Knowles, Jakob Lindberg och Mathias Uhlén.
För närmare information om styrelsen, se sid 27-28. Affibody är ett forskningsdrivet
läkemedelsbolag som fokuserar på forskning och utveckling av proteinbaserade läkemedel.
Portföljen innehåller projekt som befinner sig i såväl preklinisk forskning som i klinisk
fas. Det är därför av stor vikt att styrelsen har en lång och djup erfarenhet från forskning
och utveckling och kommersialisering inom läkemedelssektorn samt besitter god finansiell
kompetens. Som styrelsens sekreterare fungerar bolagets CFO. Verkställande direktören
deltar på samtliga styrelsemöten och övriga ledande befattningshavare deltar vid behov som
föredragande.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att, förutom att leda styrelsearbetet, följa bolagets
utveckling och tillse att viktiga frågor utöver de redan schemalagda tas upp till behandling vid
behov. Styrelsens ordförande skall samråda med VD i strategiska frågor, medverka i viktiga
externa kontakter och företräda bolaget i ägarfrågor. Ordföranden har dessutom ansvar för att
tillse att styrelsens arbete regelbundet utvärderas.
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Bolaget uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende genom att
samtliga av de årsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen,
samt att fem av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens arbete

Revisionskommitté

Revisionskommitténs huvudsakliga uppgift är att hantera redovisnings-, finansiella,
rapporterings- och revisionsfrågor samt frågor om intern kontroll i bolaget. I kommitténs
ansvar ingår att årligen diskutera revisorernas förslag till omfattning och metoder för
revisionen, förhandsgranska föreslagna förändringar i redovisningsprinciper och justeringar
av räkenskapshandlingar som påverkar den finansiella rapporteringen, samråda med
ledningen och revisorerna avseende efterlevnad av lagar och förordningar i finansiella
frågor samt att årligen följa upp ersättningen till bolagets revisorer. Under 2019 har arbetet i
revisionsutskottet hanterats inom det ordinarie styrelsearbetet.

• Bolagsstyrningsrapport

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs uppgift är att föreslå riktlinjer och principer för de ersättningsprogram
som finns inom bolaget. I denna uppgift ingår bland annat översyn och förslag till ersättning
för ledande befattningshavare och förslag till långsiktiga incitamentsprogram, pensionsplaner
och andra ärenden som berör ersättning till bolagets anställda. Under 2019 har arbetet i
ersättningsutskottet hanterats inom det ordinarie styrelsearbetet.

Styrelseledamöternas närvaro
framgår av tabellen till höger

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Bolaget har en funktionell organisation och ledningsgruppen består av koncernchefen David
Bejker, som också är verkställande direktör i moderbolaget, Johan Stuart, CFO, Karin Nord,
SVP Research Operations och Fredrik Frejd, CSO. Koncernledningen har löpande möten
under året för att gå igenom resultatet för koncernen, marknads- och affärsläge, samt att
beslut fattas i strategiska och operativa frågor inom ramar som styrelsen fastställt. Ett möte
per år är mer omfattande och då planeras och diskuteras verksamheten mer ingående samt att
målsättningar på koncernnivå och bolagsnivå formuleras.

Research Management Team

Affibodys operativa styrgrupp utgörs av Research Management Team (RMT). I denna ingår
tre personer från koncernledningen samt föredragande medlemmar från bolagets forskningsoch utvecklingsorganisation. RMT formulerar mål och följer upp utfall. RMT sammanträder
vanligtvis varje vecka och samtliga möten protokollförs.

Vetenskapliga-, tekniska- och utvecklingsrådgivare

Affibody har etablerat stående relationer med ett antal framstående forskare och erfarna
läkemedelsutvecklare inom områden som är relevanta för företaget. Vid olika tillfällen
sammankallar Affibody till möten med flera av dessa experter för att diskutera specifika
frågeställningar. Företagsledningen har dessutom löpande kontakter med dessa experter i flera
olika frågor till exempel rörande strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor.

Revisor

Huvudansvarig revisor är Anna Svanberg, Ernst & Young AB. Ernst & Young omvaldes
till revisionsbolag vid årsstämman 2019, för tiden intill årsstämman 2020. Bolaget har
inga revisorssuppleanter. Anna Svanberg är medlem i FAR. Kontorsadressen till Ernst
& Young AB är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm. Bolagets revisor granskar
koncernredovisningen, årsredovisningarna för moderbolag och dotterbolag samt avger
revisionsberättelse. Den externa revisionen är utförd enligt internationell revisionsstandard
och god revisionssed i Sverige.

Feb

Maj

Juni

Sept

Dec

Robert Burns
Hanna Eiderbrant
Gillian Cannon
Jonathan Knowles
Jakob Lindberg
Mathias Uhlén
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System för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella
rapporteringen.
Styrelsens rapport över intern kontroll för räkenskapsåret 2019
Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen, i
årsredovisningslagen samt i Svensk kod för bolagsstyrning. I årsredovisningslagen finns
krav på att bolaget, i sin bolagsstyrningsrapport, årligen ska beskriva bolagets system för
intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Revisionsutskottet har en väsentlig uppgift i att bereda styrelsens arbete med att kvalitets
säkra den finansiella rapporteringen. Beredningen innefattar frågor om internkontroll och
regelefterlevnad, kontroll av rapporterade värden och bedömningar och övrigt som kan
påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Den interna kontrollen har som utgångspunkt
den struktur som finns i ramverket för intern kontroll, den så kallade COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) modellen.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön i Affibody kännetecknas av korta avstånd mellan ledning och medarbetarna.
Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande dokument för att skapa och vidmakthålla
en väl fungerade kontrollmiljö av betydelse för den finansiella rapporteringen. Däribland
kan nämnas styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, finanspolicy
och ekonomimanualer. Instruktioner och riktlinjer vad gäller den finansiella rapporteringen
upprättas och uppdateras löpande av moderbolaget. Det har till uppgift att säkerställa att
fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs och
vidareutvecklas. Vidare upprätthåller revisionsutskottet löpande relationer med bolagets
revisorer.

Riskbedömning

Affibody Medicals styrelse ansvarar för att väsentliga finansiella risker respektive
risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Beträffande den
finansiella rapporteringen bedöms riskerna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma
i redovisningen av bolagets finansiella resultat och ställning. Styrelse och ledning bedömer
löpande rapporteringen från ett riskperspektiv, där jämförelser av resultat- och balansposter
mot tidigare rapportering och budget är ett viktigt stöd.
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Kontrollaktiviteter

I syfte att minimera riskerna finns styrande dokument etablerade beträffande redovisning,
rutiner för bokslut och uppföljning. Ekonomiorganisationen ansvarar för att instruktioner
och riktlinjer efterlevs. Koncernen omfattade på bokslutsdagen ett dotterbolag, verksamt
på samma plats som moderbolaget i Solna, och detta ägs direkt av moderbolaget Affibody
Medical AB. Dotterbolaget är en juridisk enhet med egna fullständiga resultat och
balansräkningar. Ekonomifunktionen har från och med det fjärde kvartalet 2014 outsourcat
den löpande redovisningen till en extern partner vilken upprättar månadsbokslut för
samtliga bolag och även upprättar koncernkonsolideringen. Genomgång av utfall mot
planer och mål sker kontinuerligt med koncernledningen. För större beslut såsom förvärv,
investeringar, väsentligare avtal etc. så finns tydliga beslutsordningar och beslutsprocesser.

Information och kommunikation

Affibody Medical har interna informations- och kommunikationsvägar som syftar till
att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Verkställande
direktören ansvarar för att all information som publiceras externt, såsom; kvartalsrapporter,
pressmeddelanden, presentationsmaterial etc. och liknande är korrekt och av god
kvalitet. Bolagets revisor har bland annat till uppgift att granska redovisningsfrågor
som är väsentliga för den finansiella rapporteringen samt redovisa sina iakttagelser för
revisionsutskottet och styrelsen. Styrelsen erhåller inför varje styrelsemöte ett rapportpaket
som bland annat omfattar fullständiga bokslut för koncernen. Vidare ingår detaljerade
analyser där utfall för samtliga resultatkomponenter ställs mot budget och utfall föregående
år. Styrelsens arbetsordning reglerar vilka rapporter och vilken information av finansiell
karaktär som löpande och till varje styrelsemöte ska presenteras. För att skapa en
medvetenhet hos koncernens medarbetare om policies och manualer finns information
tillgänglig för alla berörda. För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt och
fullständig har styrelsen därtill fastställt en Informationspolicy.

Uppföljning

Styrelsens revisions- och ersättningsutskott samt företagsledningen följer upp efterlevnaden
av antagna policys och riktlinjer. Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets finansiella
situation och inför publiceringen av kvartalsrapporter och årsredovisning går styrelsen
igenom den finansiella rapporteringen. I de externa revisorernas uppgift ingår att årligen
granska den interna kontrollen i koncernföretagen. Revisorerna har löpande kontakt med
företagsledningen och rapporterar även direkt till styrelsen. Affibody Medical präglas av
enkelhet i juridisk och operativ struktur samt av väl fungerande och inarbetade styr och
kontrollsystem.

• Bolagsstyrningsrapport

Särskild granskningsfunktion, intern revision

För närvarande finns ej någon särskild granskningsfunktion
inom Affibody Medical. Funktionen utövas i stället av
koncernledningen, ekonomifunktionen med stöd av revisions
utskottet och externa revisorer. Styrelsen utvärderar årligen
behovet av internrevision och har för närvarande kommit till
slutsatsen att en särskild intern granskningsfunktion inte skulle
medföra någon väsentlig fördel. Den löpande dialogen mellan
bolaget och dess externa revisorer samt de kontroller som
utförs av ovan nämnda instanser bedöms för närvarande vara
tillräckliga för att säkerställa att den interna kontrollen håller en
godtagbar nivå. Bedömningen utvärderas löpande.
Stockholm den 8 juni 2020
Styrelsen i Affibody Medical AB (publ)
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Affibody Medical AB, org.nr
556714-5601

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings
rapporten för år 2019 på sidorna 15-19 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket
samma lag är förenliga med årsredovisningen och
koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med
årsredovisningslagen.
Stockholm den 8 juni 2020
Ernst & Young AB

Anna Svanberg
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och den verkställande direktören avger härmed årsredovisning samt
koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019 för Affibody
Medical AB (publ) (556714-5601). Siffror i parentes avser föregående år. Alla belopp är
uttryckta i tusentals kronor (Kkr) om inget annat anges. Affibody Medical AB (publ) har
sitt säte i Stockholm och sitt huvudkontor i Solna.

Verksamhetsbeskrivning

Affibody bygger ett integrerat bioteknikföretag med utvecklings-, tillverknings- och
kommersialiseringsexpertis. Vi bygger vårt företag och vårt omfattande utvecklings
program på styrkorna hos våra differentierade egenutvecklade plattformar och fokuserar
på områden och indikationer där våra plattformar erbjuder en konkurrensfördel. Vår
tillgång till högkvalitativ vetenskap är ett strategiskt imperativ eftersom vi driver vår
experimentella läkemedelsmodell framåt genom att bygga utvecklingsprogram som kan
förbättra livet för patienter som lider av allvarliga sjukdomar. Affibody grundades 1998
av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet, och företagets
huvudkontor ligger i Solna.

2019 i sammandrag
•
•
•
•
•
•
•

Intäkterna uppgick till 311,8 (114,6) Mkr.
Rörelseresultatet uppgick till 44,8 (-127,4) Mkr.
Nettoresultatet uppgick till 44,6 (-127,2) Mkr.
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 374,8 (91,0) Mkr.
Årets kassaflöde uppgick till 283,8 (-150,4) Mkr.
Arbetetet med våra egna program har varit fortsatt intensivt under 2019
Intäkterna ökade kraftigt under året, främst orsakat av partnerskapsavtalet med Alexion
Pharmaceuticals, Inc.
• En multi-center fas II-studie med ABY-035, bolagets egenutvecklade program för
psoriasis, omfattande 100 patienter, påbörjades under första kvartalet 2018 och i
februari 2019 meddelades att studien var fullrekryterad. I juli 2019 tillkännagavs att den
planerade 12-veckors interimsanalysen slutförts.
• Den 20 mars 2019 meddelades att Affibody ett ingått ett partnerskapsavtal med
Alexion Pharmaceuticals, Inc. för att vidareutveckla ABY-039. Alexion kommer att
leda gemensam klinisk utveckling av ABY-039. Affibody har möjlighet att tillsammans
med Alexion marknadsföra ABY-039 i USA och kommer i samarbetet även att leda
klinisk utveckling för en indikation. Enligt villkoren i avtalet är Affibody berättigad

•
•
•
•

till förskottsbetalningar om 25 miljoner USD, utvecklings- och försäljningsbaserade
milstolpar på upp till 625 miljoner USD och stegrande tvåsiffriga royalties.
En prövarinitierad multi-center fas II/II-studie med ABY-025, bolagets HER2målsökande Affibody®-molekyl, för PET-bilddiagnostik av framförallt metastaserande
bröstcancer, inleddes under andra halvåret, omfattande 120 patienter i Norden.
Den fullt garanterade företrädesemissionen av aktier, beslutad av en extra bolagsstämma
den 11 mars 2019, fulltecknades och resulterade, efter registrering i juni 2019, i emission
av 2 650 598 nya aktier med en emissionslikvid om 147,4 Mkr.
Årsstämman den 25 juni omvalde Robert Burns, Hanna Eiderbrant, Jakob Lindberg,
Mathias Uhlén och Jonathan Knowles och nyvalde Gillian Cannon till styrelseledamöter.
Inflyttning i de av Akademiska Hus ägda lab- och kontorslokaler på KI-campus i Solna
om 3 500 kvm skedde som planerat under tredje kvartalet 2019.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• En extra bolagsstämma den 17 februari 2020 nyvalde José Suarez till styrelseledamot,
Hanna Eiderbrant lämnade samtidigt styrelsen.
• Den 15 maj 2020 meddelades att Affibody AB och Inmagene Biopharmaceuticals
(“Inmagene”) hade ingått ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera
ABY-035, en bispecifik molekyl som är riktad mot Interleukin-17A (IL -17), för flera
autoimmuna sjukdomar. Inmagene kommer att ansvara för kommersialisering i Kina, Hong
Kong, Taiwan och Macau (Stora Kina) och Sydkorea samt för utvecklingsverksamhet
i Asien och Stillahavsområdet, exklusive Japan. Affibody kommer att behålla globala
kommersiella rättigheter utanför Stora Kina och Sydkorea. Partnerna kommer att
arbeta tillsammans för att rekrytera patienter i globala registreringsstudier för att stödja
Biologics License Applications (BLAs) i flera indikationer över hela världen. Enligt
villkoren i avtalet kommer Affibody att erhålla en förskottsbetalning på 10 miljoner
dollar och är berättigad att få upp till 215,5 miljoner dollar i ytterligare regulatoriska- och
försäljningsmilstolpar, plus royalty för försäljning i Inmagens kommersialiseringsområde.
Dessutom kommer Inmagene att dela de globala utvecklingskostnaderna för utvalda
kliniska prövningar och vara berättigade att få betalningar och royalties från Affibody
avseende vissa milstolpar för global utveckling och kommersialisering. Affibody kommer
att ansvara för tillverkning och leverans av ABY-035 för utveckling och kommersialisering
över hela världen och är inte förhindrad att ingå i ytterligare samarbets- och licensavtal i
territorier som inte omfattas av detta avtal.
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Nyckeltal

Kassaflöde och investeringar
2019 (12m)

2018 (12m)

311 803

114 589

Rörelseresultat

44 782

-127 374

Periodens resultat

44 631

-127 172

(Kkr)
Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter

Koncernens omsättning uppgick till 311,8 (114,6) Mkr, vilket är en ökning med 172 %
jämfört med föregående verksamhetsår. Den ökade omsättningen beror i huvudsak
på en ökning av licensförsäljning, i första hand från partnerskapsavtalet med Alexion
Pharmaceuticals, Inc samtidigt som royaltyintäkterna minskade med 16 %. Av totala
intäkter för 2019 utgjordes 70 (89) % av intäkter från bolagets största kund.

Kostnader

Periodens rörelsekostnader uppgick till 267,0 (242,0) Mkr och utgjordes av kostnader för
forskning och utveckling om 241,0 (217,6) Mkr, administrativa kostnader om 19,2 (17,2)
Mkr samt av marknads- och försäljningskostnader om 6,8 (7,2) Mkr. I dessa belopp ingår
avskrivningar av anläggningstillgångar och nyttjanderätter vilka uppgick till 10,5 (2,4) Mkr
och i huvudsak var relaterat till hyrda lokaler och laboratorieutrustning. Kostnadsökningen
jämfört med föregående år är en konsekvens av den fastlagda strategin att satsa på de egna
utvecklingsprogrammen.

Resultat

Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2019 uppgick till 44,8 (-127,4) Mkr. Det väsentligt högre
rörelseresultatet är en konsekvens av partnerskapsavtalet med Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Finansnetto

De finansiella intäkterna under 2019 uppgick till 2,7 (0,3) Mkr och utgjordes av ränte
intäkter. Finansiella kostnader för året uppgick till -2,9 (-0,1) Mkr och utgjordes av ränte
kostnader hänförliga till nyttjanderätter.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick
till 48,3 (-124,7) Mkr för räkenskapsåret. Icke kassaflödespåverkande poster uppgick
netto till 3,7 (2,4) Mkr och hänförde sig främst till avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar. Kassaflödet från rörelsekapitalförändringar var 115,6 (-45,7) Mkr
och var i första hand relaterat till licensbetalningen hänförlig till partnerskapsavtalet
med Alexion och en förskottsbetalning av royaltyintäkter. Investeringar, primärt
relaterade till laboratorieutrustning, uppgick till 23,0 (9,9) Mkr. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 149,1 (30,0) Mkr, och var relaterat till nyemissionen
av aktier samt till nyttjanderätter redovisade under IFRS 16. Årets kassaflöde uppgick till
283,8 (-150,4) Mkr.

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick per den 31 december 2019 till 374,8 (91,0) Mkr. Affibody saknade
räntebärande skulder per samma datum. Koncernens soliditet uppgick till 74 (83) % vid
utgången av verksamhetsåret.

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2019 till 366,2 (174,3) Mkr.

Moderbolaget

Affibody Medical ABs intäkter under räkenskapsåret uppgick till 7,8 (5,0). Nettoresultatet
uppgick till -7,1 ( -2,3) Mkr. Kostnaderna bestod huvudsakligen av administrativa
kostnader hänförliga till ledningsaktiviteter samt hyreskostnader för de nya lokalerna.
Likvida medel uppgick till 112,4 (85,3) Mkr per den 31 december och det egna kapitalet
uppgick till 706,0 (565,7) Mkr.

Transaktioner i utländsk valuta

Affibody Medicals intäkter utgörs främst av royaltyintäkter, tjänsteförsäljning, licens
intäkter, signing fees och produktförsäljning. Merparten av royaltyintäkterna erhålls i
SEK men är beroende av underliggande försäljning i utländska valutor (främst USD).
Licensintäkter och signing fees är normalt denominerade i utländsk valuta (främst USD
och EUR). Koncernens utvecklingskostnader är till stor del denominerade i utländsk valuta
(främst USD och EUR). Koncernens finanspolicy som utgör ramverket för hantering av
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finansiella risker anger att transaktioner som avser utländska valutarisker för de kommande
12 månaderna med en nettoexponering om 10 Mkr skall valutasäkras under förutsättning
att betalningsflöden kan skattas på ett tillförlitligt sätt. För 2019 har inga valutasäkringar
gjorts då dels royaltyintäkterna och dels banktillgodohavanden i utländsk valuta om 151,9
mkr per 20191231 bedömts motsvara den inköpsrelaterade valutaexponeringen under den
kommande 12-månadersperioden.

Försäljning per intäktstyp

Royaltyintäkter
Royaltyintäkter genererades av ett avtal med GE Healthcare. I maj 2000 ingick Affibody
avtal med GE Healthcare (tidigare Amersham Biosciences). Avtalet avser forsknings
samarbete mellan GE Healthcare och Affibody för att utveckla molekyler genom att
använda Affibodys teknologi för alkalistabilisering av affinitetsligander. GE Healthcare
lanserade en produkt, Mabselect SuRe™, i slutet av 2004 och Affibody har som ett resultat
av avtalen rätt till royalty på försäljningen till och med oktober 2019. Royaltyintäkterna
2019 uppgick totalt till 86,3 (102,1) Mkr, en minskning med 16 %.
Tjänsteförsäljning
Inga intäkter från tjänsteförsäljning genererades under året (-) Mkr.
Licensintäkter inkl signing fees & milestolpebetalningar
Intäkter från licensförsäljning genererades under året från tre samarbetsavtal, i första hand
från partnerskapsavtalet med Alexion Pharmaceuticals, Inc. Intäkterna 2019 uppgick till
222,3 (3,6) Mkr.
Produktförsäljning
Intäkter från produktförsäljning utgjordes av försäljning av forskningsreagens. Intäkterna
2019 uppgick till 0,4 (0,4) Mkr.
Övriga intäkter
Intäkter från övrigt utgjordes i huvudsak av forskningsbidrag. Intäkterna 2019 uppgick till
2,8 (8,6) Mkr.

Fem år i sammandrag
(Kkr)

2019

2018

2017

2016

2015

Resultaträkning
Nettoomsättning

311 803

114 589

117 716

104 607

90 003

Rörelsekostnader

-267 021

-241 963

-181 966

-112 121

-85 290

44 631

-127 172

-64 076

-7 494

4 545

374 767

90 960

241 316

127 020

7 090

Resultat efter finansiella poster
Balansräkning
Likvida medel
Totala tillgångar

517 900

210 661

320 023

192 538

57 058

Eget kapital

366 220

174 286

271 642

166 170

42 748

157 677

-170 425

-51 598

-6 874

-28 433

71%

83%

85%

86%

75%

Medeltal anställda

52

42

33

28

26

varav inom forskning och
utveckling

50

40

31

26

24

Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Nyckeltal
Soliditet, %
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Utvecklingsprogram - Egna forsknings- och utvecklingsprojekt

bildbehandling. Affibody arbetar för närvarande med akademiska institutioner för att utforska
den kliniska användningen av ABY-025 ytterligare. En prövarinitierad multi-center fas II/
II-studie, rekryterar för närvarande patienter i Norden.

ABY-035 – psoriasis
ABY-035 adresserar psoriasis i allmänhet och det betydande och växande marknadssegmentet
som avser behandling av medelsvår till svår psoriasis med biologiska läkemedel i synnerhet.
Marknaden för psoriasisläkemedel förväntas nå mer än USD 13 mdr år 2024 vilket
representerar en fantastisk tillväxt från de USD 700 m som omsattes 2003 innan de första
biologiska läkemedlen för psoriasis lanserades. ABY-035 är en unik IL-17 blockerande
molekyl, som har utformats specifikt för att utnyttja styrkan hos Affibodys teknologiplattform
för att skapa ett mycket litet proteinläkemedel (18 kDa, en åttondel av en antikropps storlek)
med mycket hög affinitet till (KD ~ 300fM) och en antikroppsliknande halveringstid.

Finansierade utvecklingsprojekt

Forskning och utveckling
Kostnader för forskning och utveckling uppgick under året till 241,0 (217,6) Mkr.

Fas I/II
Affiobdy har avslutat en innovativ fas I/II studie som har visat gynnsam säkerhetsprofil och
tolerabilitet efter flera doser och doseringsregimer, med starka tecken på snabb och långvarig
effekt (minskning av psoriasissymptom) i patienter. Det primära syftet med denna studie
var att utvärdera verkningsmekanismen, säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken
för ABY-035. För ytterligare information om fas 1/2 studien, besök www.clinicaltrials.gov
(NCT02690142).
Fas II
ABY-035 utvärderas för närvarande i en dubbelblindad, placebokontrollerad 52-veckors fas
II-proof-of-concept studie som har inkluderat 108 moderata till allvarliga psoriasispatienter
i centra i hela Tyskland för att utvärdera effekten, säkerhet och tolerabiliteten för ABY-035.
Det primära effektivitetsmåttet är PASI 90 efter tolv veckor. Sekundära slutpunkter inkluderar
absoluta och relativa PASI-mätningar vid veckorna 12, 24 och 52; DLQI; klåda och smärta
VAS; säkerhet och tolerabilitet,och farmakokinetik. I juli 2019 slutfördes den planerade
tolv veckors interimsanalysen och det tillkännagavs och studien kommer nu att fortsätta till
slutförandet vilket förväntas under första halvåret 2020. Berättigade patienter erbjuds att
fortsätta studien under en förlängning om ett år. För mer information om fas II-studien, besök
www.clinicaltrials.gov (NCT03591887).
ABY-025 – bröstcancerdiagnos
ABY-025 medger ett nytt icke-invasivt kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att
diagnostisera HER2-uttryck i metastaserade bröstcancerpatienter genom utnyttjande av PET-
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Projekt i klinisk utveckling

ABY-039 – Autoimmuna sjukdomar
ABY-039 är en ny FcRn målsökande molekyl, som har utformats specifikt för att utnyttja
styrkan i Affibodys teknologiplattform för att skilja sig från konkurrerande antikropps
baserade metoder. ABY-039 är ett mycket litet proteinläkemedel (18 kDa, en åttondel av en
antikropp) och har en in vivo halveringstid i djurmodeller som överstiger antikroppsbaserade
alternativ. Målet med ABY-039-projektet är att erbjuda behandling för personer som
lider av antikroppsmedierade autoimmuna sjukdomar. Konceptet har visats fungera
prekliniskt i djur. I mars 2019 meddelades att Affibody ingått ett partnerskapsavtal med
Alexion Pharmaceuticals, Inc. för att vidareutveckla ABY039. Enligt villkoren i avtalet
är Affibody berättigad till en förskottsbetalning om 25 miljoner USD, utvecklings- och
försäljningsbaserade milstolpar på upp till 625 miljoner USD och stegrande tvåsiffriga
royalties. Alexion kommer att leda gemensam klinisk utveckling av ABY-039 och
marknadsföringsaktiviteter. Affibody har möjlighet att tillsammans med Alexion
marknadsföra ABY-039 i USA och kommer att även att leda klinisk utveckling för en icke
namngiven indikation.
Fas I
En fas I proof-of-principle av ABY-039 pågår för närvarande i Storbritannien. Studien
är en adaptiv dubbelblindad och placebokontrollerad studie i friska frivilliga. Målet är
att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för ABY-039. Studien inkluderar
farmakodynamikmarkörer, som är avsedda att hjälpa till att identifiera en potential dos
för framtida fas II / III-studier. För ytterligare information, besök www.clinicaltrials.gov
(NCT03502954).
Projekt i preklinisk utveckling
GE-226 - PET-diagnos
I september 2019 tillkännagavs ett strategiskt samarbete med GE Healthcare för att utveckla
och kommersialisera Affibody®-baserade PET-markörer, med initialt fokus på HER2.
Samarbetet inkluderar även ytterligare ett projekt med fokus på PD-L1, för närvarande i
preklinisk utveckling.
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Utsikter för 2020

Under 2020 förväntas väsentligt lägre intäkter än under 2019. Kostnaderna för forskning
och utveckling bedöms ligga kvar på en hög nivå. Verksamheten avses fortsatt finansieras
med kassaflöde från de genomförda nyemissionerna av aktier samt av tidigare intäkter från
partneravtal.

Övrig information

Patent
Bolaget anser sig ha en stark immaterialrättslig ställning vad avser möjligheterna att skydda
Affibody®-molekylerna, med patent beviljade för den grundläggande teknologin. Affibody
skickade så sent som 2008, 2011 och 2014 in ansökningar som avser att skydda Affibody®molekyler och Albumod™-plattformarna, vilket ger bolaget ett skydd ända in i 2030-talet.
Bolaget har en portfölj med 32 patentfamiljer. Patentfamilj är en grupp av patent och
patentansökningar i olika länder som har samma ursprung och inom 26 av dessa har
Affibody beviljats patent på viktiga marknader. Affibody har även flera patentansökningar
under behandling. För att ytterligare stärka sin immaterialrättsliga ställning ansöker bolaget
om patent för nyutvecklade Affibody®-molekyler i syfte att skydda Affibodys immateriella
rättigheter för specifika tillämpningar. Sådana specifika patentansökningar (compositionof-matter) för nya Affibody®-molekyler syftar till att ge både exklusivitet och skydd för
produkter under utveckling.
Miljöinformation
Företaget har en kontinuerlig dialog med Läkemedelsverket och andra berörda myndigheter
i frågor om tillstånd, säkerhet och hantering av farliga ämnen. Affibody har rätt att handla
teknisk sprit för forskningsändamål, i och med Skatteverkets godkännande av Affibody
som skattebefriad förbrukare. Dessutom har Läkemedelsverket gett Affibody rätt att
använda vissa kemikalier och Arbetsmiljöverket har informerats om Affibodys användning
av genmodifierade mikroorganismer (GMM) i verksamheten. GMM systemen som används
är alla etablerade modeller inom branschen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

All affärsverksamhet medför risker och Affibody utsätts för operativa, finansiella och
övriga risker i sin verksamhet. Forskning och utveckling av nya läkemedel och reglerna
avseende detta är komplexa och kan förändras över tiden. Nedan finns en sammanfattning
av de huvudsakliga verksamhetsrelaterade riskerna. Riskerna är inte rangordnade.

Osäkerhet kring kommande produkters kommersiella framgång
Det är inte säkert att de kliniska studierna med bolagets produktkandidater kommer
att kunna påbörjas eller avslutas enligt nuvarande planer, eller att de kommer att
genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Ett misslyckande med att påbörja eller avsluta, eller
förseningar som uppstår i framtida kliniska studier kan ha en materiell negativ inverkan
på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Även om produktkandidater
erhåller myndighetsgodkännande är det inte säkert att produkterna får tillfredsställande
marknadsacceptans.
Osäkerhet avseende skyddande av immateriella rättigheter
Bolagets framgång beror till stor del på dess förmåga att erhålla och upprätthålla
patentskydd för bolagets teknologier och produkter under utveckling samt att skydda sina
företagshemligheter. Bolagets erhållna patent kan visa sig inte kunna ge bolaget tillräckligt
skydd för sin teknologi och produkter under utveckling. Andra kan komma att utveckla
liknande teknologier eller metoder som kringgår bolagets patent. Vidare kan bolagets
erhållna patent komma att ogiltigförklaras om de utmanas. Det finns risk att bolagets
nuvarande och framtida patentansökningar inte kommer att resultera i erhållande av patent.
Om bolaget inte kan erhålla och upprätthålla patentskydd kan bolaget komma att stå inför
ökad konkurrens.
Risk för intrång i andras immateriella rättigheter
Bolaget kan ovetandes inkräkta på externa parters immateriella rättigheter och kan komma
att dömas som skyldig till sådant intrång, vilket kan resultera i betydande ersättningskrav
på bolaget. Ett intrång kan tvinga bolaget att antingen försöka få en licens till sådant patent
eller förändra sina produkter eller processer så att bolaget inte längre gör sig skyldigt till
patentintrång. Det är inte säkert att bolaget kan erhålla en önskvärd licens till för företaget
acceptabla villkor, om ens alls. På samma sätt kan det bli kostsamt eller opraktiskt
för bolaget att förändra sina produktkandidater för att undvika att inkräkta på andras
immateriella rättigheter. Om bolaget skulle misslyckas att erhålla en önskad licens eller
inte kan kringgå annan parts patent genom att ändra produkten eller processen, kan bolaget
komma att bli tvunget att avyttra vissa av sina produkter.
Finansiella risker
I ett av bolagets avtal föreligger en valutaexponering då den underliggande royaltybaserade
försäljningen sker i utländska valutor (främst USD). Den nyemission som genomfördes
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under 2019 tillsammans med förskottsbetalningen från partnerskapsavtalet med Alexion
bedöms täcka bolagets finansieringsbehov minst för den kommande 12-månaders perioden.
I övrigt bedöms bolagets finansiella risker för närvarande vara begränsade. De finansiella
risker som bolaget är utsatt för samt hur dessa hanteras beskrivs närmare i not 3.

Teckning kan ske årsvis under hela programmets löptid och teckningen i december 2017
begränsades till 60 % av total individuell allokering. Totalt tecknades vid teckningen i
december 2017, 28 948 syntetiska aktier och 26 798 syntetiska optioner, motsvarande ca
0,3 % av registrerat antal aktier per 20191231.

Medarbetare

Aktien och aktieägare

Det genomsnittliga antalet anställda under 2019 uppgick till 52 (42), samtliga i Sverige.
Löner och ersättningar, inklusive sociala avgifter, uppgick till 60,7 (46,8) Mkr.
Löner och förmåner
Goda anställningsvillkor är en av förutsättningarna för att rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och ske utifrån
överenskomna lönekriterier. Styrelsen fastställer VD:s och andra ledande personers
ersättningar baserat på ersättningskommitténs föreslagna villkor. Ersättningen till ledande
befattningshavare består av lön, bonus och aktierelaterad ersättning. Företagsledningen
består av fyra personer inklusive VD. Uppsägningstiden för de ledande befattningshavarna
är tolv månader vid uppsägning av Bolaget och sex månader vid uppsägning av den
anställde. Om anställningen för bolagets koncernchef och verkställande direktör sägs upp
av bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Mångfald och jämställdhet
Av medelantalet anställda under 2019 var 29 % män och 71 % kvinnor.
Arbetsmiljö
Affibody strävar efter att följa alla arbetsmiljörelaterade lagar och regler och därför
integreras ett systematiskt arbetsmiljöarbete i den dagliga verksamheten. Det formella
arbetsmiljöansvaret är delegerat till verksamhetschefen, laboratoriechefen och grupp
cheferna. Inga arbetsplatsolyckor rapporterades till Arbetsmiljöverket under 2019. Affibody
uppfyller och respekterar arbetsmarknadens regler och tillämpar tjänstemannaavtal för
industriföretag mellan IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Unionen, Sveriges
Ingenjörer, Ledarna och Naturvetarna.

Syntetiska aktier och optioner

Affibody har under 2017 etablerat ett incitamentsprogram bestående av syntetiska
aktier och syntetiska optioner. Programmet erbjuder teckning av syntetiska aktier och/
eller teckning av en unit bestående av två syntetiska aktier och två syntetiska optioner.
Programmet har en löptid om sex år och ger möjlighet till årlig ”exit” från och med år tre.
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Bolagets aktie är onoterad. Affibody Medical AB hade per bokslutsdagen 117 aktieägare.
Per samma datum uppgick det registrerade aktiekapitalet till 99 397 470 kr fördelat på
19 879 494 aktier av ett och samma aktieslag. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 5 Kr.
Alla aktier medför lika rätt till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av
en likvidation. Största enskilda ägare per bokslutsdagen utgjordes av Patricia Industries
AB (Investor AB) som ägde 72,9 % av rösterna och kapitalet. Affibodys bolagsordning
innehåller inga begränsningar när det gäller hur många röster varje aktieägare kan avge vid
en bolagsstämma. Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal eller motsvarande
som ytterligare reglerar aktieägares rättigheter och skyldigheter. Styrelsens avsikt är för
närvarande att använda eventuella framtida vinster i bolaget för att finansiera fortsatt
utveckling och expansion av verksamheten. Styrelsen har därför inte för avsikt att föreslå
någon utdelning inom en överskådlig framtid. En extra bolagsstämma den 11 mars 2019
beslöt att genomföra en fullt garanterad nyemission genom nyemission av högst 2 650 598
aktier till en kurs av 55,60 kronor. Emissionen fulltecknades i maj och registrerades hos
Bolagsverket den 11 juni 2019 och inbringade 147.4 mkr före emissionskostnader om 70 tkr.

Bolagsstyrning

Information om Affibodys tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning med mera framgår
av styrelsens bolagsstyrningsrapport på sid 15-19.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel: Kr
Överkursfond:

645 599 991

Balanserat resultat:

-31 965 047

Årets resultat:
Summa:

-7 063 784
606 571 160

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande medel, 606 571 160,
balanseras i ny räkning.
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Styrelse
Robert Burns - Styrelselseordförande

Jonathan Knowles - Styrelseledamot

Född: 1947
Invald: 2017
Oberoende av större aktieägare: Ja

Född: 1947
Invald: 2011
Oberoende av större aktieägare: Ja

Styrelseledamot i Targovax ASA.

Gästprofessor vid FIMM, Helsingfors universitet och gästprofessor vid Universitetet i
Oxford. Styrelseledamot i Caris Life Sciences.

Tidigare: VD i Celldex, Affitech A/S och 4-Antibody AG, styrelseordförande i
Haemostatix Ltd. Ledande kommersiella befattningar vid Ludwig Cancer Research,
Oxford Glycosciences plc, British Biotechnology plc, Applied Biotechnology Inc. och
Corning Glassworks.

Tidigare: Professor vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz, global
forskningschef vid Roche och medlem av Roches koncernledning, styrelseledamot i
Genentech och i Chugai. Styrelseordförande i Adaptimmune Ltd.

Utbildning: PhD.

Utbildning: Ph.D.

Innehav 31/12-2019: 7 000 syntetiska aktier och 7 000 syntetiska optioner

Innehav 31/12-2019: 10 500 aktier, 8 602 syntetiska aktier och 8 602 syntetiska optioner.

Gillian M Cannon - Styrelseledamot

Jakob Lindberg - Styrelseledamot

Född: 1963
Invald: 2019
Oberoende av större aktieägare: Ja

Född: 1972
Invald: 2011
Oberoende av större aktieägare: Ja

VD för Alyvant LLC och styrelseledamot i Alyvant LLC

VD Oncopeptides AB, styrelseledamot i Lindberg Life-Science AB.

Tidigare: Seniora befattningar i UCB, Otsuka Pharmaceuticals och Merck and Co. Inc

Tidigare: Investor Growth Capital AB, Cellectricon AB, Merrill Lynch & Co samt
McKinsey & Co. h i Chugai. Styrelseordförande i Adaptimmune Ltd.

Utbildning: MBA och Ph.D.
Innehav 31/12-2019: -

Utbildning: Med. Lic., MSc och BA.
Innehav 31/12-2019: -
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José Suarez - Styrelseledamot
Född: 1969
Invald: 2020
Oberoende av större aktieägare: Nej
Managing Director North America Patricia Industries,
Tidigare: Managing Director i Investor Growth Capital
Utbildning: B.A.
Innehav 31/12-2019: -

Mathias Uhlén - Styrelseledamot
Född: 1954.
Invald: 1998 (i Affibody AB).
Oberoende av större aktieägare: Ja
Styrelseordförande i Amylonix AB, Antibodypedia AB, ScandiBio Therapeutics AB och
ScandiEdge Therapeutics AB. Styrelseledamot i Vetenskapsrådet, Atlasab Intressenter
AB, Atlas Antibodies AB, InnSpire Intelligent Hotels AB, MU Bioteknik AB,
Novozymes A/S och ProteomEdge AB.
Utbildning: Teknologie doktor.
Innehav 31/12-2019: 905 719 aktier (inkl bolag)
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Ledning

David Bejker

Fredrik Frejd

Född: 1975.

Född: 1973.

Tidigare: Odlander, Fredrikson &
Co AB.

Tidigare: VP Research, Affibody.

VD och Koncernchef (CEO, President)

Utbildning: Civilekonom HHS.
Innehav 31/12–2019: 43 000
aktier (inkl familj).
Anställd i nuvarande befattning
sedan 2008.

Forskningschef (CSO)

Utbildning: Ph.D. från ETH, Zürich
Innehav 31/12–2019: 24 446 aktier.
Anställd 2002, i nuvarande
befattning sedan 2013.

Karin Nord

Medgrundare och Verksamhetschef
(SVP Research Operations)

Född: 1969.
Tidigare: Director Biotechnology,
Affibody.
Utbildning: Ph.D. från Kungliga
Tekniska Högskolan
Innehav 31/12–2019: 67 805 aktier
(inkl familj).
Anställd 2000, i nuvarande
befattning sedan 2006.

Johan Stuart

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)

Född: 1957.
Tidigare: CFO Tradimus AB,
XCounter AB, Hi3G AB m fl.
Utbildning: Civilekonom HHS.
Innehav 31/12–2019: 32 500 aktier
(inkl bolag)
Anställd i nuvarande befattning
sedan 2007.
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Finansiell information för koncernen
Resultaträkningar för koncernen
(Kkr)

Not

jan-dec
2019

jan-dec
2018

5

309 048
2 754
311 803

106 039
8 551
114 589

-6 819
-19 220
-240 981
-267 021

-7 168
-17 181
-217 615
-241 963

44 782

-127 374

2 726
-2 877
-151

254
-52
202

44 631

-127 172

44 631

-127 172

44 631

-127 172

Försäljningsintäkter
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Marknadsförings- och försäljningskostnader
Administrativa kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Summa rörelsekostnader

8-14

Rörelseresultat
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster

15

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för perioden
Årets resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Balansräkningar för koncernen
(Kkr)

Not

2019-12-31

2018-12-31

(Kkr)

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Deposition
Nyttjanderättstillgångar

21

Materiella anläggningstillgångar

17

Summa anläggningstillgångar

5 845

5 845

80 420

-

28 414

9 831

114 679

15 676

Omsättningstillgångar

Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

Långfristig leasingskuld
18

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Övrigt tillskjutet kapital

19

40

41 139

10 920

8 703

17 494

54 183

28 454

104 025

374 767

90 960

Summa omsättningstillgångar

403 221

194 985

Summa tillgångar

517 900

210 661

Summa övriga kortfristiga fordringar

Övriga långfristiga skulder

2018-12-31

99 397

86 144

1 009 133

875 083

-742 310

-786 941

366 220

174 286

21

75 960

-

20, 23

1 323

2 006

77 283

2 006

33 047

23 716

3 999

2 928

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Kassa och bank

2019-12-31

Långfristiga skulder

Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Aktiekapital

Not

20

Övriga skulder
Kortfristig leasingskuld

21

6 247

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

31 105

7 724

74 397

34 369

517 900

210 661

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Förändring i eget kapital för koncernen
(Kkr)
Utgående balans per den 31 dec 2017

Aktiekapital

Oregistrerat aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Ackumulerade förluster

Summa

67 685

15 699

848 028

-659 769

271 642

-

-

-

-127 172

-127 172

Nyemission aktier

Resultat för perioden jan-dec 2018

18 460

-15 699

27 055

-

29 816

Utgående balans per den 31 dec 2018

86 144

-

875 083

-786 941

174 286

-

-

-

44 631

44 631

13 253

-

134 120

-

147 373

-

-

-70

-

-70

99 397

-

1 009 133

-742 310

366 220

Resultat för perioden jan-dec 2019
Nyemission aktier
Kostnad nyemission aktier
Utgående balans per den 31 dec 2019

Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Kassaflödesanalyser för koncernen

jan-dec
2019

jan-dec
2018

44 631

-127 172

10 498
-683
54 446

2 443
195
-124 534

-

-

54 446

-124 534

75 571
33 741
163 758

-33 670
-12 027
-170 230

-22 960
-22 960

-4 097
-9 942

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kostnad nyemission
Incitamentsprogram
Amortering leasingskuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

147 373
-70
-4 294
143 009

29 816
29 816

Kassaflöde för perioden

283 807

-150 357

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

90 960
374 767

241 316
90 960

(Kkr)

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt

14
25

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar i kundfordringar, övriga fordringar och övriga omsättningstillgångar
Förändringar i leverantörsskulder, övriga skulder samt övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

17
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Finansiell information för moderbolaget
Resultaträkningar för moderbolaget
jan-dec
2019

jan-dec
2018

Nettoomsättning

7 800

4 960

Summa

7 800

4 960

(Kkr)

Rörelsens kostnader

Not

8-14

Administrativa kostnader

-15 688

-7 364

Summa rörelsekostnader

-15 688

-7 364

-7 888

-2 404

825

153

0

-21

825

132

-7 064

-2 272

-

-

-7 064

-2 272

-

-

-7 064

-2 272

Rörelseresultat
Finansiella poster

15

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

16

Moderbolagets rapport över totalresultatet
Övrigt totalresultat
Totalresultat för perioden
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Balansräkningar för moderbolaget
(Kkr)

Not

2019-12-31

2018-12-31

Not

2019-12-31

2018-12-31

22

99 397

86 144

99 397

86 144

Överkursfond

645 600

511 550

Fria reserver

-31 965

-29 693

(Kkr)

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Deposition
Andelar i koncernföretag

25

Summa anläggningstillgångar

5 845

470 000

470 000

Aktiekapital

475 845

475 845

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

-

-

-7 064

-2 272

Summa fritt eget kapital

606 571

479 585

30 457

Summa eget kapital

705 969

565 729

85 269

Långfristiga skulder
1 323

2 006

3 996

116

808

591

22 788

22 788

3 786

341

31 378

23 835

738 670

591 571

1 081

941

3 093

58

Fordringar på koncernföretag

146 272

29 458

Summa omsättningstillgångar

150 447

Kassa och bank

112 378

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Bundet eget kapital

5 845

19

Periodens resultat

Övriga långfristiga skulder
Summa omsättningstillgångar

262 825

115 726
Kortfristiga skulder

SUMMA TILLGÅNGAR

738 670

591 571

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24
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Förändring i eget kapital för moderbolaget
BUNDET
EGET KAPITAL
(Kkr)

Aktiekapital

Oregistrerat
aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Summa
eget kapital

Utgående balans den 31 dec 2017

67 685

18 460

511 550

-27 475

-2 218

568 001

Resultat för perioden jan-dec 2018

-

-

-

-

-2 272

-2 272

Disposition av årets resultat 2017

-

-

-

-2 218

2 218

-

Nyemission aktier

18 460

-18 460

-

-

-

-

Utgående balans den 31 dec 2018

86 144

-

511 550

-29 693

-2 272

565 729

Resultat för perioden jan-dec 2019

-

-

-

-

-7 064

-7 064

13 253

-

134 120

-

-

147 373

Kostnad nyemission aktier

-

-

-70

-

-

-70

Disposition av årets resultat 2018

-

-

-

-2 272

2 272

-

99 397

-

645 600

-31 965

-7 064

705 969

Nyemission aktier

Utgående balans den 31 dec 2019

36
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Kassaflödesanalyser för moderbolaget

jan-dec
2019

jan-dec
2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-7 064

-2 272

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

-683
-7 747

195
-2 077

-

-

-119 989
7 542
-120 194

16 341
22 768
37 032

-

-5 845
-200 000
-205 845

147 373
-70
147 303

29 816
29 816

27 109

-138 997

85 269
112 378

224 266
85 269

(Kkr)

Betald skatt
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar i kundfordringar, övriga fordringar och övriga omsättningstillgångar
Förändringar i leverantörsskulder, övriga skulder samt övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Hyresgaranti
Investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kostnad nyemission
Incitamentsprogram
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde för perioden
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Noter
Not 1 - Allmän information

Affibody Medical AB (organisationsnummer 556714-5601) är ett publikt aktiebolag
med säte i Stockholms kommun i Sverige. Koncernens huvudsakliga verksamhet finns
beskriven i förvaltningsberättelsen. Med ”Affibody” och ”Bolaget” avses Affibody Medical
AB, i förekommande fall med dotterbolag, beroende på sammanhanget. Affibody Medical
ABs årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31
december 2019, har godkänts för framläggande i enlighet med ett styrelsebeslut den 2 juni
2020.

Not 2 - Redovisnings- och värderingsprinciper

Grunder för upprättandet av redovisningen
Affibodys koncernredovisning baseras på historiska anskaffningsvärden, förutom
syntetiska aktier och optioner som värderas till verkligt värde. Samtliga belopp redovisas i
Kkr om inte annat anges.
Uttalande om överensstämmelse med tillämpade regelverk
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) såsom de är antagna inom EU. Koncernredovisningen är vidare
upprättad i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapportering
RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolaget tillämpar
samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan i avsnittet
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Ändrade och nya redovisningsprinciper för 2019
IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 och tillhörande tolkningar och har tillämpas från
och med den 1 januari 2019. För leasetagare innebär IFRS 16 att begreppen finansiell
och operationell leasing försvinner. Istället ska de flesta leasingavtal redovisas i
balansräkningen på ett sätt som liknar hur finansiella leasingavtal redovisas i dag.
Redovisningen baseras på synsättet att leasetagare har en rättighet att använda en
tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna
rättighet, varför leasetagare ska redovisa en nyttjanderättstillgång samt en leasingskuld
i sin balansräkning. Undantag finns för avtal med kortare löptid än 12 månader och
avtal som avser tillgångar uppgående till mindre belopp. IFRS 16 förtydligar att en
leasetagare ska skilja på leasingkomponenter och servicekomponenter i ett avtal, samt
att redovisningskraven endast ska tillämpas på leasingkomponenter. Affibody har vid
övergången till IFRS 16 den 1 januari 2019 använt en modifierad retroaktiv metod, vilket
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innebär att inga jämförelsesiffror presenteras. Leasingskulden är nuvärdet av alla framtida
avgifter till dess att leasingavtalet löpt ut. Förenklingsregeln att nyttjanderättstillgången
(före justeringar för eventuella förskottsbetalningar) ska motsvara leasingskulden,
har tillämpats vid övergången. Undantagen för att inte redovisa korttidsleasingavtal
och tillgångar av lågt värde, har också tillämpats. Ledningens bedömningar och
antaganden krävs för att fastställa förlängningsoptioner för nyttjanderätten och nuvärdet
av leasingskulden. Sådana bedömningar och antaganden innefattar att identifiera ett
leasingavtal, att fastställa leasingperioden och att identifiera diskonteringsräntan. Den
ingående balansen av leasingskulden och nyttjanderätten uppgår till 3,8 miljoner kronor
för befintliga leasingavtal. Koncernens genomsnittliga implicita låneränta i befintliga
leasingavtal, som har använts för att diskontera leasingskulden, är 6,5%.
Övergångseffekt per 1 januari 2019
Tillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Förutbetalda kostnader
Totalt

3 776
3 776

Skulder
Leasingskulder
- varav långfristiga skulder
- varav kortfristiga skulder

3 776
1 309
2 467

Avstämning mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS 16
Åtaganden för operationella leasingavtal enligt IAS 17 per 31 december 2018
Signerade leasingavtal där inledningsdatumet inte inträffat
Diskonteringseffekt
Leasingskuld i enlighet med IFRS 16 per 1 januari 2019

118 912
-114 884
-252
3 776

Framtida ändringar av redovisningsprinciper
IASB har utfärdat ﬂera ändrade redovisningsstandarder, vilka har godkänts av EU och
trädde i kraft 1 januari 2020. Inga av dessa förväntas ha någon materiell effekt på Affibodys
finansiella rapporter.
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Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterbolag. Ett dotterbolag tas
med i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då moderföretaget
får det bestämmande inflytandet, och ingår i koncernredovisningen fram till den dag det
bestämmande inflytandet upphör. Normalt erhålls det bestämmande inflytandet över ett
dotterbolag genom innehav av mer än 50 % av de röstberättigande aktierna men kan även
erhållas på annat sätt, exempelvis genom avtal. Dotterbolag som förvärvats redovisas i
koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. Detta gäller även direkt förvärvade rörelser.
Köpeskillingen av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar,
skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de
aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla
tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling.
De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna i ett rörelseförvärv
värderas inledningsvis till verkligt värde på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader
kostnadsförs när de uppstår. Om beloppet för den totala köpeskillingen och verkligt värde
för innehav utan bestämmande inflytande överstiger verkligt värde på identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder redovisas skillnaden som goodwill. Alla
koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader, vinster eller förluster
som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovisningen
elimineras i sin helhet.

Intäkter
Intäkter redovisas till verkligt värde av den ersättning som kommer att erhållas. Följande
specifika kriterier måste också vara uppfyllda för att intäkter skall redovisas:
Affibody erhåller ersättningar som avser olika former av upplåtelse av Affibodys teknologi.
Gemensamt för dessa olika ersättningar är att Affibody inte har något åtagande rörande
fortsatt utvecklig av teknologin eller andra åtaganden när teknologin gjorts tillgänglig för
kunden. Dessa ersättningar består av Royalty och Licenser.

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är
värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag
huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). Moderbolagets funktionella valuta, tillika
rapporteringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.

Tjänster i samband med forsknings- och utvecklingssamarbeten
Erhållna arvoden för forskningstjänster intäktsredovisas över den period som de avser.
Normalt sker detta på basis av nedlagd tid i förhållande till bedömd total tid för projektet/
avtalet.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till koncernens funktionella valuta till den
kurs som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen omräknas monetära fordringar
och skulder som är uttryckta i utländska valutor till den valutakurs som föreligger på
balansdagen. Alla kursdifferenser påförs resultatet. Valutakursdifferenser från poster av
rörelsekaraktär redovisas i rörelseresultatet som övriga rörelseintäkter respektive övriga
rörelsekostnader, medan valutakursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder
redovisas som finansiell intäkt respektive finansiell kostnad.

Royalty
Royaltyersättningar intäktsredovisas i enlighet med avtal när de den underliggande
royaltygrundande försäljningen skett.
Licenser inklusive signing fees och milstolpebetalningar
Intäkter från teknologilicenser där Affibody inte har något åtagande rörande fortsatt
utveckling eller andra åtaganden redovisas när teknologin gjorts tillgänglig för kunden.
Milstolpebetalningar intäktsredovisas när relaterade milstolpar uppfyllts.
Produktförsäljning
Intäkter, exklusive moms och andra skatter, redovisas vid en tidpunkt när kunden erhållit
kontroll över produkten vilket i normalfallet uppstår i samband med leverans.

Offentliga stöd
Statligt stöd och andra bidrag redovisas när företaget uppfyller de villkor som är
förknippade med bidragen samt att det med säkerhet kan fastställas att bidragen kommer
att erhållas. Inbetalda bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter och
resultatförs i den period då kostnaden som bidraget avser redovisas. I resultaträkningen
redovisas statliga stöd som övrig intäkt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av
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inköpspris samt kostnader direkt hänförbara till att ta tillgången i bruk. Anskaffningsvärdet
med avdrag för bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens slut skrivs av linjärt över
nyttjandeperioden. Anläggningstillgångarnas bokförda värde prövas med avseende på
värdenedgång då händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att bokfört värde
understiger återvinningsvärdet. Anläggningstillgångarnas värde och nyttjandeperioder
utvärderas, och ändras vid behov, vid varje årsbokslut.
Immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar redovisas som tillgångar i balansräkningen.
Förvärvade immateriella tillgångar värderas initialt till anskaffningsvärde. Immateriella
tillgångars anskaffningsvärde i samband med företagsförvärv är det verkliga värdet vid
förvärvstillfället. Efter första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar till
anskaffningsvärde minskat med eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Immateriella
tillgångar med en begränsad nyttjandeperiod skrivs av över nyttjandeperioden. Bedömning
av värdeminskning sker när det finns en indikation på att en värdenedgång föreligger.
Nyttjandeperioder och avskrivningstider för immateriella tillgångar utvärderas minst varje
år i samband med årsbokslut. Eventuella förändringar i nyttjandeperioder hanteras genom
förändring av avskrivningsperioder. Avskrivningskostnaden redovisas i resultaträkningen i
den kostnadskategori som den nedskrivna tillgången tillhör.
Forsknings- och utvecklingskostnader
Kostnader för forskning kostnadsförs i den period som de uppkommer. Immateriella
tillgångar hänförliga till utvecklingsutgifter eller ett separat utvecklingsprojekt redovisas
endast då koncernen kan påvisa att tekniska möjligheter finns för att genomföra projektet,
tillgången bedöms ge upphov till framtida ekonomiska fördelar och utgifterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt. Hittills har koncernen kostnadsfört alla utvecklingsutgifter då
ovanstående kriterier för aktivering ej varit uppfyllda.
Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
Löpande under året bedöms om det finns indikationer på att tillgångar kan ha minskat i
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill
och andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod samt för immateriella
tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet minst årligen.
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång,
ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där
det går att identifiera väsentliga oberoende kassaflöden (en kassagenererande enhet). En
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nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultatet. Nedskrivning av
tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill.
Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde.
Nyttjandevärdet är nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med räntesats som
är baserad på riskfri ränta justerad för den risk som är förknippad med den specifika
tillgången. För en tillgång som inte genererar kassaflöden beräknas återvinningsvärdet för
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras
till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. Nedskrivningar på
goodwill återförs inte. En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle
ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts.
Finansiella instrument
Ett finansiellt instrument redovisas i rapport över finansiell ställning den dag då koncernen
enligt avtal tar del av de avtalsenliga rättigheterna till instrumentets kassaflöde. En
finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning då de avtalsenliga
rättigheterna till kassaflödet upphör. En finansiell skuld tas bort från rapporten över
finansiell ställning endast när den utsläcks. Finansiella instrument som redovisas i rapport
över finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan kundfordringar och likvida medel.
Finansiella skulder består av låneskulder och leverantörsskulder. Finansiella instrument
klassificeras i olika kategorier, beroende på avsikten med förvärvet av den finansiella
instrumentet. Klassificeringen bestäms vid anskaffningstidpunkten. När en finansiell
tillgång eller skuld redovisas för första gången värderas den till verkligt värde plus, när
det gäller en finansiell tillgång eller finansiell skuld som inte tillhör kategorin finansiella
tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde via rapport över totalresultat,
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av den
finansiella tillgången eller skulden. Efterföljande värdering avgörs av hur instrumentet har
klassificerats.
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Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Lånefordringar och kundfordringar utgörs av finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde. Fordringarna har koppling till koncernens leveranser av
varor och tjänster. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare klassificeras som
omsättningstillgångar medan fordringar med en löptid längre än ett år tas de upp som
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis
till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuella reserveringar för värdeminskningar vilket
bedömts individuellt.
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
I denna kategori redovisas räntebärande och ej räntebärande finansiella skulder förutom
syntetiska aktier och optioner. Värdering görs till upplupet anskaffningsvärde. Långfristiga
skulder har en återstående löptid överstigande ett år, medan skulder med kortare löptid
redovisas som kortfristiga. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de
förfaller inom ett år eller tidigare. Leverantörsskulder med löptid över ett år tas upp som
långfristiga skulder. Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärderedovisas
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Syntetiska aktier och optioner
Syntetiska aktier och optioner ger upphov till ett åtagande gentemot innehavaren
(den anställde) vilket värderas till verkligt värde. Verkligt värde beräknas initialt vid
tilldelningstidpunkten och omvärderas därefter varje balansdag samt när reglering
sker. Alla förändringar i verkligt värde på skulden redovisas i årets resultat som en
finansiell kostnad. Det verkliga värdet på de syntetiska optionerna beräknas med BlackScholesmodellen.
Nedskrivning av finansiella instrument
Koncernens finansiella tillgångar (kundfordringar) omfattas av nedskrivning för förväntade
kreditförluster. Nedskrivning för kreditförluster enligt IFRS 9 är framåtblickande och
en förlustreservering görs när det finns en exponering för kreditrisk, vanligtvis vid
första redovisningstillfället. Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar. En
förlustreserv redovisas, i den förenklade modellen, för fordrans eller tillgångens förväntade
återstående löptid. De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till upplupet
anskaffningsvärde, det vill säga netto av bruttovärde och förlustreserv. Förändringar av
förlustreserven redovisas i resultaträkningen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en förpliktelse (legal eller
informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av
resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla
förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om koncernen räknar
med att erhålla en gottgörelse motsvarande en avsättning som gjorts, till exempel genom
ett försäkringsavtal, redovisas gottgörelsen som en tillgång i balansräkningen när det är
i det närmaste säkert att gottgörelsen kommer att erhållas. Om effekten av tidsvärdet för
den framtida betalningen bedöms som väsentlig fastställs avsättningens värde genom
att den bedömda framtida utbetalningen nuvärdesberäknas med en diskonteringsfaktor
före skatt som avspeglar marknadens aktuella värdering av tidsvärdet och de eventuella
risker som hänförs till förpliktelsen. Den successiva ökning av det avsatta beloppet som
nuvärdesberäkningen medför redovisas som en räntekostnad i resultatet.
Pensioner och övriga utfästelser om förmåner efter avslutad anställning
Koncernens pensionsplan utgörs av en avgiftsbestämd plan. Enligt denna görs fasta
betalningar till en separat extern enhet och därefter existerar inga legala eller formella
förpliktelser. Erlagda premier redovisas som en kostnad i resultaträkningen under den
period de hänför sig till.
Leasingavtal
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett
avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period
bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. Koncernen
är endast leasetagare.
Nyttjanderättstillgångar
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i rapporten över finansiell ställning på
inledningsdatumet för leasingavtalet (d.v.s. det datum då den underliggande tillgången
blir tillgänglig för användande). Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar, samt justerat
för omvärderingar av leasingskulden. Anskaffningsvärdet för nyttjanderättstillgångar
inkluderar det initiala värdet som redovisas för den hänförliga leasingskulden,
initiala direkta utgifter, samt eventuella förskottsbetalningar som görs på eller innan
inledningsdatumet för leasingavtalet efter avdrag av eventuella erhållna incitament.
Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt under leasingperioden.
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Leasingskulder
På inledningsdatumet för ett leasingavtal redovisar koncernen en leasingskuld
motsvarande nuvärdet av de leasingbetalningar som ska erläggas under leasingperioden.
Leasingperioden bestäms som den icke-uppsägningsbara perioden tillsammans med
perioder att förlänga eller säga upp avtalet om koncernen är rimligt säkra på att nyttja de
optionerna. Leasingbetalningarna inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella
förmåner i samband med tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas), variabla
leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris (t.ex. en referensränta) och belopp som
förväntas betalas enligt restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inkluderar dessutom
lösenpriset för en option att köpa den underliggande tillgången eller straffavgifter som
utgår vid uppsägning i enlighet med en uppsägningsoption, om sådana optioner är rimligt
säkra att utnyttjas av koncernen. Variabla leasingavgifter som inte beror på ett index eller
ett pris redovisas som en kostnad i den period de är hänförliga till.
För beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna använder koncernen den implicita
räntan i avtalet om den enkelt kan fastställas. I övriga fall används koncernens marginella
upplåningsränta per inledningsdatumet för leasingavtalet. Efter inledningsdatumet av ett
leasingavtal ökar leasingskulden för att återspegla räntan på leasingskulden och minskar
med utbetalda leasingavgifter. Dessutom omvärderas värdet på leasingskulden till följd
av modifieringar, förändringar av leasingperioden, förändringar i leasingbetalningar eller
förändringar i en bedömning att köpa den underliggande tillgången.
Tillämpning av praktiska undantag
Koncernen tillämpar de praktiska undantagen avseende korttidsleasingavtal och
leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde. Korttidsleasingavtal
definieras som leasingavtal med en initial leasingperiod om maximalt 12 månader
efter beaktande av eventuella optioner att förlänga leasingavtalet. Leasingavtal där den
underliggande tillgången är av lågt värde utgörs i koncernen t.ex. av kontorsinventarier.
Leasingbetalningar för korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underliggande
tillgången är av lågt värde kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Jämförelseår enlig tidigare redovisningsprinciper
Leasingavtal där väsentliga risker och fördelar som förknippas med ägandet inte faller på
koncernen klassificeras som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende dessa
redovisas som en kostnad i resultatet och fördelas linjärt över avtalets löptid.
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Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Kostnad som
uppkommer vid upptagande av lån fördelas över lånets löptid på basis av den redovisade
skulden.
Inkomstskatt
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i
resultatet utom då den underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller
direkt mot eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade
per balansdagen. Häri inkluderas även eventuella justeringar av aktuell skatt hänförlig
till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden,
innebärande att uppskjuten skatt beräknas för på balansdagens samtliga identifierade
temporära skillnader, dvs. mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga
värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjuten skattefordran redovisas
i balansräkningen även för ej utnyttjade underskottsavdrag. Uppskjuten skatteskuld
redovisas dock inte i balansräkningen för skattepliktiga temporära skillnader avseende
goodwill.
Uppskjuten skatt hänförliga till investeringar i dotterbolag och intressebolag redovisas
inte då realisationsresultat på aktierna med nuvarande skatteregler är undantagna från
beskattning. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det är
sannolikt att framtida skattepliktiga vinster kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de
temporära skillnaderna eller outnyttjade underskottsavdragen kan komma att utnyttjas. De
uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden prövas vid varje balansdag och minskas
i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar
vinst kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna
skattefordringarna. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av
de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna
regleras, baserat på den skattesats (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i
praktiken föreligger på balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas i balansräkningen under
förutsättning att skattebetalningen kommer att ske med nettobeloppet.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar. Indirekt metod har använts för den löpande
verksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,
kortfristiga likvida placeringar med en ursprunglig löptid understigande tre månader.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Vid upprättandet av moderbolagets finansiella rapporter har Rådet för finansiell
rapportering RFR 2 (Redovisning för juridiska personer) tillämpats. Moderbolaget
tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan.
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och
eventuella tilläggsköpeskillingar. När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag
minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i
koncernföretag”.
Leasingavtal
Reglerna om redovisning av leasingavtal enligt IFRS 16 tillämpas inte i moderbolaget.
Detta innebär att leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden, och
att nyttjanderätter och leasingskulder inte inkluderas i moderbolagets balansräkning.
Identifiering av ett leasingavtal görs dock i enlighet med IFRS 16, d.v.s. att ett avtal är, eller
innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma
över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.

Not 3 - Finansiell riskhantering

Koncernen eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter av oförutsägbarheten
på de finansiella marknader som koncernen verkar. Riskhantering förvaltas av koncernens
administrativa avdelning enligt policys fastställda av styrelsen. Koncernens huvudsakliga
finansiella risker omfattar utländsk valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk.
Utöver vad som redogörs nedan gällande utländsk valutarisk bedöms i dagsläget inte några
väsentliga finansiella risker föreligga. Koncernen har under 2019 och 2018 ej använt några
finansiella säkringsinstrument.

Utländsk valutarisk
Risker i utländsk valuta uppkommer när affärsmässiga transaktioner sker i en valuta
som skiljer sig från koncernens funktionella valuta. Koncernen bedriver verksamhet
internationellt och har inköp i främst USD och EUR. I ett av bolagets royaltyavtal föreligger
en valutaexponering då den underliggande royaltybaserade försäljningen sker i utländska
valutor (främst USD och EUR). Detta royaltyavtal har fungerat som en hedge mot den
inköpsrelaterade valutaexponeringen varför nettoexponeringen inte bedöms väsentligt
påverka koncernens resultat. Per den 31 december 2019 förelåg fordringar i utländsk valuta
med ett motvärde om SEK 0,0 mkr. Utöver detta förelåg banktillgodohavanden i utländsk
valuta om 151,9 mkr, tillgodohavanden som bedöms motsvara den inköpsrelaterade
valutaexponeringen under den kommande 12-månadersperioden.
Likviditetsrisk
Likviditetsriskhantering utgår från att upprätthålla tillräckligt med likvida medel. Likviditets
risken hanteras genom löpande likviditetsplanering. Den nyemission som genomfördes under
2019 tillsammans med förskottsbetalningen från partnerskapsavtalet med Alexion bedöms
täcka bolagets finansieringsbehov minst för den kommande 12-månaders perioden.
Kreditrisk
Endast investering i räntebärande instrument med låg kreditrisk och hög likviditet tillåts.
Koncernen arbetar huvudsakligen med etablerade och kreditvärdiga motparter och utvärderar
löpande fordringar för att säkerställa en låg exponering avseende osäkra fordringar. Bolaget
har för närvarande ett begränsat antal med kunder vilket innebär att en viss kundkredit
koncentration föreligger.
Ränterisk
Ränterisk avser koncernens exponering mot förändringar i räntenivåer relaterat till
banktillgodohavanden och lån. Då koncernens räntebärande tillgångar främst avser
banktillgodohavanden är koncernens operativa kassaflöde väsentligen oberoende av
förändringar i marknadsräntor. Koncernen saknar för närvarande räntebärande skulder.
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Not 4 - Viktiga uppskattningar och antaganden för
redovisningsändamål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. I koncernens redovisning föreligger uppskattningar och
antaganden som skulle kunna innebära risk för väsentliga justeringar i redovisade värden
för tillgångar och skulder i relation till värderingen av syntetiska aktier och optioner
hänförliga till koncernens incitamentsprogram. Det har även förekommit väsentliga
antaganden i relation till fördelning av intäkter relaterade till partnerskapsavtalet med
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Betalning för royaltyintäkter har skett halvårsvis i efterskott utom avseende slutbetalningen
som skedde under andra halvåret 2019. Övriga intäkter faktureras i anslutning till
att intäkten redovisas med kredittider på 30 dagar. Partnerskapsavtalet med Alexion
Pharmaceuticals, Inc. genererade en förskottsbetalning om 25 m USD vilken erhölls i
maj 2019. USD 20m av beloppet intäktsfördes i samband med betalningen och resterande
belopp intäktsförs därefter under perioden till och med första halvåret 2020.
Avtalsbalanser
(Kkr)
Fordringar

Produktförsäljning
Tjänster
Licenser
Royalty
Totalt
Övriga intäkter
Forskningsbidrag och stöd
Övrigt
Totalt
Totalt

2018-12-31

-

81 940

Fordringar avser kundfordringar om 40 (41 139) och upplupna intäkter om - (40 800). Både
kundfordringar och upplupna intäkter avser fordringar på kunder där Affibody fullgjort sitt
prestationsåtagande och har en ovillkorlig rätt till betalning.

Not 5 - Intäkternas fördelning
Fördelning av koncernens nettoomsättning
(Kkr)

2019-12-31

2019

2018

442
222 311
86 296
309 048

386
3 564
102 088
106 039

2 650
104
2 754

7 715
835
8 551

311 803

114 589

Not 6 - Segmentrapportering

Identifiering av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen till
den högste verkställande beslutsfattaren vilken på Affibody är styrelsen. I denna interna
rapportering utgör koncernen ett segment.
Information om geografiska områden
Affibody har valt koncernbolagens säte som grund för fördelningen av försäljning vilket i
samtliga fall är Sverige.

Not 7 - Transaktionen med närstående parter

Transaktioner mellan företaget och aktieägarna
I not 9 beskrivs ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse. Utöver detta har
inga transaktioner med närstående parter skett.
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Not 8 - Personal

Antal anställda
42
4
5

2018
Varav män
12
3
4

2019

2018

38 572
22 130
60 702

29 845
16 916
46 761

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
(Kkr)

2019

2018

Moderbolaget
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader*
Totalt

5 574
3 414
8 989

4 116
2 375
6 491

Medelantalet anställda
Totalt antal anställda
Företagsledning
Styrelsen

Antal anställda
52
4
6

2019
Varav män
15
3
4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
(Kkr)
Koncernen
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader*
Totalt
* Pensionskostnader om KSEK 8 839 (6 931) är inkluderade i sociala kostnader.

* Pensionskostnader om KSEK 1 430 (989) är inkluderade i sociala kostnader.

Pensioner
Koncernen har fullgjort alla sina pensionsförpliktelser till de anställda i enlighet med svensk lag. Pensionsplanerna inom
koncernen utgörs av avgiftsbestämda planer innebärande att det inte kvarstår någon rättslig eller informell förpliktelse att
betala ytterligare belopp.
Syntetiska aktier och optioner
Information angående aktierelaterad ersättning återfinns i noterna 9, 10 och 23.
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Not 9 - Ersättning till styrelse, VD och företagsledning

månader vid uppsägning av bolaget och sex månader vid uppsägning av den anställde.
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Med avgiftsbestämda
pensionsplaner avses att koncernen betalar avgifter till en separat juridisk enhet och
värdeförändringsriskerna fram till dess att medlen utbetalas faller på den anställde.
Koncernen har således inga ytterligare förpliktelser efter det att avgifterna är betalda.
Pensionskostnaderna för avgiftsbestämda pensionsplaner belastar resultatet i takt med att
de anställda utför sina tjänster.

Villkor för VD och övrig företagsledning
Ersättningen består av lön, bonus och aktierelaterad ersättning. Om anställningen
för bolagets koncernchef och verkställande direktör sägs upp gäller en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Uppsägningstiden för övrig företagsledning är tolv

Könsfördelning
Bolagets styrelsemedlemmar utgjordes av två kvinnor och fyra män. Av företagsledningen
utgjordes en av kvinnor och tre av män.

Styrelseordförande och styrelseledamöter erhåller ersättning enligt beslut på
årsstämman. Under 2019 har arvode till styrelseledamöterna utgått enligt nedanstående
specifikation. Styrelsen fastställer VD:s och andra ledande personers ersättningar
baserat på ersättningskommitténs föreslagna villkor. Ersättningen består av lön, bonus
och aktierelaterad ersättning. Företagsledningen består av fyra personer inklusive VD.
Fördelningen av lön och bonus baseras på varje anställds ansvar och befogenhet.

2019 - Ersättningar och andra förmåner under året
(Kkr)

Lön & styrelsearvoden*

Bonus

Andra ersättningar och förmåner**

Pensioner

Aktierelaterad ersättning

Totalt

David Bejker (VD)
Övrig företagsledning (3)

1 946
4 367

396
372

-

546
1 670

-

2 888
6 409

Styrelsen
Robert Burns, ordförande
Cannon Gillian
Hanna Eiderbrant
Jonathan Knowles
Jakob Lindberg
Mathias Uhlén
Totalt

500
75
113
113
113
113
7 338

768

-

2 216

-

500
75
113
113
113
113
10 322

* Fakturerade belopp i förekommande fall
** Avser konsultarvode
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2018 - Ersättningar och andra förmåner under året
(Kkr)

Lön & styrelsearvoden*

Bonus

Andra ersättningar och förmåner**

Pensioner

Aktierelaterad ersättning

Totalt

David Bejker (VD)
Övrig företagsledning (3)

1 616
3 693

396
504

-

369
1 033

-

2 381
5 230

Styrelsen
Robert Burns, ordförande
Hanna Eiderbrant
Jonathan Knowles
Jakob Lindberg
Mathias Uhlén
Totalt

500
75
75
75
75
6 109

900

51
51

1 402

-

551
75
75
75
75
8 462

* Fakturerade belopp i förekommande fall
** Avser konsultarvode

Not 10 - Syntetiska aktier och optioner
I december 2017 erbjöds anställa och styrelsemedlemmar att teckna andelar i ett
syntetiskt incitamentsprogram. Programmet erbjuder teckning av syntetiska aktier och/
eller teckning av en unit bestående av två syntetiska aktier och två syntetiska optioner där
varje instrument motsvarar en aktie. Programmet har en löptid om upp till sex år och ger
möjlighet till årlig ”exit” från och med år tre. Teckning kan ske under hela programmets
löptid och teckningen i december 2017 begränsades till 60% av total individuell allokering.
Totalt tecknades 28 948 syntetiska aktier och 26 798 syntetiska optioner, motsvarande ca
0,3% av registrerat antal aktier per 20171231. Den underliggande teckningskursen för både
den syntetiska aktien och för den syntetiska optionen uppgår till 54 kr och för optionerna

ökar denna kurs med 4% årligen. Optionsklassen med fem års löptid har ett pris om 15,10
kr och optionsklassen med sex års löptid hade en pris om 16,40 kr. Priset för varje unit (om
två syntetiska aktier samt två syntetiska optioner) uppgick till 139,50 kr.
Verkligt värde av syntetiska aktier och optioner
Verkligt värde för utgivna syntetiska aktier och optioner beräknas genom en ”sum of the
parts” värdering baserad på en riskjusterad nuvärdesberäkning av beräknade framtida
kassaflöden. Optionerna värderas med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell. Verkligt
värde för instrumenten omvärderas löpande och redovisas som en långfristig skuld.
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Not 11 - Arvode till revisorer
Koncernen (Kkr)
Ernst & Young
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Totalt
Moderbolaget (Kkr)
Ernst & Young
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Totalt
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Not 12 - Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet
2019

2018

645
163
808

491
369
860

2019

2018

190
75
265

55
112
167

Koncernen (Kkr)
Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet

Moderbolaget (Kkr)
Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet

2019

2018

-4 462
-4 462

-1 973
-1 973

2019

2018

-1
-1

-1
-1

• Noter

Not 13 - Kostnader fördelade på kostnadsslag
Koncernen (Kkr)
Råvaror och förnödenheter mm
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader mm
Totalt
Moderbolaget (Kkr)
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader mm
Totalt

Not 14 - Avskrivning och nedskrivning
2019

2018

151 866
62 864
37 331
10 498
4 462
267 021

152 900
47 612
37 035
2 443
1 973
241 963

2019

2018

9 035
6 652
1
15 688

6 499
865
1
7 364

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella tillgångar inkluderas i resultaträkningen
under administrations-samt forsknings- och utvecklingskostnader enligt följande:
Koncernen (Kkr)

2019

2018

Administration

1 021

21

Materiella tillgångar

1 021

21

-varav nyttjanderättstillgångar

918

-

Forskning & Utveckling

9 477

2 422

Materiella tillgångar

9 477

2 422

-varav nyttjanderättstillgångar

5 203

-

10 498

2 443

Totala avskrivningar

Anskaffningsvärdet på tillgångarna med avdrag för bedömt restvärde vid
nyttjandeperiodens slut skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. Den uppskattade
nyttjandeperioden av koncernens datorer och IT-verktyg är vanligtvis tre år, medan
kontors- och laboratorieutrustning har en nyttjandeperiod om fem år. Inga avskrivningar
eller nedskrivningar har redovisats i moderbolaget.
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Not 15 - Resultat från finansiella poster

Not 16 - Skatt

Koncernen (Kkr)

2019

2018

Finansiella intäkter
Ränteintäkter bank
Övriga finansiella intäkter
Totalt

2 043
683
2 726

254
254

Finansiella kostnader
Räntekostnad leasingskuld
Övriga finansiella kostnader
Totalt

-2 846
-30
-2 877

-52
-52

-151

202

2019

2018

Årets resultat före skatt

44 631

-127 172

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 (22)%

-9 551

27 978

-399

-40

Koncernen (Kkr)

Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjat underskottsavdrag

9 950

-

Effekt av underskott för vilka uppskjuten skatt ej redovisats

-

-27 937

Totalt redovisad skatt

-

-

2019

2018

-7 064

-2 272

1 512

500

Moderbolaget (Kkr)
Finansnetto

Årets resultat före skatt
Moderbolaget (Kkr)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter bank
Övriga finansiella intäkter
Totalt
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella kostnader
Total
Finansnetto
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2019

2018

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 (22)%
Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader
Effekt av underskott för vilka uppskjuten skatt ej redovisats

142
683
825

153
153

0
0

-21
-21

825

132

Totalt redovisad skatt

621

-41

-2 133

-459

-

-

Koncernens outnyttjade skattemässiga underskott beräknas till 326 (372) Mkr men har ej
åsatts något värde i balansräkningen då dessa ej förväntas utnyttjas inom den tidsperiod
som gäller för redovisningsmässig värdering.

• Noter

Not 17 - Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och IT-utrustning (Kkr)

2019

2018

Förbättring på annans fastighet (Kkr)

Ingående anskaffningsvärde, 1 januari

13 613

9 656

Ingående anskaffningsvärde, 1 januari

Anskaffningar

21 557

3 957

Anskaffningar

-

-

Utgående anskaffningsvärde, 31 december

35 170

13 613

Utgående anskaffningsvärde, 31 december

Ingående avskrivningar, 1 januari

-4 092

-1 970

Ingående avskrivningar, 1 januari

Årets avskrivningar

-4 150

-2 122

-

-

Utgående avskrivningar, 31 december

-8 242

-4 092

Redovisat värde, 31 december

26 927

9 521

Redovisat värde, 31 december

2019

2018

Totalt redovisat värde 31 december:
Materiella anläggningstillgångar

11 042

11 042

-

-

Avyttringar

Avyttringar

Installationer (Kkr)
Ingående anskaffningsvärde, 1 januari
Anskaffningar
Avyttringar
Utgående anskaffningsvärde, 31 december
Ingående avskrivningar, 1 januari
Årets avskrivningar

-

-

11 042

11 042

-10 848

-10 578

-77

-270

-10 925

-10 848

117

194

Avyttringar
Utgående avskrivningar, 31 december
Redovisat värde, 31 december

Avyttringar

Årets avskrivningar

2019

2018

178

38

1 402

141

-

-

1 581

178

-62

-11

-150

-51

Avyttringar
Utgående avskrivningar, 31 december

-212

-62

1 369

117

28 414

9 831

2019

2018

Laboratorieutrustning

5 år

5 år

Kontorsmaterial

5 år

5 år

IT-utrustning

3 år

3 år

10 år

n.a.

Beräknad nyttjandeperiod för materiella anläggningstillångar (Kkr)

Förbättring på annans fastighet*

* Förbättringar på annas fastighet består av utgifter för planering samt renovering av kontors- och
laboratorielokaler, vilka skrivs av över hyreskontraktets löptid, som är 10 år fr o m april 2019.
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Not 18 - Kundfordringar och övriga fordringar

Kundfordringarna uppgick per balansdagen till 40 (41 139) Kkr. Minskningen jämfört med
föregående år är en konsekvens av att royaltyavtalet med GE Healthcare upphört under
2019 och att samtliga relaterade belopp var slutbetalda innan balansdagen. Bolaget har
under året inte gjort reserveringar för befarade kundförluster. Per den 31 december 2019
var kundfordringar uppgående till - (223) Kkr förfallna. Koncernens intäkter härrör från
ett begränsat antal kunder vilket innebär att en kundkoncentration föreligger i utestående
kundfordringar. Per balansdagen förelåg en kund vilken utgjorde 95 % av kundfordringarna.

Not 19 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen (Kkr)

2019

2018

Upplupna intäkter
Övriga poster
Totalt

17 494
17 494

40 800
13 382
54 183

Moderbolaget (Kkr)

2019

2018

Övriga poster
Totalt

3 093
3 093

58
58

Kundfordringar och övriga fordringar
Koncernen (Kkr)

2019

2018

40
40

41 139
41 139

2019

2018

2
2

223
223

2019

2018

40
40

40 958
14
167
41 139

Kundfordringar
Reserveringar för osäkra fordringar
Kundfordringar - netto
Förfallna kundfordringar
Koncernen (Kkr)
Förfallet 1-30 dagar
Förfallet 31-90 dagar
Förfallet 91-180 dagar
Förfallet över 180 dagar
Redovisade belopp, per valuta, för kundfordringar och andra fordringar
Koncernen (Kkr)
SEK
USD
EUR
Andra valutor
Koncernens kundfordringar har vanligtvis en löptid om 30-90 dagar
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Not 20 - Finansiella tillgångar och skulder
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i tabellen nedan:
Koncernen 2019 (Kkr)

Finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

40
148
374 767
374 955

-

-

33 047
6 247
29 879
69 172

1 323

1 323

1 323
33 047
6 247
29 879
70 495

Finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

Summa redovisat
värde

41 139
40 800
90 960
172 899

-

-

41 139
40 800
90 960
172 899

-

23 716
5 821
29 538

Kundfordringar
Upplupna intäkter
Likvida medel
Summa tillgångar
Övriga långfristiga skulder*
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa skulder

Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

Summa
redovisat värde

-

40
148
374 767
374 955

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i tabellen nedan:
Koncernen 2018 (Kkr)
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Likvida medel
Summa tillgångar
Övriga långfristiga skulder*
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa skulder

2 006

2 006

2 006
23 716
5 821
31 544

Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende indata till värderingarna. De tre nivåerna utgörs av:
Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten.
Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka direkt eller indirekt är observerbara för tillgången eller skulden. Det kan även avse andra indata än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden såsom
räntenivåer, avkastningskurvor, volatilitet och multiplar.
Nivå 3: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden. På denna nivå ska beaktas antaganden som marknadsaktörer skulle använda sig av vid prissättningen av tillgången eller skulden, inkluderat riskantaganden.
För samtliga poster ovan är det bokförda värdet en approximation av det verkliga värde, varför dessa poster inte indelas i nivåer enligt värderingshierarkin.
*Värdering till verkligt värde inom nivå 3. För IB/UB-analys, se not 23.
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Not 21 - Finansiella åtaganden

Löptidsanalys av koncernens leasingskulder

Koncernen delar in sina leasingavtal i två klasser av nyttjanderättstillgångar: Lokaler och Inventarier. I nedan tabell
presenteras de utgående balanserna avseende nyttjanderättstillgångar och leasingskulder samt förändringarna under året:

Koncernen (Kkr)

(Kkr)
Ingående balans per 2019-01-01
Tillkommande avtal
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar
Avslutade avtal
Omvärderingar av avtal
Räntekostnader på leasingskulder
Leasingavgifter
Utgående balans per 2019-12-31

Lokaler

Nyttjanderättstillgångar
Inventarier
Totalt

2 964
83 951
-5 976
-1 186
-

812
-145
-

3 776
83 951
-6 121
-1 186
-

79 753

667

80 420

Leasingskuld
3 776
83 951
-1 225
2 846
-7 141
82 207

Nedan presenteras de belopp hänförliga till leasingavtal som redovisats i resultaträkningen under året:
(Kkr)

<12 månader
1-<5 år
>5år

Koncernen 2019

Affibody redovisar ett kassautflöde hänförligt till leasingavtal uppgående till 7 189 Kkr för räkenskapsåret 2019.

Löptidsanalys av moderbolagets leasingskulder
Moderbolaget (Kkr)
<12 månader
1-<5 år
>5år

2019-12-31
11 190
45 960
52 605
109 755

-6 121
-2 846
-27
-21
40
-8 975

Leasingåtaganden per 2018-12-31
Koncernen (Kkr)
<12 månader
1-<5 år
>5år
Moderbolaget (Kkr)
<12 månader
1-<5 år
>5år
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11 406
46 511
52 605
110 522

Upplysning om tidigare redovisningsprincip jämförelseår

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar
Räntekostnader på leasingskulder
Kostnader avseende korttidsleasingavtal
Kostnader för avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde
Resultateffekt på avslutade avtal
Totala kostnader hänförliga till leasingverksamheten
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2019-12-31

2018-12-31
7 756
46 911
64 245
118 912
2018-12-31
-

• Noter

Not 22 - Aktiekapital

Per den 31 december 2019 uppgick det registrerade aktiekapitalet till 99 397 479 kr fördelat
på 19 879 494 aktier. Affibody Medical AB har endast ett aktieslag. Samtliga aktier medför
av en röst vardera och är berättigade till lika stora delar av utdelningsbara vinstmedel. En
extra bolagsstämma den 11 mars 2019 beslöt att genomföra en fullt garanterad nyemission
genom nyemission av högst 2 650 598 aktier till en kurs av 55,60 kronor. Emissionen
fulltecknades i maj och registrerades hos Bolagsverket den 11 juni 2019 och inbringade
147.4 mkr före emissionskostnader om 70 tkr.

Not 23 - Övriga långfristiga skulder

Affibody har per 31 december 2019 övriga långfristiga skulder om 1 323 (2 006).
Skulderna var hänförliga till skulder till anställda i relation till det syntetiska aktie- och
optionsprogram som tecknades i december 2017.
Koncernen (Kkr)

2019

2018

Per 1 januari
Omvärdering under året
Per 31 december

2 006
-683
1 323

1 985
21
2 006

Not 24 - Upplupna kostnader
2019

2018

3 188
21 801
6 116
31 105

1 958
5 766
7 724

Moderbolaget (Kkr)

2019

2018

Personalrelaterade skulder
Övrigt
Total

926
2 860
3 786

323
17
341

2019

2018

470 000
470 000

270 000
200 000
470 000

Koncernen (Kkr)
Personalrelaterade skulder
Förutbetalda intäkter
Övrigt
Totalt

Not 25 - Information om Koncernföretag
Koncernen (Kkr)
Ingående bokfört värde
Förändringar under året
Utgående bokfört värde
Koncernföretag
Affibody AB
Uppgifter om koncernföretag
Affibody AB

% kapital

% röster

Antal andelar

100%

100%

1 000

Organisationsnummer

Säte

556665-6913

Stockholm
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Not 26 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 28 - Väsentliga händelser efter balansdagen

Koncernen (Kkr)

2019

2018

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Totalt

5 845
5 845

5 845
5 845

Moderbolaget (Kkr)

2019

2018

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Totalt

5 845
5 845

5 845
5 845

Ställda säkerheter för såväl koncernen som för moderbolaget avser deposition hänförlig
till hyresavtal.

Not 27 - Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel: Kr
Överkursfond:

645 599 991

Balanserat resultat:

-31 965 047

Årets resultat:
Summa:

-7 063 784
606 571 160

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande medel, 606 571 160,
balanseras i ny räkning.
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Den 17 maj 2020 meddelades att Affibody AB och Inmagene Biopharmaceuticals
(“Inmagene”) hade ingått ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera
ABY-035, en bispecifik molekyl som är inriktad på Interleukin-17A (IL -17), för flera
autoimmuna sjukdomar. Inmagene kommer att ansvara för kommersialisering i Kina,
Hong Kong, Taiwan och Macau (Stora Kina) och Sydkorea samt för utvecklings
verksamhet i Asien och Stillahavsområdet, exklusive Japan. Affibody kommer att behålla
globala kommersiella rättigheter utanför Stora Kina och Sydkorea. Partnerna kommer att
arbeta tillsammans för att rekrytera patienter i globala registreringsstudier för att stödja
Biologics License Applications (BLAs) i flera indikationer över hela världen.
Enligt villkoren i avtalet kommer Affibody att erhålla en förskottsbetalning på 10 miljoner
dollar och är berättigad att få upp till 215,5 miljoner dollar i ytterligare regulatoriska- och
försäljningsmilstolpar, plus royalty för försäljning i Inmagens kommersialiseringsområde.
Dessutom kommer Inmagene att dela de globala utvecklingskostnaderna för utvalda
kliniska prövningar och vara berättigade att få betalningar och royalties från Affibody
avseende vissa milstolpar för global utveckling och kommersialisering. Affibody
kommer att ansvara för tillverkning och leverans av ABY-035 för utveckling och
kommersialisering över hela världen och är inte förhindrad att ingå i ytterligare
samarbets- och licensavtal i territorier som inte omfattas av detta avtal.
SARSCov-2/Covid-19-pandemin har under inledningen av 2020 satt sin prägel på
omvärlden. Affibody har hittills varit relativt förskonat från någon större påverkan, dock
har den paneuropeiska fas 2-studien i patienter med psoriatisk artrit, planerad att inledas
under det första kvartalet, försenats tills situationen i Europa har stabiliserats. Affibodys
förhållningssätt avseende kliniska prövningar i relation till den pågående pandemin är
nu att avvakta med att starta nya studier, men att fortsätta att driva pågående studier där
bedömningar görs från fall till fall. Detta görs för att lätta belastningen på sjukvården
och för att samtidigt undvika risken för individuell påverkan i samband med avbrott
av pågående studier. Prövare och studiecenter i pågående studier har erhållit ett brev
från Affibody som beskriver vår ståndpunkt i allmänhet och vår riskbedömning av den
specifika studien. Prövare uppmuntras vidare att använda sitt medicinska omdöme när de
accepterar patienter till studiecenter.
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Styrelsens underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 23 juni
2020 för fastställelse.
Stockholm den 2 juni 2020

Robert Burns
Styrelseordförande

Gillian Cannon
Styrelseledamot

Jonathan Knowles
Styrelseledamot

Jakob Lindberg
Styrelseledamot

José Suarez
Styrelseledamot

Mathias Uhlén
Styrelseledamot

David Bejker
Verkställande direktör (VD)
Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 juni 2020
Ernst & Young AB

Anna Svanberg
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2019 - Affibody Medical AB (publ)

57

• Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Affibody Medical AB, org.nr 556714-5601

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Affibody
Medical AB för år 2019 (räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31). Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 21–57 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–20. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
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Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig felaktig-het, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och
koncernredovisningen 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
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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 koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. 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 iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Affibody Medical AB
för år 2019 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 Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-enliga som grund
för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
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 direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 8 juni 2020
Ernst & Young AB

Anna Svanberg
Auktoriserad revisor
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Årsstämma
Årsstämma 2020

Årsstämma i Affibody Medical AB kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020 kl 14.00 i
bolagets lokaler, Scheeles väg 2, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 16 juni 2020. Aktieägare bör därför
i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall
aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast torsdagen
den 18 juni 2020. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ),
Scheeles väg 2, 171 65 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01
eller per e-post johan.stuart@affibody.se.
Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller
organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst
två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till
bolaget på det sätt som anges ovan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda
skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till
bolaget på ovan angiven adress.

Kalendarium 2020

• Delårsrapport januari–juni publiceras den 21 augusti 2020.
• Delårsrapport januari–september publiceras den 23 november 2020.
Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format från www.affibody.com liksom tidigare
årsredovisningar, rapporter och pressmeddelanden.

Kontaktuppgifter

Affibody Medical AB (publ)
171 65 Solna, Sverige
Besöksadress: Scheeles väg 2
Telefon: 08-59 88 38 00
Fax: 08-59 88 38 01
Webbplats: www.affibody.com
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Ordlista
Administrationsväg

Det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen, t ex genom injektion.

Affibody®-molekyler

Kliniska studier som utförs på en större patientgrupp för att slutgiltigt definiera hur
användbart läkemedlet är för att behandla sjukdomen i fråga. Denna patientgrupp skall så
långt som möjligt efterlikna den population som det färdiga läkemedlet skall användas på
som vikt, ålder, kön etc. Man jämför med den nuvarande standardbehandlingen eller med
placebo (sockerpiller) om det inte finns någon standardbehandling för sjukdomen ifråga.

Albumod™

Den neonatala Fc-receptorn är ett protein som återfinns i moderkakan för att underlätta
överföringen av moderns IgG till det växande fostret. Proteinet har också en roll i
övervakningen av IgG och förlänger dess halveringstid.

Affibody®-molekyler är en ny klass av läkemedel som efterliknar antikroppar när det gäller
selektivitet och effektivitet. Däremot skiljer de sig markant från antikroppar såtillvida att de
är betydligt mindre, har en helt annan och kompaktare struktur, samt att de inte har några
andra funktioner som involverar aktivering av kroppens immunförsvar.
Albumod™-molekylen binder väldigt starkt till albumin, som finns i stor mängd i
kroppen. Om man sätter ihop Albumod™-molekylen med Affibody®-molekyler eller andra
proteinläkemedel, så kan de få en förlängd cirkulationstid i kroppen och kan utöva sin
effekt under veckor istället för minuter eller dagar.

Bilddiagnostik

Medicinsk avbildningsteknik som möjliggör framtagning av tredimensionella bilder
av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis
signalsubstanser rör sig i kroppen.

Fas I-studier

De första studierna i människa utförs på en mindre grupp friska och frivilliga personer.
Syftet med dessa studier är främst att visa att substansen är säker för människor.

Fas I/IIstudier

FcRn

Genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper
nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna
(arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

HER2

Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) är en cancercellreceptor som
förekommer i framförallt bröst- och magcancer.

IL-1, IL-17

IL står för interleukin. IL-1 och IL-17 är cytokiner (signaleringsämnen) som är en del av
immunförsvaret och ofta förekommer i förhöjda nivåer vid inflammatoriska tillstånd.

Kliniska studier i människa som utförs på en mindre grupp, som kan innehålla både friska
frivilliga personer och patienter, med syfte främst att visa att substansen är säker för
människor men även att bedöma effekt i patienter, tolerans och farmakokinetik.

Immunogenicitetsprofil

Fas II studier

Ett läkemedel som avses att tas till klinisk prövning.

Kliniska studier i människa som utförs på en grupp patienter som lider av en sjukdom för
att studera hur effektivt läkemedlet är för att behandla sjukdomen. Under fas II brukar man
vanligtvis också bedriva dosstudier som avser komma fram till vilken dos det framtida
läkemedlet ska ges till patienter.
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Fas III studier
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Grad av potentiell risk för att väcka ett immunsvar.

Kandidatläkemedel
Klinisk fas

Klinisk prövning är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten
av ett läkemedel eller behandlingsmetod. Kliniska prövningar delas upp i olika faser som
benämns Fas I, Fas II, Fas III och Fas IV.
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Monoklonala antikroppar

Monoklonala antikroppar (mAb) är antikroppar som är identiska eftersom alla kommer
från samma B-cell. De skiljer sig från polyklonala antikroppar, där det finns olika typer
av antikroppar, eftersom de är gjorda av olika B-celler. Monoklonala antikroppar används
inom bl.a. biokemisk och medicinsk forskning som reagens mot proteiner. Eftersom de
bara binder till ett slags protein är de mer specifika än polyklonala antikroppar, som kan
binda många olika sorters protein.

Målsökande behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder som är specifikt riktade mot ett sjukdomsassocierat ämne, t ex
cancercellsreceptorer, till skillnad från t ex kemoterapi (cellgifter) som är en ospecifik
metod som påverkar alla celler som delar sig snabbt.

Protein engineering

Proteinteknik (Protein engineering) går ut på att modifiera ett protein att få önskade och/
eller förbättrade egenskaper, samt att använda bakterier för att kunna framställa industriella
mängder av det önskade proteinet.

Rekombinant DNA teknologi

En teknologi som används för att föra samman eller modifiera DNA som kan produceras i
artificiellt genetiskt modifierade organsimer, celler och bakterier och dess applikation inom
bioteknologi.

Subkutan formulering

En beredning för administrering av ett läkemedel under huden.

Toxicitetsprofil

Grad av potentiell risk för giftighet (skadlig verkan) hos ett ämne.
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