Årsredovisning

Forskning och utveckling av proteinbaserade
läkemedel för att förbättra livet för patienter
med svåra sjukdomar

Affibodys mål är att vara ett lönsamt och forskningsdrivet
läkemedelsbolag med en licensdriven affärsmodell, som fokuserar
på forskning och utveckling av proteinbaserade läkemedel för att
förbättra livet för patienter med svåra sjukdomar
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Finansiellt
• Stark försäljningstillväxt om 39 %
• EBITDA (exkl ESOP) om 12,3 Mkr
• Kassaflöde om 11,8 Mkr

Klinisk utveckling
• Sobi tar SOBI002 in i klinik

Forskning
• Deltagande i konsortium för utveckling av stroke
behandling med hjälp av EU finansiering (FP-7)
• Deltagande i konsortium för utveckling av fluorescens
guidad kirurgi med hjälp av NCI/NIH finansiering

Nyckeltal
(Kkr)
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Periodens resultat

2013

2012

68 183
8 484
12%
6 629

49 167
7 329
15%
6 008

Om Affibody

Om Affibody
Affibody är ett forskningsdrivet läkemedels
bolag med en licensdriven affärsmodell
som utvecklar proteinbaserade läkemedel.
Vi fokuserar på områden där våra unika
teknologiplattformar ger oss en fördel och
där det finns ett stort medicinskt behov i en
väldefinierad patientgrupp.
Affibodys affärsmodell är att utveckla
värdefulla differentierade behandlingar
som kan förbättra livet för patienter.
Dessa behandlingar licensierar vi till
samarbetspartners för vidareutveckling
och kommersialisering. Vårt fokus är på
indikationer och målproteiner där vi till fullo
kan dra nytta av styrkan hos våra platt
formar. Vår främsta målgrupp är patienter
som lider av svåra sjukdomar som kräver
specialistbehandling.
Vår unika kompetens och våra världsledande
patentskyddade plattformar används för att
utveckla nästa generations proteinbaserade
läkemedel. För att utöka vår kapacitet och
maximera värdet av vår teknologi har vi
omfattande samarbeten både med industrin
och akademin.

Låg finansiell risk
– hög tillväxtpotential
Samarbetsprojekt i klinisk utveckling
Under året beslutade Sobi att ta vårt första samarbets
projekt in i klinisk utveckling vilket medförde att
två projekt baserade på Affibodys teknologi är i klinisk
prövningsfas (sid 7).

Portfölj av samarbeten värd
3 miljarder

Affibody har ett antal nyckelsamarbeten med företag
över hela världen och det aggregerade värdet på dessa
samarbetsavtal uppgår till cirka 3 miljarder kronor
(sid 6).

Uthålligt positivt kassaflöde från
kärnverksamheten
Positivt kassaflöde 2013 om 11,8 Mkr.
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VD kommenterar

VD kommentar
Affibody är ett företag som drivs av ett långsiktigt
engagemang i forskning som kan förbättra livet
för patienter som lider av svåra sjukdomar. Vi tror
att proteinläkemedel i allmänhet och våra unika
teknologiplattformar i synnerhet har en viktig plats
att spela i behandlingen av många sjukdomar.
Vår licensdrivna affärsmodell i kombination med
en fokuserad forskningsstrategi och en effektiv
organisation skapar ett unikt företag som har
möjligheten att skapa stora värden utan att ta
den höga ekonomiska risk som ofta är fallet för
läkemedelsutvecklingsföretag.
Affibody har utvecklats stabilt, såväl finansiellt som
verksamhetsmässigt under 2013. Vår licensdrivna
affärsmodell har fortsatt att generera tillväxt både
på intäktssidan och i form av nya samarbeten.
Vår forskningsorganisation har både initierat nya
prekliniska program och fört befintliga program
framåt. Detta gör att vi har en bra grund för ytterligare
affärer och värdeskapande.
Biotechåret 2013 – en delad värld
Det är tveklöst så att 2013 har varit ett av de
bästa åren på länge för biotechindustrin med stark
indexutveckling och pulserande kapitalmarknader.
Världen är dock uppdelad och aptiten för biotech har
ännu inte helt återvänt till Europa. Som ett exempel
genomfördes 40 av 59 börsintroduktioner under 2013
i USA. Denna verklighet har också varit tydlig i våra
diskussioner med potentiella partners där merparten
av intresset under 2013 kom från Asien och USA,
samtidigt som intresset från Europa var svagare.
Följaktligen var samtliga tre samarbeten som Affibody
ingick under 2013 med företag i Asien. Licensavtalen
med Daiichi Sankyo och Daewoong var relaterade
till vår Albumod™-teknologi vilket ytterligare

accentuerar värdet av denna plattform. Vårt avtal
med AbClon markerar inledningen av en intressant
tillämpning av Affibody®-plattformen, vilken kan bli
mycket värdefull i framtiden.

”2013 har vi tagit steget till att
vara ett proteinläkemedelsföretag
med projekt i klinik och en stark
licensdriven affärsmodell”

När vi tittar på våra pågående diskussioner, ser
vi tecken på en vitalisering av den europeiska
efterfrågan men det är fortfarande tidigt att säga
om detta kommer att resultera i affärer under 2014.
Antalet partnerdiskussioner som vi för närvarande har
pågående stärker oss i vår tro om att vi kommer att
kunna leverera i enlighet med vårt mål om att ingå ett
nytt partneravtal per år.
SOBI002 – ett viktigt steg framåt
En viktig händelse under 2013 var att vår partner
Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) beslutade att starta
en fas I-prövning med SOBI002. Vår kliniska pipeline
består för närvarande av två program, SOBI002 och
ABY-025. Vi förväntar oss att antalet kliniska projekt
kommer att expandera kraftigt under de kommande
två till tre åren, vilket kommer att skapa större
transparens och utgöra grunden för en stabil framtida
tillväxt.
Internationella forskningsanslag – nya
möjligheter
Internationella forskningsanslag har kommit att
spela en ökad roll för många företag i vår industri.
Vi har under 2013 visat att det är möjligt att attrahera
betydande forskningsbidrag, både från Europa
(EUs sjunde ramprogram) och från USA (National
Cancer Institute/National Institutes of Health). Dessa
bidrag gör det möjligt för oss att vidareutveckla våra
plattformar inom nya applikationsområden
tillsammans med världsledande akademiker.

David Bejker
Koncernchef och VD

2014 – rum för investeringar
I takt med att vår finansiella situation har förbättrats
har vi kunnat satsa på våra egna utvecklingsprojekt
och räknar med att kommunicera vissa resultat
av detta under 2014. Vår förhoppning är att dessa
investeringar kommer möjliggöra för oss att ingå
lukrativa transaktioner under de kommande åren.
I början av 2014 har också en ägarförändring skett
då Investor förvärvade hela Health Caps aktiepost i
bolaget. Från bolagets håll ser vi detta väldigt positivt
eftersom det skapar en stark grund för framtida
tillväxt.
Vi kommer också kunna ta del av Investors
omfattande internationella kontaktnät som kommer
hjälpa oss att bygga ett företag i absolut världsklass.
Solna i april 2014
David Bejker
Koncernchef och VD
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Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé
Vår affärsidé är att förbättra livet för patienter med
svåra sjukdomar genom att vara ett forskningsdrivet
företag med ett långsiktigt engagemang för utveckling
av proteinbaserade läkemedel.
Affärsmodell
Affibody skall driva en självförsörjande verksamhet
som utvecklar och kommersialiserar produkter
baserade på bolagets teknologiplattformar i samarbete
med andra företag mot ersättningar i form av licens
och royaltybetalningar.

Affärsidé,
mål och
strategi
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Affärsmål
Affibodys mål är att:
»» ingå ett nytt partneravtal årligen
»» avancera ett internt projekt fram till kandidat
läkemedel årligen
Strategi
Affibody har en partnerbaserad utvecklingsmodell
som reducerar den finansiella exponeringen. Affibody
driver egna utvecklingsprojekt mot klinisk utveckling
inom vissa utvalda områden i syfte att höja värdet
på framtida samarbetsavtal. Verksamheten bedrivs
med högt kvalificerade resurser inom forskning och
utveckling och baseras på bolagets patentskyddade
teknologiplattformar.

Värdeskapande verksamhet

Värdeskapande verksamhet
Affibodys värde har sin grund i våra patentskyddade
teknologiplattformar (Affibody®-molekyler och
Albumod™) som används för utveckling av
innovativa proteinläkemedel. Vi är en fullt finansierad
organisation med ett 20-tal medarbetare som har
ett stort fokus på att utveckla nästa generations
läkemedel.
På Affibody arbetar vi utifrån en licensdriven,
partnerbaserad affärsmodell, som syftar till att
maximera värdet av våra teknologiplattformar,
samtidigt som den finansiella risken reduceras.
Affibodys värde drivs i det korta perspektivet av
royaltyintäkter och andra intäkter från pågående
samarbeten och kommer att öka i takt med att fler
samarbetsprojekt går in i klinisk fas. Företaget har
flera intäktsgenererande partnerskap och i dagsläget
ingår ett tio- till femtontal molekyler som baseras på
Affibodys teknologi i olika läkemedelsfokuserade
samarbetsprojekt. Målsättningen är att ingå ett nytt
licensavtal per år för att fortsätta bygga värde och
snabbare få in fler projekt i klinisk fas, än vad som
skulle vara möjligt med den egna organisationen och
de befintliga finansiella resurserna.

Affibody har dessutom ett omfattande nätverk
av akademiska samarbetspartners som genererar
värde för företaget. Bland annat har vi ett extensivt
samarbete med flera forskargrupper på KTH, som
leds av några av Affibodys grundare, där fokus främst
ligger på explorativ utveckling av plattformarna men
även på att generera molekyler som kan drivas vidare
till kandidatmolekyler på Affibody. Vi samarbetar
också med akademiska grupper i Sverige och andra
länder i syfte att validera våra molekyler i kliniska
studier till en mycket låg finansiell risk för företaget.
Affibody skapar också värde genom att utnyttja
fördelarna med de egna plattformarna i interna projekt
för framtida utlicensiering. 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 intern
expertis för att kunna ta projekt till klinisk fas, 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.
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Samarbeten

Samarbeten
Affibody erbjuder 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 för utveckling
och kommersialisering. Affibody har pågående
kommersiella relationer med flera företag, däribland
Algeta, Amylin, Swedish Orphan Biovitrum (Sobi),
GE Healthcare, Daewoong, Daiichi Sankyo och
Thermo Fisher.
Produkter på marknaden
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 genererar royaltyintäkter och utgör
Affibodys största intäktskälla. Produkten genererar
royaltyintäkter till och med 2019 och bidrar till att
Affibody, till skillnad från många andra biotechbolag,
bedriver en verksamhet som kan medföra balanserade
kassaflöden.
Thermo Fisher
Thermo Fisher (tidigare Finnzymes Oy) och Affibody
har samarbetat kring utveckling av en Affibody®molekyl. Samarbetet resulterade i produkten
Phusion™ Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase,
som lanserades av Finnzymes Oy under 2006.
Produkten genererar royaltyintäkter till och med 2015.
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Projekt i klinisk utveckling
GE Healthcare
Under 2012 tecknade Affibody ett avtal med GE
Healthcare för samarbete kring utveckling av en
substans för HER2-målsökande bilddiagnostik (PET)
för bröst och magcancer. Inom samarbetet bedriver
Affibody tidiga kliniska studier tillsammans med
akademiska grupper.

Amylin
Under 2010 tecknade Affibody ett licensavtal med
Amylin som avser användning av Albumod™teknologin. Teknologin kommer att tillämpas
på ett antal molekyler från Amylins portfölj av
patentskyddade substanser för att öka effekten
av proteinläkemedel genom att förlänga deras
halveringstid i cirkulationen.

Sobi
Under 2009 tecknade Affibody ett samarbetsavtal
med Sobi. Samarbetet syftar till att utveckla nya
målsökande behandlingar för inflammatoriska och
autoimmuna sjukdomar. Sobi har under avtalet fått
tillgång till Affibodys båda teknologiplattformar för
utveckling av läkemedel mot ett definierat målprotein.
Under fjärde kvartalet 2013 tillkännagav Sobi sin
avsikt att föra en ny biologisk läkemedelskandidat
baserad på samarbetet, SOBI002, in i klinisk
prövningsfas. SOBI002 fungerar som en selektiv
hämmare av komplementproteinet C5, ett nyckel
protein i immunologiska och inflammatoriska
processer som är centrala i ett antal sjukdomar.

Daewoong
Under 2013 tecknade Affibody ett licensavtal med
Daewoong som avser användning av Albumod™teknologin. Teknologin kommer att tillämpas för att
öka effekten av en av Daewoongs patentskyddade
substanser, genom att förlänga halveringstiden i
cirkulationen.

Projekt i preklinisk forskning och utveckling
Algeta
Under 2011 förvärvade Algeta ASA en licens till
Affibodys teknologiplattformar för att utveckla nya
tumörsökande läkemedelskandidater baserade på
alfastrålaren Torium-227.

Daiichi Sankyo
Under 2013 tecknade Affibody ett licensavtal med
Daiichi Sankyo som avser användning av Albumod™teknologin. Teknologin kommer att tillämpas för att
öka effekten av en av Daiichi Sankyos patentskyddade
substanser, genom att förlänga halveringstiden i
cirkulationen.
Sobi
Under 2012 tecknade Affibody ett nytt avtal med
Sobi i syfte att utveckla nya behandlingar för
inflammationssjukdomar där interleukin-1 (IL- 1) är
inblandat. Avtalet omfattar en inledande tvåårsperiod
under vilken Sobi har en option att ingå ett licensavtal
med globala exklusiva rättigheter till något eller alla
av utvecklingsprojekten.

Kliniska projekt

Kliniska projekt
Den kliniska portföljen består av två projekt. 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.
SOBI-002 – Fas I
SOBI002 är en selektiv hämmare av komplement
proteinet C5 som är ett nyckelprotein i den del av
immunförsvaret som kallas komplementsystemet. I
vissa autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar
har balansen i komplementsystemet förändats vilket
kan leda till allvarliga symptom. C5 är implicerat i ett
brett spektrum av sällsynta sjukdomar.
På Affibody tror vi att komplementdrivna sjukdomar
är intressanta både från ett medicinskt perspektiv
eftersom det finns stora behov i dessa sjukdomar
men även från ett teknologiperspektiv eftersom vi
tror att Affibody-teknologin kan erbjuda ett nytt sätt
att behandla komplementdrivna sjukdomar baserat
på molekylens storlek, löslighet och stabilitet. Sobi
beslutade i slutet av 2013 att inleda en studie för
att utvärdera enstaka och upprepad subkutan och
intravenös administrering av SOBI002 i friska
frivilliga försökspersoner. Sobi räknar med att kunna
inleda de kliniska prövningarna under första kvartalet
2014.

ABY-025
ABY-025 – Fas I / II
ABY-025 är en HER2-målsökande Affibody®
molekyl som används för bilddiagnostik av bröstoch
magcancer. Affibody licensierade de kommersiella
rättigheterna till detta program till GE Healthcare
under 2012. Affibody bedriver tidiga kliniska studier
tillsammans med akademiska grupper för att utvärdera
hur en HER2-målsökande bilddiagnostikprodukt bäst
kan användas för att förbättra vården av svårt sjuka
cancerpatienter. I några fall har behandlande läkare
bestämt sig att förändra behandlingen av den patient
som varit med i studien tack vare resultat ur studien.
Ingen av de studier som slutförts eller påbörjats, men
ännu ej avslutats, har rapporterat några allvarliga
biverkningar eller säkerhetsrisker.

”Det vi lärt oss i den här
studien ger hopp om att i
framtiden kunna förbättra
behandlingen av våra bröstcancerpatienter”
Henrik Lindman
Överläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala

SOBI-002
”Obalans i den här delen av
immunförsvaret bidrar till en förvärrad situation i många inflammatoriska sjukdomar. C5-blockering
är ett logiskt första steg på vägen
mot bättre behandling”.
Anna Blom
Professor i medicinsk proteinkemi, Lunds Universitet
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Utvecklingsprogram och anslagsfinansierade program

Utvecklingsprogram
Affibody driver, parallellt med befintliga samarbets
projekt, egna forsknings- och utvecklingsprojekt.
Syftet med dessa projekt är att skapa attraktiva
tillgångar för framtida utlicensiering.
ABY-035
Under 2013 valdes en läkemededelskandidat mot
IL-17 (ABY-035). Denna molekyl har uppvisat extrem
potens och stabilitet i prekliniska försök och befinner
sig nu i preklinisk utveckling. ABY-035 är en frukt av
Affibodys satsning på Th17-biologi. Th17-celler är
en typ av T hjälparceller som är del av det naturliga
immunförsvaret. I vissa autoimmuna sjukdomar (t.ex.

ledgångsreumatism (RA), astma, psoriasis men även ett
stort antal mer ovanliga sjukdomar) har den naturliga
balansen förändrats, så att Th17-cellerna utsöndrar
skadliga ämnen som framförallt är inblandade i
vävnadsförstörelse. Ett av dessa proinflammatoriska
ämnen är målproteinet för ABY-035 (IL-17). Kliniska
prövningar med antikroppar har visat god effekt på
Th17-drivna sjukdomar genom att påverka IL-17.
Th17-drivna sjukdomar utgör ett intressant område att
fokusera på för Affibody, eftersom det är ett relativt nytt
forskningsfält med ett stort medicinskt behov, att det
finns indikationer där det går relativt snabbt att se om

läkemedelskandidater fungerar i människa, samt att det
är möjligt för Affibody att differentiera sina produkter
baserat på teknologiplattformarnas unika egenskaper,
som t.ex. möjliggör höga doser i låg injektionsvolym
och alternativa adminstrationsvägar.
AFB-039/AFB-048
Vi bedriver också tidigare utvecklingsprojekt där
målet är att göra val av kandidatläkemedel under
2014 och 2015. Dessa projekt fokuserar på olika
typer av autoimmuna sjukdomar där tanken är
att nedreglera de delar av immunförsvaret (till
exempel komplementsystemet) som är orsaken till
sjukdomstillståndet.

Anslagsfinansierade program
Affibody använder offentlig anslagsfinansiering
för att vidareutveckla våra plattformar inom nya
applikationsområden tillsammans med världsledande
forskare. Det ger oss också en unik kontaktyta med
andra aktörer.
Nedan återfinns ett par av de tongivande anslags
finansierade program som Affibody är involverat i.
EU FP7 – Counterstroke
Counterstroke-konsortiet, som består av sex europeiska
forskningsinstitut och företag, inklusive Affibody,
bedriver ett forskningsprogram för att utveckla nya
terapier inom stroke. Konsortiet fick under 2013 sex
miljoner euro i bidrag från EUs sjunde ramprogram
(FP7-hälsa) för att utveckla Affibody®-molekyler
specifika för HMGB1 för behandling av stroke.
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Vinnova – ABY-028
ABY-028 är ett unikt blodkontrastmedel som vi
utvecklar för att stödja läkare i deras behandlingsbeslut.
Projektet baseras på Albumod™-teknologin. ABY-028
binder till albumin och följer dess bana i blodet och
därigenom kan läkaren studera patientens blodflöde i
olika vävnader. Flödet i en tumör skiljer sig ofta från
den omgivande vävnaden, och i inflammation svullnar
vävnaden och ger en annorlunda blodflödesprofil. 2010
fick Affibody statligt stöd genom Vinnova för att driva
detta projekt till klinik.
NCI/NIH – Fluorescensguidad kirurgi
Vid operation av hjärntumörer är det av yttersta vikt
att kunna precisera den exakta gränsen mellan frisk
och sjuk vävnad. Dartmouth, LI-COR och Affibody

har därför inlett ett samarbete för att utveckla
fluorescensguidad hjärnkirurgi baserat på Affibody®teknlogi. Under 2013 anslog US National Cancer
Institute/National Institutes of Health (NCI/NIH) medel
som kommer finansiera detta projekt in i klinik.
KTH – Explorativ forskning
Affibody bedriver ett extensivt samarbete med flera
forskargrupper på KTH som leds av några av Affibodys
grundare. Fokus ligger främst på explorativ utveckling
av de befintliga plattformarna men även på att generera
molekyler som kan drivas vidare till kommersialisering
via Affibody. Dessa akademiska samarbeten möjliggör
en kontinuerlig utveckling och validering av Affibodys
teknologi med begränsade insatser från företagets sida
vilket medför att teknologins konkurrenskraft ökar.

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi
På Affibody drivs vi av en önskan om att lösa medicinska problem och
att ge människor en bättre livskvalitet. Vi utvecklar innovativa protein
läkemedel där våra unika teknologiplattformar ger oss fördelar och
det finns ett stort medicinskt behov i en väldefinierad patientgrupp.
De indikationer vi adresserar är ofta livshotande eller kroniskt handi
kappande. Det finns därför ett stort värde, både för patienter och för
samhället i stort, att ta fram effektiva och riktade 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. 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 neurologi, protein engineering,
cancerdiagnostik och kirurgi 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.

”Vi utvecklar innovativa
proteinläkemedel där våra
unika teknologiplattformar
ger oss fördelar och det
finns ett stort medicinskt
behov i en väldefinierad
patientgrupp.”

Affibody tar ett samhällsansvar och fostrar framtida förmågor inom
industrin genom ett starkt engagemang inom både utbildning och
forskning. Vi har till exempel ett flertal gäst-doktorander som tidvis
bedriver sin forskning på Affibody. Vi är också med i europeiska
kompetensutvecklingsprojekt som Marie Curie ITN GlyCompNet. Detta
ger oss unika kontaktytor med akademi och klinik vilket skapar en bas
för nära och framgångsrika samarbeten i den absoluta forskningsfronten.
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Teknologibas

Teknologibas
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.
Affibody®-molekyler har redan framgångsrikt
testats i människa. Inga allvarliga biverkningar eller
säkerhetsrisker har rapporterats.
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.
Albumod™-plattformen har optimerats för att
användas i människa genom ett omfattande
deimmuniseringsprogram. Affibodys nuvarande
version av teknologin har en utomordentligt bra
immunogenicitetsprofil.

10
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Affbody har två patent
skyddade teknologiplattformar
som används för att generera
läkemedelsprojekt, både
internt och i samarbeten med
andra företag och akademiska
grupper.

Fördelar med Affibodys teknologi

Fördelar med Affibodys teknologi
Affibodys teknologi erbjuder flera viktiga fördelar vid
utveckling av läkemedel jämfört med andra målsökande
behandlingsmetoder.
Hög dos per injektionsvolym
Den lilla 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 ögondroppar, inhalation och
salvor.
Hög och långvarig effekt
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.

Attraktiv toxicitetsprofil
Lägesspecifikt potentierade Affibody®-molekyler
för målsökande behandling av cancer ger ett högt
tumörupptag och en attraktiv toxicitetsprofil.
Når fram till målproteiner som kan vara svåra
att nå
Kombinationen av en fördelaktig biodistributions
profil och en god vävnadspenetration kan vara en stor
fördel när det gäller att binda in till målproteiner som
har visat sig svåra att nå för antikroppar.
Produktionsekonomi
Både Affibody®-molekylerna och Albumod™molekylen har mycket attraktiva egenskaper som
möjliggör en kostnadseffektiv produktionsprocess och
förvaring av produkten under lång tid, till och med i
lösning i rumstemperatur.
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Marknad

Marknad
Bioteknologi är en bred benämning på 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 företag som grundades baserat på
denna revolutionerade 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 immun
försvar. 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.
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Av världens tio mest sålda läkemedel, så är
cirka hälften terapeutiska antikroppar. De hittills
godkända antikroppsläkemedlen sålde totalt för
mer än 50 miljarder USD under 2013. Den starka
tillväxttakten förväntas att fortsätta under överskådlig
framtid, trots att de största produkterna kommer
att drabbas av konkurrens från generiska preparat
under den kommande femårsperioden. Tillväxten
hos antikroppsmarknaden kommer att drivas av
utökade användningsområden för de redan godkända
preparaten, samt det stora antalet antikroppar som
befinner sig i klinisk fas (mer än 400).
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.

IPR & varumärken

IPR & varumärken
Affibody arbetar proaktivt för att 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. Vi skickade så sent som 2008 och
2010 in ansökningar som avser att skydda Affibody®molekyl och Albumod™-plattformarna, vilket ger oss
ett skydd ända in i 2030-talet.

Första ansökan sänds
in; prioritetsdatum

ÅR

Int. ansökan
publiceras (WO**)

Förutom att skydda teknologiplattformarna som
sådana, ansöker Affibody om patent för Affibody®molekyler som utvecklats mot specifika målproteiner.
Sådana specifika patentansökningar (compositionof-matter) för nya Affibody®-molekyler syftar till att
ge både exklusivitet och skydd för produkter under
utveckling.

Nationella/regionala ansökningar
sänds in och granskas

3

1
0

UPPFINNING

>1,5
Internationell (PCT*)
ansökan sänds in

Affibody har en portfölj som består av 28 patent
familjer (en patentfamilj är en grupp av patent och
patentansökningar i olika länder som har samma
ursprung) och inom elva av dessa familjer har
Affibody beviljats patent på viktiga marknader.
Affibody har även flera patentansökningar som är
under behandling. Varumärket Affibody® är registrerat
i Sverige, EU, USA och Japan.

Det huvudsakliga syftet med dessa patentansökningar
är att täcka Affibody®-molekyler och Albumod™molekyler som ska användas som läkemedel för
människor.

Patentet
löper ut

8

>2,5
Int. utlåtande ang.
patenterbarhet

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 22 medarbetare. Av
dessa var 55 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 64 procent av de anställda har
doktorsgrad och att resterande 36 procent har annan
akademisk utbildning. Under året har 91 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.

Affibody hade
vid årets slut 22
medarbetare, av
dessa hade 14
doktorsgrad.
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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.
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.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
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 arbetsmiljö
arbete uppfylls. VD ansvarar för innehållet i hand
boken och för att chefer med delegerade arbetsmiljö
uppgifter 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 ett särskilt skåp
tydligt märkt 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 för
brukare. Dessutom har Läkemedelsverket gett
Affibody rätt att använda vissa kemikalier och
Arbetsmiljöverket har informerats om Affibodys
användning av gen-modifierade 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 verknings
mekanismer 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
Affibody Medical AB hade per bokslutsdagen 42
aktieägare. Per samma datum uppgick totalt antal
utestående aktier till 10 540 970. Största enskilda
ägare utgjordes av fem fonder förvaltade av Odlander,
Fredrikson & Co AB (HealthCap), som ägde 43,8 %
av kapitalet samt Duba AB (Investor AB), som ägde
24,7 %.

Aktiekapital
Per den 31 december 2013 uppgick det registrerade
aktiekapitalet till 52 704 850 kr fördelat på 10
540 970 aktier. En extra bolagstämma den 20 augusti
2013 beslutade om en sammanläggning av aktier
varigenom antalet aktier reducerades från 210 819 391
st. För att möjliggöra denna sammanläggning
beslöts om nyemission av nio aktier till VD, David
Bejker. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 5,00 kr.

Tillsammans med utgivna teckningsoptioner uppgår
det totala antalet aktier, efter fullt utnyttjande av dessa
teckningsoptioner, till 11 709 945 aktier. Affibody
Medical AB har endast ett aktieslag. Samtliga aktier
medför lika rätt till bolagets tillgångar och eventuella
överskott i händelse av en likvidation.

Utveckling av aktiekapital och antal aktier
År

Transaktion

2006

Bildande

Förändring avantalet aktier

Förändring av aktiekapitalet

Totalt aktiekapital

Totalt antal aktier

-

-

100 000

1 000

2006

Aktiesammanläggning

2006

Aktiesplit

2007
2007
2007

100

-999

-

100 000

1

100 000

22 579 706

-

100 000

22 579 707

0,00443

Nyemission

3 314 534

14 679,26

114 679,26

25 894 241

0,00443

Nyemission

3 457 113

15 310,70

129 989,96

29 351 354

0,00443

Nyemission

637 318

2 822,53

132 812,49

29 988 672

0,00443

2007

Fondemission

2008

Teckningsoptioner

2009

-

7 364 355,51

7 497 168,00

29 988 672

0,25

10 407

2 601,75

7 499 769,75

29 999 079

0,25

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

9,00

2,25

52 704 850,00

210 819 400

0,25

2013

Aktiesammanläggning

-200 278 430,00

-

52 704 850,00

10 540 970

5,00

52 704 850,00

10 540 970

5,00

2013 UB

16

Kvotvärde (kr)

Årsredovisning 2013 - Affibody Medical AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport
Affibody Medical AB (publ) är ett svenskt publikt
aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är
onoterat. Denna bolagsstyrningsrapport är
upprättad enligt kraven i Årsredovisningslagen.
Utöver detta tillämpas delar av Svensk kod för
Bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport avser
verksamhetsåret 2013. Rapporten är granskad av
bolagets revisorer.
Aktieägare aktiekapital, aktien och rösträtt
En sammanställning över 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 revisors
suppleant. 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.
Årsstämman 2013
Vid den ordinarie årsstämman, den 28 juni 2013,
valdes Håkan Åström till ordförande. Det beslutades
om omval av styrelseledamöterna Björn Odlander,
Mathias Uhlén, Jakob Lindberg och Jonathan Knowles.
Styrelseordföranden Håkan Åström informerade om
styrelsens arbete och verkställande direktören David
Bejker höll ett anförande om Affibody Medicals
verksamhet under räkenskapsåret 2012. Revisorn
föredrog delar ur revisionsberättelsen.
Stämman beslutade:
»» Att fastställa resultat- och balansräkningarna samt att
de till förfogande stående vinstmedlen om 200 043
889 kronor balanseras i ny räkning.
»» Att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

»» Att styrelsearvodet ska utgå med 40 000 euro till
ordföranden och med 8 000 euro till envar ledamot
som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i
kommittéer utgår ej.
»» Att ingen aktieutdelning ska utgå.
Extra bolagsstämma
En extra bolagstämma den 20 augusti beslutade om en
namnändring av moderbolaget från Affibody Holding
till Affibody Medical samt om en sammanläggning av
aktier varigenom antalet aktier har reducerats till en
tjugondel. För att möjliggöra denna sammanläggning
beslöts om nyemission av nio aktier till VD, David
Bejker.
Årsstämman 2014
Årsstämma kommer att hållas den 8 maj 2014 kl 13.30
i bolagets lokaler på Gunnar Asplunds allé 24 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 inför årsstämma 2014 består av;
Håkan Åström (styrelsens ordförande), ordförande i
valberedningen och Jakob Lindberg (representerande
Investor). Valberedningen har haft ett möte. Ingen
ersättning har utgått för medverkan i valberedningen.
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Valberedningens förslag inför årsstämman 2014
framgår av kallelsen till stämman och Affibody
Medicals hemsida www.affibody.com
Styrelse
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 fast
ställer årsredovisning och delårsrapporter och föreslår
eventuell utdelning till årsstämman. Till grund ligger
arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktionen och
de principer för arbetsfördelning mellan VD, styrelse
ordförande, styrelse och olika arbetskommittéer som
styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och VDinstruktionen revideras och uppdateras en gång per år.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av fem stämmovalda ledamöter,
Håkan Åström (ordf), Björn Odlander, Mathias Uhlén,
Jakob Lindberg och Jonathan Knowles. För närmare
information om styrelsen, se sidan 29. Affibody är ett
forskningsdrivet läkemedelsbolag med en licensdriven
affärmodell, som fokuserar på forskning och utveckling
av proteinbaserade läkemedel. Portföljen innehåller
projekt som befinner sig i såväl preklinisk forskning
som i tidig klinisk fas. Det är därför av stor vikt
att styrelsen har en lång och djup erfarenhet från
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forskning och utveckling och kommersialisering inom
läkemedelssektorn samt besitter god finansiell
kompetens. Som styrelsens sekreterare fungerar
CFO. Verkställande direktören deltar på samtliga
styrelsemöten och övriga ledande befattningshavare
deltar vid behov som föredragande. Efter räkenskaps
årets utgång har Björn Odlander lämnat styrelsen.
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.
Oberoende
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 tre av dessa är
oberoende i förhållande till större aktieägare.
Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2013 hade styrelsen 10
sammanträden samt 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 ett möte under
året för en fördjupad diskussion om forskning- och
utvecklingsstrategi.
»» Ekonomisk rapportering inklusive budget.
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 deltar
och avrapporterar sina synpunkter till hela styrelsen.
»» Strategi. Styrelsen har ett möte under året för en
fördjupad strategidiskussion.
Ersättning utöver styrelsearvodet har utgått vid
särskilda uppdrag under 2013. Styrelsens ersättning
framgår av not 9 i årsredovisningen.
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
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Styrelseledamöternas närvaro framgår av tabellen nedan.
Feb

Mars

April

Juni

Aug

Sept

Okt

Dec

Håkan Åström
Björn Odlander
Jakob Lindberg
Mathias Uhlén
Jonathan Knowles

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 2013 har
arbetet i revisionsutskottet hanterats inom det ordinarie
styrelsearbetet.
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 2013 har arbetet i
ersättningsutskottet hanterats inom det ordinarie
styrelsearbetet.

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
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
Affibody Medicals operativa styrgrupp utgörs
av Research Management Team (RMT). I denna
ingår tre personer från koncernledningen samt
föredragande medlemmar från bolagets forskning - och
utvecklingsorganisation. RMT formulerar mål och
följer upp utfall. RMT sammanträder varannan vecka
och samtliga möten protokollförs.
Vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board)
Affibody Medical har etablerat ett vetenskapligt råd
bestående av professor Hans Wigzell, M.D., Ph.D,
professor of Microbiology and Tumor Biology,
Karolinska Institutet samt av professor Mathias Uhlén,
Ph.D, professor of Microbiology, Royal Institute of
Technology. Företagsledning och styrelse har löpande
kontakter med det vetenskapliga rådet i frågor rörande
strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor.
Dessutom använder sig företaget av ett antal fristående
vetenskapliga rådgivare, flera med industriell erfarenhet
bland vilka kan nämnas Prof. Jonathan Knowles,
tidigare forskningschef på Roche, som utöver sin
roll som styrelseledamot i Affibody även bidrar
vetenskapligt i egenskap av expert i personalized
medicine och Dr. Soumitra Ghosh, tidigare
forskningschef på Amylin Pharmaceuticals och expert
på peptidläkemedel. Båda har breda internationella
nätverk och lång erfarenhet av translationell
läkemedelsinriktad forskning.
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Tekniskt råd (Technical Advisory Board)
Affibody Medical har etablerat ett tekniskt råd
bestående av Professor Per-Åke Nygren, Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH), Professor Stefan Ståhl
(KTH), Professor Sophia Hober (KTH), Professor
Amelie Eriksson Karlström (KTH), Professor
Vladimir Tolmachev, (Uppsala Universitet), Docent
Anna Orlova, (Uppsala Universitet), John Löfblom,
biträdande universitetslektor (KTH) och Torbjörn
Gräslund, universitetslektor (KTH). Företaget har
löpande kontakter med det tekniska rådet i frågor
rörande strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor.
Revisor
Huvudansvarig revisor är Lars Träff, Ernst & Young
AB. Ernst & Young valdes till revisionsbolag vid
årsstämman 2010, för tiden intill årsstämman 2014.
Bolaget har inga revisorssuppleanter. Lars Träff 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 god revisionssed i Sverige.
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System för intern kontroll och riskhantering
avseende den finansiella rapporteringen
Styrelsens rapport över intern kontroll för
räkenskapsåret 2013
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 kvalitetssäkra 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 Medical 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.
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 tre
dotterbolag, samtliga verksamma på samma plats
som moderbolaget i Solna, och dessa ägs direkt av
moderbolaget Affibody Medical AB. Dotterbolagen
är juridiska enheter med egna fullständiga resultatoch balansräkningar. Ekonomifunktionen upprättar
månadsbokslut för samtliga bolag och upprättar
även koncernkonsolideringen. Genomgång av
utfall mot planer och mål sker kontinuerligt med
koncernledningen. För större beslut såsom förvärv,
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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.

bolagets finansiella situation och inför publiceringen
av kvartalsrapporter och årsredovisning går styrelsen
igenom den finansiella rapporteringen. I de externa
revisorernas uppgift ingår att årligen övervaka 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.
Särskild granskningsfunktion, intern revision
För närvarande finns ej någon särskild
granskningsfunktion inom Affibody Medical.
Funktionen utövas i stället av koncernledningen,
ekonomifunktionen med stöd av revisionsutskottet 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 nämna
instanser bedöms för närvarande vara tillräckliga
för att säkerställa att den interna kontrollen håller en
godtagbar nivå. Bedömningen utvärderas löpande.

Uppföljning
Styrelsens revisions- och ersättningsutskott samt
företagsledningen följer upp efterlevnaden av antagna
policys och riktlinjer. Vid varje styrelsemöte behandlas
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Affibody Medical AB, org.nr
556714-5601
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings
rapporten för år 2013 på sidorna 17-21 och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat
på denna läsning och vår kunskap om bolaget och
koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för
våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade
genomgång 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 en bolagsstyrningsrapport har upprättats,
och att dess lagstadgade information är förenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Stockholm den 17 april 2014
Ernst & Young AB
Lars Träff
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och den verkställande direktören avger
härmed årsredovisning samt koncernredovisning för
räkenskapsåret 1 januari 2013 - 31 december 2013 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 och väsentliga
händelser under räkenskapsåret
Affibody är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag,
som fokuserar på forskning och utveckling av
proteinbaserade läkemedel. Bolaget utvecklar
läkemedelskandidater där dess unika egenutvecklade
teknologiplattormar: Affibody®-molekyler och
Albumod™ ger en fördel och där det finns ett stort
medicinskt behov i en väldefinierad patientgrupp.
Affibody utvecklar en portfölj av innovativa
läkemedelsprojekt och erbjuder dessutom licenser
till Albumod™-teknologin, som är utvecklad för
att öka effekten av proteinläkemedel genom en
förlängning av deras cirkulationstid i kroppen. Vi
samarbetar både med industrin och akademin för
att utöka vår kapacitet och för att maximera värdet
av vår teknologi. Vår unika kompetens och våra
världsledande patentskyddade plattformar används
för att utveckla nästa generations proteinbaserade
läkemedel.

Affibody har pågående kommersiella samarbeten
med ett flertal företag inkluderande Algeta, Amylin,
Swedish Orphan Biovitrum, GE Healthcare,
Daewoong, Daiichi Sankyo och Thermo Fisher.
Affibody grundades 1998 av forskare vid Kungliga
Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet, och
företagets huvudkontor ligger i Stockholm.
2013 i sammandrag
»» Intäkterna uppgick till 68,2 (49,2) Mkr
»» Rörelseresultatet uppgick till 8,5 (7,3) Mkr
»» EBITDA uppgick till 8,7 (7,9) Mkr
»» Nettoresultatet uppgick till 6,6 (6,0) Mkr
»» Likvida medel uppgick vid periodens utgång till
33,1 (21,2) Mkr
»» Årets kassaflöde uppgick till 11,8 (8,6) Mkr
»» Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) meddelade
att bolaget har för avsikt att föra en ny biologisk
läkemedelskandidat, SOBI002, som baseras på Af
fibodys teknologi, in i klinisk prövningsfas
»» COUNTERSTROKE konsortiet, som består av sex
europeiska forskningsinstitut och företag, inklusive
Affibody, tillkännagav inledandet av ett bidrags
finansierat forskningsprogram för att utveckla
nya terapier inom stroke. Konsortiet har fått sex
miljoner euro i bidrag från EUs sjunde ramprogram
(FP7-hälsa) för att utveckla Affibody®-molekyler
specifika för HMGB1 för behandling av stroke
»» Dartmouth, LI-COR och Affibody meddelade att
man erhållit bidrag från US National Cancer Insti
tute/National Institutes of Health (NCI/NIH) för
utveckling av fluorescensguidad kirurgi

»» En extra bolagstämma den 20 augusti beslutade om
en namnändring av moderbolaget från Affibody
Holding till Affibody Medical samt om en samman
läggning av aktier
»» Licensavtal ingånget med Daewoong avseende
Albumod™-plattformen
»» Licensavtal ingånget med Daiichi Sankyo avseende
Albumod™-plattformen
»» Första patienten inkluderad i studie med substansen
ABY-025
»» Affibody utsedd till vinnare av SwedenBIO Award
2013
Nyckeltal
(Kkr)
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Periodens resultat

2013

2012

68 183
8 484
12%
6 629

49 167
7 329
15%
6 008

Årsredovisning 2013 - Affibody Medical AB (publ)

23

Förvaltningsberättelse

Rörelsens intäkter
Koncernens omsättning uppgick till 68,2 (49,2)
Mkr, vilket är en ökning med 39 % jämfört med
föregående verksamhetsår. Den ökade omsättningen
beror i huvudsak på en ökning av royaltyintäkter med
38 %, licensintäkter inkl signing fees & milestolpe
betalningar med 55 % samt tjänsteförsäljning med
186 %. Av totala intäkter för 2013 utgjordes 64 % (65)
av royaltyintäkter från bolagets största kund.
Kostnader
Periodens rörelsekostnader uppgick till 59,7 (41,8)
Mkr och utgjordes av kostnader för forskning och
utveckling om 43,4 (30,3) Mkr, administrativa
kostnader, vilka inkluderade väsentliga engångs
kostnader, om 15,0 (10,2) Mkr samt av marknads- och
försäljningskostnader om 1,3 (1,3) Mkr.
Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick
till 0,2 (0,6) Mkr och var i huvudsak relaterat till
laboratorieutrustning. I rörelsekostnaderna ingår
kostnader för personaloptionsprogram om 3,6 (4,8)
Mkr. De ökade rörelsekostnaderna beror i huvudsak
på en ökad aktivitet i bolagets forsknings- och
utvecklingsprogram.
Resultat
Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2013 uppgick
till 8,5 (7,3) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 12
(15) %. Det förbättrade rörelseresultatet var främst
hänförligt till ökade royalty- och licensintäkter från
några av bolagets samarbetspartners.
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Finansnetto
De finansiella intäkterna uppgår till 0,3 (0,3) Mkr
och utgjordes av ränteintäkter. Finansiella kostnader
för året uppgår till -2,2 (-1,6) Mkr och utgjordes av
ersättningar till en partner för tidigareläggande av
royaltyutbetalningar.
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital uppgick till
10,4 (11,4) Mkr för räkenskapsåret. Icke kassa
flödespåverkande poster uppgick netto till 3,8
(5,4) Mkr och hänförde sig främst till kostnader
för personaloptionsprogram samt avskrivningar på
materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet från
rörelsekapitalförändringar var 2,9 (-2,7) Mkr och
investeringar, primärt laboratorieutrustning, uppgick
till 1,5 (0,1) Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 11,8
(8,6) Mkr.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick per den 31 december 2013
till 33,1 (21,2) Mkr. Affibody Medical saknade
räntebärande skulder per den 31 december 2013.
Koncernens soliditet uppgick till 61 (66) % vid
utgången av verksamhetsåret. Bolagets nuvarande
affärsplan och verksamhetsinriktning bedöms vara
fullt finansierade baserat på nuvarande finansiell
ställning och förväntade intäktsströmmar från
pågående samarbetsavtal.

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per den 31
december 2013 till 30,9 Mkr jämfört med 21,4 Mkr
per den 31 december 2012.
Moderbolaget
Affibody Medical ABs intäkter under räkenskapsåret
uppgick till 5,3 (-) Mkr förorsakat av förändrad
redovisning av koncerninterna intäkter. Nettoresultatet
uppgick till -6,2 (-1,5) Mkr. Kostnaderna bestod
huvudsakligen av administrativa kostnader hänförliga
till ledningsaktiviteter och finansiella aktiviteter och
inkluderade väsentliga engångskostnader. Likvida
medel uppgick till 7,6 (8,3) Mkr per den 31 december
2013 och det egna kapitalet uppgick till 246,5 (252,7)
Mkr.
Transaktioner i utländsk valuta
Affibody Medicals intäkter utgörs främst av
royaltyintäkter, tjänsteförsäljning, licensintäkter,
signing fees och produktförsäljning. Merparten av
royaltyintäkterna erhålles 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 finanspolicy som utgör
ramverket för hantering av 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 2013 och 2012 har inga valutasäkringar gjorts då
dessa förutsättningar ej bedömts föreligga.
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Fem år i sammandrag
(Kkr)
Resultaträkning
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Resultat efter finansiella poster
Balansräkning
Likvida medel
Totala tillgångar
Eget kapital
Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Nyckeltal
Soliditet, %
Medeltal anställda
varav inom forskning och utveckling

Försäljning per intäktstyp
Royaltyintäkter
Royaltyintäkter genereras av två avtal, ett med
GE Healthcare och ett med Thermo Fischer. I maj
2000 ingick Affibody avtal med GE Healthcare
(tidigare Amersham Biosciences). Avtalen avser
forskningssamarbete mellan GE Healthcare och
Affibody för att utveckla molekyler genom att
använda Affibodys teknologi för alkalistabilisering av

2009
BFN

2010
BFN

2011
IFRS

2012
IFRS

2013
IFRS

23 819
-55 895
-34 543

27 535
-44 429
-20 152

31 166
-33 477
-4 288

49 167
-41 838
6 008

68 183
-59 670
6 629

9 400
89 112
40 358

16 344
81 072
46 646

12 665
21 216
11 744

21 245
32 444
21 423

33 072
50 386
30 883

-38 826

-15 796

-3 580

8 719

13 363

45%
25
23

58%
20
18

55%
18
16

66%
19
17

61%
21
19

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. Den andra royaltyintäkten genereras av
ett samarbetsavtal med Thermo Fischer (ursprungligen
med Finnzymes) och avser enzyminhibering baserat på
en Affibody®-molekyl som används i en hot start PCR
applikation.

Samarbetet har resulterat i en produkt, Phusion™ Hot
Start High-Fidelity DNA Polymerase, som lanserades
av Finnzymes i mars 2006. Royaltyintäkterna 2013
uppgick totalt till 46,3 Mkr (33,5) en ökning med 38 %.
Tjänsteförsäljning
Intäkter från tjänsteförsäljning genererades under
året från två samarbetsavtal, ett med Sobi rörande
utvecklingsarbete av läkemedelskandidater för
inflammationssjukdomar och ett med Algeta rörande
en licens till Affibodys teknologiplattformar. Intäkterna
2013 uppgick till 6,0 (2,1) Mkr.
Licensintäkter inkl signing fees &
milestolpebetalningar
Intäkter från licensförsäljning genererades under året
i huvudsak från samarbetsavtal med Daiichi Sankyo
rörande användning av Albumod™-teknologin, med
Sobi rörande utvecklingsarbete av nya målsökande
behandlingar för inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar, samarbetsavtal med Daewoong rörande
användning av Albumod™-teknologin, ett samarbets
avtal med GE Healthcare rörande HER2-målsökande
bilddiagnostik, och ett samarbetsavtal med Amylin
baserat på Albumod™-plattformen. Intäkterna 2013
uppgick till 14,7 (9,5) Mkr.
Produktförsäljning
Intäkter från produktförsäljning utgjordes av försäljning
av forskningsreagens. Intäkterna 2013 uppgick till 0,6
(0,9) Mkr.
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Övriga intäkter
Intäkter från övrigt utgjordes av forskningsbidrag och
övrigt. Under 2013 intäktsfördes forskningsbidrag från
VINNOVA om 0,1 (3,2) Mkr.
Forskning och utveckling
Affibodys projektportfölj omfattar för närvarande
prekliniska forsknings- och utvecklingsprojekt.
Kostnader för forskning och utveckling uppgick under
året till 43,4 (30,3) Mkr.
Projekt i klinisk utveckling
GE Healthcare
Under 2012 tecknade Affibody ett avtal med GE
Healthcare för samarbete kring utveckling av en
substans för HER2-målsökande bilddiagnostik (PET)
för bröst och magcancer. Inom samarbetet bedriver
Affibody tidiga kliniska studier tillsammans med
akademiska grupper.
Sobi
Under 2009 tecknade Affibody ett samarbetsavtal med
Sobi. Samarbetet syftar till att utveckla nya målsökande
behandlingar för inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar. Sobi har under avtalet fått tillgång till
Affibodys båda teknologiplattformar för utveckling
av läkemedel mot ett definierat målprotein. Under
fjärde kvartalet 2013 tillkännagav Sobi sin avsikt
att föra en ny biologisk läkemedelskandidat baserad
på samarbetet, SOBI002, in i klinisk prövningsfas.
SOBI002 fungerar som en selektiv hämmare
av komplementproteinet C5, ett nyckelprotein i
immunologiska och inflammatoriska processer som är
centrala i ett antal sjukdomar.
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Projekt i preklinisk forskning och utveckling
Algeta
Under 2011 förvärvade Algeta ASA en licens till
Affibodys teknologiplattformar för att utveckla nya
tumörsökande läkemedelskandidater baserade på
alfastrålaren Torium-227.
Amylin
Under 2010 tecknade Affibody ett licensavtal med
Amylin som avser användning av Albumod™teknologin. Teknologin kommer att tillämpas
på ett antal molekyler från Amylins portfölj av
patentskyddade substanser för att öka effekten
av proteinläkemedel genom att förlänga deras
halveringstid i cirkulationen.
Daewoong
Under 2013 tecknade Affibody ett licensavtal med
Daewoong som avser användning av Albumod™teknologin. Teknologin kommer att tillämpas för att
öka effekten av en av Daewoongs patentskyddade
substanser, genom att förlänga halveringstiden i
cirkulationen.
Daiichi Sankyo
Under 2013 tecknade Affibody ett licensavtal med
Daiichi Sankyo som avser användning av Albumod™teknologin. Teknologin kommer att tillämpas för att
öka effekten av en av Daiichi Sankyos patentskyddade
substanser, genom att förlänga halveringstiden i
cirkulationen.

Sobi
Under 2012 tecknade Affibody ett nytt avtal med
Sobi i syfte att utveckla nya behandlingar för
inflammationssjukdomar där interleukin-1 (IL- 1) är
inblandat. Avtalet omfattar en inledande tvåårsperiod
under vilken Sobi har en option att ingå ett licensavtal
med globala exklusiva rättigheter till något eller alla av
utvecklingsprojekten.
Utsikter för 2014
Under 2014 förväntas ingångna samarbetsavtal
fortsätta generera royalty- och licensintäkter i nivå
med 2013. Utöver detta bedöms nya avtal att generera
tillkommande intäkter. Kostnaderna för forskning
och utveckling bedöms bibehållas eller ökas om den
finansiella situationen tillåter.
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 och 2010 in ansökningar
som avser att skydda Affibody®-molekyl och
Albumod™ plattformarna, vilket ger ett skydd
ända in i 2030-talet. Bolaget har en portfölj med 28
patentfamiljer (patentfamilj är en grupp av patent
och patentansökningar i olika länder som har samma
ursprung) och inom nio av dessa har Affibody beviljats
patent på viktiga marknader. Affibody har även flera
patentansökningar under behandling. För att ytterligare
stärka sin immaterialrättsliga ställning ansöker
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Bolaget om patent för nyligen selekterade Affibody®molekyler i syfte att skydda Affibodys immateriella
rättigheter för specifika tillämpningar. Sådana specifika
patentansökningar (composition-of-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.
Biologiska ämnen i högre skyddsklasser förekommer
för närvarande inte på Affibody.
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 tvungna
avyttra vissa av sina produkter.
Beroende av licensavtal
Bolagets resultat och kassaflöde är för närvarande
i stor utsträckning beroende av ett licensavtal. Risk
föreligger att den underliggande teknologin för denna
licens tappar konkurrenskraft och att nuvarande
licensintäkter som en följd av detta minskar.
Finansiella risker
I ett av bolagets licensavtal föreligger en
valutaexponering då den underliggande
royaltybaserade försäljningen sker i utländska valutor
(främst USD). I övrigt bedöms bolagets finansiella
risker för närvarande vara begränsade. De finansiella
risker som bolaget är utsatta för samt hur dessa
hanteras beskrivs närmare i not 3.
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Medarbetare
Det genomsnittliga antalet anställda under 2013
uppgick till 21 (19), samtliga i Sverige. Löner
och ersättningar, inklusive sociala avgifter och
personaloptionsprogram, uppgick till 24,8 Mkr (22,7).
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 aktie
relaterad 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 det totala antalet anställda under 2013 var 45 %
män och 55 % kvinnor.
Arbetsmiljö
Affibody strävar efter att följa alla arbetsmiljö
relaterade lagar och regler och därför integreras
ett systematiskt arbetsmiljöarbete i den dagliga
verksamheten. Det formella arbetsmiljöansvaret är
delegerat till verksamhetschefen och laboratorie
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chefen. Inga arbetsplatsolyckor rapporterades till
Arbetsmiljöverket under 2013. Affibody uppfyller och
respekterar arbetsmarknadens regler och tillämpar
tjänstemannaavtal för industriföretag mellan IKEM
- Innovations- och kemiindustrierna och Unionen,
Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Naturvetarna.
Aktie och optionsprogram
Affibody har för närvarande nio optionsprogram
riktade till personalen varav sex är fullt intjänade.
Detaljerad information om samtliga program finns i
not 10.
Aktien och aktieägare
Bolagets aktie är onoterad. Affibody Medical AB hade
per bokslutsdagen 42 aktieägare. Per samma datum
uppgick det registrerade aktiekapitalet till 52 704 850
Kr fördelat på 10 540 970 aktier av ett och samma
aktieslag. En extra bolagstämma den 20 augusti 2013
beslutade om namnändring av moderbolaget från
Affibody Holding till Affibody Medical, samt en
sammanläggning av aktier varigenom antalet aktier
reducerades från 210 819 391 st. För att möjliggöra
denna sammanläggning beslöts om nyemission av
nio aktier till VD, David Bejker. Samtliga aktier har
ett kvotvärde om 5,00 Kr. Inom ramen för befintliga
personaloptionsprogram finns 23 379 516 utgivna
teckningsoptioner. Tjugo teckningsoptioner ger rätt
till teckning av en stamaktie. Villkoren för dessa
optionsprogram finns i not 10. Vid fullt utnyttjande
av dessa teckningsoptioner uppgår det totala antalet
aktier till 11 709 945 aktier. Största enskilda ägare
per bokslutsdagen utgjordes av fem fonder, som
ägde 43,8 % av kapitalet, samtliga förvaltade av

Odlander, Fredrikson & Co Aktiebolag (HealthCap).
Vidare ägde Duba AB (Investor AB), 24,7 % av
kapitalet. Samtliga aktier medför lika rätt till bolagets
tillgångar och eventuella överskott i händelse av
en likvidation. 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 aktie
ägaresrättigheter 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.
Bolagsstyrning
Information om Affibodys tillämpning av svensk kod
för bolagsstyrning med mera framgår av styrelsens
bolagsstyrningsrapport på sid 16.
Väsentliga händelser efter balansdagen
I början av 2014 förvärvade Investor hela HealthCaps
aktiepost i bolaget.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel: Kr
			
Överkursfond:
214 528 573
Balanserat resultat:
-14 484 683
Årets resultat:
-6 234 604
Summa:
193 809 286
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande vinstmedel, 193 809 286, balanseras i ny
räkning.

Styrelse

Styrelse
Håkan Åström
Styrelselseordförande Med
dr h.c.

Mathias Uhlén
Styrelseledamot och
medgrundare

Född: 1947.
Invald: 2007.
Oberoende av större
aktieägare: Ja.

Född: 1954.
Invald: 1998 (Affibody AB).
Oberoende av större
aktieägare: Ja.

Styrelseordförande i,
PledPharma AB, PledPharma
I AB, Med Core AB, Med
Core Sweden AB och Tubulus
RP Förvaltning AB samt
styrelseledamot i Ferrosan
Medical Devices AS och
Rhenman & Partners Asset
Management AB.

Utbildning: Civilekonom.

Medgrundare av Affibody AB.
Professor i Mikrobiologi vid
Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH). Programansvarig
för Swedish Human Protein
Atlas (HPA) programmet,
finansierat av Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse och chef
(Director) för Science for
Life Laboratory, Stockholm.
Styrelseordförande i
Atlas Antibodies AB
och Antibodypedia AB.
Styrelseledamot i Bure
AB, SweTree Technologies
AB, Atlas Therapeutics,
Atlasab Intressenter AB och
Novozymes A/S.

Innehav 31/12 -13: 116 200
aktier, samt 2 220 000 ESOP

Utbildning: Teknologie
doktor.

Tidigare: Styrelseordförande
i Swedish Orphan Biovitrum
AB, Orexo AB, Topotarget
A/S, Ferrosan AS, samt
styrelseledamot i MedCore
AB och Karolinska Institutet.

Björn Odlander*
Styrelseledamot

Jakob Lindberg
Styrelseledamot

Jonathan Knowles
Styrelseledamot

Född: 1958.
Invald: 2000 (Affibody AB).
Oberoende av större
aktieägare: Nej.

Född: 1972.
Invald: 2011.
Oberoende av större
aktieägare: Nej.

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

Grundare av HealthCap, VD
i Odlander, Fredrikson &
Co AB och OFP V Advisor
AB. Styrelseordförande
i HealthCap AB samt ett
flertal HealthCap-anknutna
bolag. Styrelseledamot i
Bonesupport AB, Cardoz AB,
OxThera AB, NVC Holding
AB, Hydragyr AB, LTB4
Sweden AB, CC10 Sweden
AB, Wilson Therapeutics AB,
Nordic Nanovector AS och
HealthCap Advisor AB.

VD i Oncopeptides AB. VD
och styrelseledamot i Dipylon
Medical AB, Atlas Antibodies
AB, Alligator Bioscience AB
och Atlas Therapeutics AB.

Professor vid FIMM i
Helsingfors och gästprofessor
vid Universitetet i Oxford.
Styrelseledamot i Caris Life
Sciences.

Utbildning: Med. Lic., MSc
och BA.

Utbildning: Ph.D.

Utbildning: Medicine doktor.
Innehav 31/12 -13: -

Tidigare: Merrill Lynch &
Co samt McKinsey & Co.
Innehav 31/12 -13: -

Tidigare: Professor vid
Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne i Schweiz,
global forskningschef vid
Roche och medlem av
Roches koncernledning,
styrelsemedlem i Genentech
och i Chugai.
Innehav 31/12 -13: 500 000
ESOP.

Innehav 31/12 -13: 489 496
aktier.

20 ESOPs berättigar till tecknande av en aktie.

*Efter räkenskapsårets utgång har Björn Odlander lämnat styrelsen.
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Ledning

Ledning
David Bejker
VD och Koncernchef

Johan Stuart
Ekonomi- och finansdirektör (CFO)

Karin Nord
Medgrundare och Verksamhetschef

Fredrik Frejd
Forskningschef (CSO)

Född: 1975.

Född: 1957.

Född: 1969

Född: 1973.

Utbildning: Civilekonom HHS.

Utbildning: Civilekonom HHS.

Utbildning: Ph.D.

Tidigare: Odlander, Fredrikson &
Co AB.

Tidigare: CFO Tradimus AB,
XCounter AB, Hi3G AB m fl.

Utbildning: Tekn.dr. från Kungliga
Tekniska Högskolan

Innehav 31/12–13: 11 620 aktier samt
4 250 000 personaloptioner.

Innehav 31/12–13: 1 125 000
personaloptioner.

Anställd i nuvarande befattning 2008.

Anställd i nuvarande befattning 2007.

20 ESOPs berättigar till tecknande av en aktie.
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Tidigare: Director Biotechnology,
Affibody.
Innehav 31/12–13: 75 239 aktier och 1
100 250 personaloptioner.
Anställd 2000, i nuvarande befattning
2006.

Tidigare: VP Research, Affibody.
Innehav 31/12–13: 1 017 875
personaloptioner.
Anställd 2002, i nuvarande befattning
2013.

Finansiell information för koncernen

Finansiell information för koncernen
Resultaträkningar för koncernen
(Kkr)
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa
Rörelsens kostnader
Marknadsförings- och försäljningskostnader
Administrativa kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Summa rörelsekostnader

Not

jan-dec
2013

jan-dec
2012

5

67 594
589
68 183

45 967
3 200
49 167

-1 262
-15 022
-43 415
-59 699

-1 326
-10 219
-30 293
-41 838

8 484

7 329

338
-2 194
-1 855

290
-1 611
-1 321

6 629

6 008

6 629

6 008

6 629

6 008

8-14

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

15

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

16

Årets resultat är in sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Balansräkningar för koncernen
(Kkr)

Not

2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

319
319

4 281
338
11 077
15 696

1 084
1 371
8 425
10 880

33 072

21 245

Summa omsättningstillgångar

48 769

32 125

Summa tillgångar

50 386

32 444

Likvida medel

17

18
19
20

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Avsättningar
Summa långfristiga skulder och avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Not

2013-12-31

2012-12-31

22

52 705
574 651
-596 473
30 883

52 705
571 820
-603 102
21 423

23

2 342
2 342

1 606
1 606

6 709
2 819
7 635
17 162

3 914
2 079
3 422
9 415

50 386

32 444

-

-

Eget kapital och skulder
1 617
1 617

Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa övriga kortfristiga fordringar

(Kkr)

24

Finansiell information för koncernen

Förändring i eget kapital för koncernen
(Kkr)
Ingående balans per den 1 januari 2011
Resultat för perioden jan-dec 2011
Personaloptioner
Nyemission (konvertering av lån)
Utgående balans per den 31 dec 2011
Resultat för perioden jan-dec 2012
Personaloptioner
Utgående balans per den 31 dec 2012
Resultat för perioden jan-dec 2013
Personaloptioner
Utgående balans per den 31 dec 2013

Aktie kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Ackumulerade förluster

Summa

25 715
-

567 298
851
568 149
3 671
571 820
2 831
574 651

-604 822
-4 288

-11 809
-4 288
851
26 990
11 744
6 008
3 671
21 423
6 629
2 831
30 883

26 990
52 705
52 705
52 705

-609 110
6 008
-603 102
6 629
-596 473

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

jan-dec
2013

jan-dec
2012

6 629

6 008

238
3 570
10 437

607
4 765
11 380

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränding i rörelsekapitalet

10 437

11 380

Kassaföde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar i kundfordringar, övriga fordringar och övriga omsättningstillgångar
Förändringar i leverantörsskulder och övriga skulder samt övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 405
8 332
13 363

-3 116
455
8 719

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 536
-1 536

-139
-139

-

-

Kassaflöde för perioden

11 828

8 580

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

21 245
33 072

12 665
21 245

(Kkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt
Skatt

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Not

Finansiell information för moderbolaget

Finansiell information för moderbolaget
Resultaträkningar för moderbolaget
(Kkr)

Not

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

8-14

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

15

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

16

jan-dec
2013

jan-dec
2012

5 289
5 289

-

-11 650
-11 650

-1 577
-1 577

-6 361

-1 577

126
-1
125

85
-3
82

-6 235

-1 495

-6 235

-1 495

-6 235

-1 495
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Balansräkningar för moderbolaget
(Kkr)

Not

2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar på koncernföretag
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar
Summa övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Not

2013-12-31

2012-12-31

22

52 705
52 705

52 705
52 705

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets förlust
Summa fritt eget kapital

214 529
-14 485
-6 235
193 809

214 529
-12 989
-1 495
200 045

Summa eget kapital

246 514

252 749

100
628
300
3 625
4 653

51
1 285
300
1 936
3 572

251 167

256 321

-

-

(Kkr)
Eget kapital och skulder

25

220 200
220 200

220 200
220 200

18

23 275
41
56
23 372

100
27 476
169
41
81
27 867

7 595

8 254

30 967

36 121

251 167

256 321

19

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Förändring i eget kapital för moderbolaget
Bundet eget kapital
(Kkr)
Ingående balans per den 1 jan 2011
Resultat för perioden jan-dec 2011
Disposition av årets förlust 2010
Nyemission (konvertering av lån)
Utgående balans per den 31 dec 2011
Resultat för perioden jan-dec 2012
Disposition av årets förlust 2011
Utgående balans per den 31 dec 2012
Resultat för perioden jan-dec 2013
Disposition av årets förlust 2012
Utgående balans per den 31 dec 2013

Fritt eget kapital

Aktie kapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets förlust

Summa

25 715
26 990
52 705
52 705
52 705

214 529
214 529
214 529
214 529

-6 704
-4 537
-11 240
-1 749
-12 989
-1 495
-14 484

-4 537
-1 749
4 537
-1 749
-1 495
1 749
-1 495
-6 235
1 495
-6 235

229 003
-1 749
26 990
254 244
-1 495
252 749
-6 235
246 514
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Kassaflödesanalyser för moderbolaget

jan-dec
2013

jan-dec
2012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital

-6 235
-6 235

-1 495
-1 495

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

-6 235

-1 495

4 305
1 271
-659

3 118
27
1 650

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-659

1 650

8 254
7 595

6 605
8 254

(Kkr)

Kassaföde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar i kundfordringar, övriga fordringar och övriga omsättningstillgångar
Förändringar i leverantörsskulder och övriga skulder samt övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde för perioden
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Noter

Noter
Not 1 - Allmän information
Affibody Medical AB (organisationsnummer 5567145601) 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 2013 till 31 december 2013,
har godkänts för framläggande i enlighet med ett
styrelsebeslut den 17 april 2014.
Not 2 - Redovisnings- och
värderingsprinciper
Grunder för upprättandet av redovisningen
Affibodys koncernredovisning baseras på historiska
anskaffningsvärden, förutom personaloptioner 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 året
Inga nya standarder har trätt i kraft under året
som haft någon påverkan på Affibodys finansiella
rapporter.
Framtida ändringar av redovisningsprinciper
Inga nya standarder som träder i kraft under 2014
bedöms ha någon påverkan på Affibodys finansiella
rapporter.
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 koncern
redovisningen 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.
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.
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.
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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.
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:
Royalty
Royaltyersättningar intäktsredovisas i enlighet med
avtal när de kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt eller
när de rapporteras från motpart.
Licenser och signing fees
Intäkter från teknologilicenser intäktsredovisas över
licensperioden. Signing fees och andra betalningar
erhållna i samband med kontraktstecknande
intäktsredovisas när villkoren för att erhålla dem är
uppfyllda.
Milstolpebetalningar
Milstolpebetalningar intäktsredovisas när relaterade
milstolpar uppfyllts.
Produktförsäljning
Intäkter, exklusive moms och andra skatter, redovisas
när de väsentliga riskerna och fördelarna förenade
med äganderätt av produkten överförts till köparen,
vilket i normalfallet uppstår i samband med leverans.
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Tjänster i samband med forsknings- och
utvecklingssamarbeten
Erhållna arvoden för forskningstjänster intäkts
redovisas över den period som de avser. Om ingen
sådan relation finns sker intäktsredovisning baserat
på färdigställandegrad i respektive projekt/avtal.
Färdigställandegrad fastställs på basis av nedlagd tid i
förhållande till bedömd total tid för projektet/avtalet,
eller baserat på klausuler i avtal med kunden.
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 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.

Noter

Nedskrivningar
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 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.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella
tillgångar med fasta betalningar eller betalningar
som går att fastställa till belopp. 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 som inte innehas
för handelsändamål. 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.
Leverantörskulder med löptid över ett år tas upp
som långfristiga skulder. Leverantörsskulder,
räntebärande skulder och andra finansiella skulder
som inte innehas för handelsändamål redovisas
inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
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Konvertibellån
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier
genom att motparten utnyttjar sin option att
konvertera fordringsrätten till aktier och redovisas
som ett sammansatt finansiellt instrument uppdelat
på en skulddel och en egetkapitaldel. Skuldens
verkliga värde beräknas genom att de framtida
betalningsflödena diskonteras med den aktuella
marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till
konvertering. Värdet på egetkapitalinstrumentet
beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden
då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och
det verkliga värdet av den finansiella skulden
vid emissionstidpunkten. Räntekostnaden
redovisas i resultaträkningen och beräknas med
effektivräntemetoden.
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 balans
räkningen 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
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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.
Aktierelaterad ersättning
Kostnaden för optioner som utställts till anställda
värderas till verkligt värde vid tidpunkten för
utgivandet. Vid värdering har den vedertagna Black
& Scholes metoden använts. Kostnaden redovisas
tillsammans med motsvarande ökning av eget kapital
i den period som optionerna enligt avtal tjänas in.
Den ackumulerade kostnaden för optioner vid varje
bokslutsdag motsvarar kostnaden för de optioner
som tjänats in med beaktande av hur många av dessa
intjänade option som bedöms slutligen bli utnyttjade.
Kostnaden eller intäkten i resultaträkningen för en
period motsvarar förändringen i den ackumulerade
kostnaden för perioden. Inga kostnader redovisas för
tilldelningar som ej bedöms slutligen bli nyttjade.
Kostnad för sociala avgifter avseende aktierelaterade
ersättningar redovisas på motsvarande sätt som de
underliggande optionerna men baserat på värdet av
optionerna vid varje rapporttidpunkt.
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.
Leasing
Leasingavtal där i allt väsentligt alla 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. Affibody har klassificerat
samtliga nuvarande leasingavtal som operationella.
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
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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.
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.
Andelar i intressebolag och andra innehav
Andelar i intressebolag och andra innehav redovisas
i moderbolaget till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Huvudregeln innebär att:
Vid redovisning av koncernbidrag kan ett företag
tillämpa antingen huvudregeln eller alternativregeln.
Den valda regeln ska tillämpas konsekvent på
samtliga koncernbidrag. Huvudregeln innebär att:
»» Moderföretaget redovisar erhållna koncernbidrag
från dotterföretag som finansiell intäkt och lämnade
koncernbidrag till dotterföretag redovisas som
ökning av andelar i koncernföretag.
»» Dotterföretag redovisar erhållna koncernbidrag
från moderföretag i eget kapital och även lämnade
koncernbidrag till moderföretag redovisas i eget
kapital.
»» Koncernbidrag som erhålls från systerföretag
redovisas i eget kapital och även lämnade
koncernbidrag till systerföretag redovisas i eget
kapital.

Alternativregeln innebär att såväl erhållna
som lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdisposition.
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 2013 och 2012 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 viss försäljning och
inköp i främst USD och EUR.
I ett av bolagets licensavtal föreligger en valuta
exponering då den underliggande royaltybaserade
försäljningen sker i utländska valutor (främst USD).
Utöver detta licensavtal bedöms exponeringen för
närvarande vara begränsad och en rimlig förändring
i valutan EUR och USD mot SEK bedöms inte
väsentligt påverka koncernens resultat. Per den 31
december 2013 förelåg inga väsentliga fordringar eller
skulder i utländsk valuta.
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Likviditetsrisk
Likviditetsriskhantering utgår från att upprätthålla
tillräckligt med likvida medel. Likviditetsrisken
hanteras genom löpande likviditetsplanering. Bolagets
nuvarande affärsplan och verksamhetsinriktning
bedöms vara fullt finansierade baserat på nuvarande
finansiell ställning och förväntade intäktsströmmar
från pågående samarbetsavtal.
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
kundkreditkoncentration 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 redovisnings
ändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar
i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.
Kostnader för personaloptionsprogram inklusive
avsättning för sociala avgifter
Bolaget har ett flertal personaloptionsprogram med
olika löptider. I enlighet med IFRS 2 ska en beräknad
kostnad för dessa optionsprogram redovisas i
resultaträkning under programmens intjäningsperiod.
Beräkningen av dessa kostnader görs med hjälp av
Black & Scholes. Vid dessa beräkningar görs vissa
antaganden kopplat till bolagets aktie. Då bolagets
aktie är onoterad föreligger ett väsentligt inslag av
uppskattningar för de antaganden som ligger till grund
för beräkningen.
I samband med att bolagets personal utnyttjar
programmen (dvs när aktier tecknas) kommer bolaget
att belastas med sociala avgifter. Storleken på dessa
sociala avgifter är beroende av marknadsvärdet på
aktien vid tidpunkten för teckning. Avsättningar för
dessa sociala avgifter redovisas löpande med hjälp av
Black & Scholes där bedömt värde på bolagets aktie
är en viktig parameter. Då bolagets aktie är onoterad
föreligger ett väsentligt inslag av uppskattning vid
denna bedömning.

Not 5 – Intäkternas fördelning
Fördelning av koncernens netoomsättning
2013

2012

591
6 012
14 679
46 312

868
2 100
9 483
33 516

68 183

49 167

(Kkr)
Produktförsäljning
Tjänster
Licenser
Royalty
Övrigt
Totalt

589

3 200

64 (65) % av intäkterna var hänförliga till en kund.

Not 6 – Segmentrapportering
Affibodys befintliga produkter samt pågående
forsknings- och utvecklingsprojekt är baserade på
bolagets patentskyddade teknologiplattform. Den
interna rapporteringen inom Affibody är utformad i
enlighet med detta och all analys och uppföljning sker
utifrån denna indelning. Bolagets kunder finns i en rad
olika länder men all forskning, produktutveckling och
försäljning sker från Sverige.
Baserat på ovanstående har ingen segments
redovisning upprättats.
Not 7 – Transaktionen med närstående parter
Transaktioner mellan företaget och aktieägarna
Utöver vad som beskriv i not 9 rörande ersättningar
till ledande befattningshavare och styrelse har inga
transaktioner med närstående parter skett under året.
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Not 8 – Personal

Antal anställda
19
4
5

2012
Varav män
10
3
5

2013

2012

13 524
7 736
2 831
736
24 827

11 434
6 490
3 671
1 087
22 682

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
(Kkr)

2013

2012

Moderbolaget
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader*
Totalt

2 860
2 323
5 183

2 816
1 742
4 558

Medelantal
Totalt antal anställda
Företagsledning
Styrelsen

Antal anställda
21
4
5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
(Kkr)
Koncernen
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader*
Aktierelaterad ersättning
Sociala kostnader för aktierelaterad ersättning
Totalt

2013
Varav män
10
3
5

Pensioner
Koncernen har fullgjort alla sina pensions
förpliktelser 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. Bolaget har också en
pensionsförpliktelse för närvarande uppgående till
666 Kkr till förmån för tidigare VD vilken i sin helhet
täcks genom en kapitalförsäkring.
Aktierelaterad ersättning
Information angående aktierelaterad ersättning
återfinns i noterna 9, 10 och 23.

* Pensionskostnader om KSEK -2 807 (-2 403) är inkluderade i sociala kostnader.

* Pensionskostnader om KSEK -1 158 (-857) är inkluderade i sociala kostnader.
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Not 9 – Ersättning till styrelse, VD och
företagsledning
Styrelseordförande och styrelseledamöter erhåller
ersättning enligt beslut på årsstämman. Under 2013
har arvode till styrelseledamöterna utgått enligt
nedanstående specifikation. Inga ytterligare arvoden
betalas ut för kommittéarbete. 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.
Villkor för VD och övrig företagsledning
VD lön, pension, bonus
Ersättningen till VD består av lön, bonus och
aktierelaterad ersättning. Om anställningen för
bolagets koncernchef och verkställande direktör
sägs upp gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex
månader.
Övrig företagslednings, lön, pension, bonus
Ersättningen består av lön, bonus och aktierelaterad
ersättning. Uppsägningstiden för de ledande
befattningshavarna är tolv månader vid uppsägning
av bolaget och sex månader vid uppsägning av den
anställde.

* Avser konsultarvode
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2013
Ersättningar och andra förmåner under året

Lön &
styrelsearvoden

Bonus

Andra ersättningar
och förmåner*

Pensioner

Aktierelaterad
ersättning

Totalt

David Bejker (VD)
Övrig företagsledning (3)

1 186
3 429

200
-

-

274
1 198

698
523

2 358
5 150

Styrelsen
Håkan Åström, ordförande
Björn Odlander
Jakob Lindberg
Mathias Uhlén
Jonathan Knowles
Totalt

353
69
69
69
69
5 244

200

331
331

1 472

349
87
1 657

1 033
69
69
69
156
8 904

Lön &
styrelsearvoden

Bonus

Andra ersättningar
och förmåner*

Pensioner

Aktierelaterad
ersättning

Totalt

David Bejker (VD)
Övrig företagsledning (3)

962
3 134

200
-

-

299
813

1 412
959

2 873
4 906

Styrelsen
Håkan Åström, ordförande
Björn Odlander
Jakob Lindberg
Mathias Uhlén
Jonathan Knowles
Totalt

340
68
68
68
68
4 708

200

394
394

1 112

639
160
3 171

1 373
68
68
68
228
9 585

(Kkr)

2012
Ersättningar och andra förmåner under året
(Kkr)

Noter

Innehav av aktier och ESOPs, styrelse och ledning
Antal

Aktier

ESOPs*

Totalt

Styrelsen
Håkan Åström
Mathias Uhlén
Jonathan Knowles

116 200
489 496
-

2 220 000
500 000

227 200
489 496
25 000

Företagsledningen
David Bejker (VD)
Övrig företagsledning
Totalt

11 606
75 239
692 541

4 150 000
3 239 125
10 109 125

219 106
237 195
1 197 997

Not 10 – Aktierelaterade ersättningsplaner
och teckningsoptioner
Personaloptioner
Vid utgången av 2013 fanns det 16 658 804
utestående personaloptioner, varav 3 338 104 var
intjänade. Tjugo optioner berättigar till teckning av en
ny stamaktie. Villkor och förutsättningar för de olika
programmen beskrivs i tabellen nedan.

Personaloptionsprogram
Samtliga personaloptioner under personaloptions
programmen har tilldelats anställda, styrelseledamöter
och tidigare anställda utan vederlag och tjugo
personaloptioner ger rätt att förvärva en aktie i
Affibody Medical. Lösenpriset för personaloptionerna
är 20,00 Kr utom för personaloptionsprogram 2011:1
och 2011:2 där lösenpriset är 5,00 Kr per aktie.

* Samtliga tilldelade ESOPs
(20 ESOPs berättigar till teckning av en aktie).

Under programmens löptid har innehavaren rätt att
påkalla lösen av intjänade personaloptioner när som
helst, dock tidigast 180 dagar efter det att Affibody
Medicals aktier noterades på en svensk eller utländsk
börs eller auktoriserad marknadsplats, eller vid annat
tillfälle eller tillfällen som kan komma att beslutas.

Personaloptionsprogram (ESOP)
Typ
Värdepapper
Antal
Intjänade*
Teckningskurs
Förfall

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

2004:1
158 837
158 837
20,00
12-maj-14

2004:2
125 739
125 739
20,00
12-maj-14

2004:3
323 667
323 667
20,00
12-maj-14

2007:1
220 000
220 000
20,00
31-jul-14

2007:3
279 861
279 861
20,00
31-jul-14

2008:1
150 000
150 000
20,00
31-jul-14

2009:1
2 600 000
2 080 000
20,00
31-dec-19

2011:1
12 300 000
5,00
31-dec-16

2011:2
500 000
5,00
31-dec-16

TOTAL
16 658 104
3 338 104

* Avtalsenlig intjäning
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Personaloptioner
Balans 20121231
Förverkade under 2013
Tilldelning under 2013
Balans 20131231

Typ

17 617 653
-959 549
16 658 104

Teckningsoptioner
Affibody Medical har emitterat 23 379 516
teckningsoptioner till Affibody AB och Affibody
Incentive AB, vilka berättigar till teckning av
1 168 975 nya aktier i Affibody Medical i syfte
att säkerställa leverans av aktier i enlighet med
personaloptionsprogrammen ovan samt för
kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter och
andra kostnader som hänför sig till programmen.
Tjugo teckningsoptioner berättigar till teckning av en
ny stamaktie.
Verkligt värde av aktierelaterade ersättningar
Verkligt värde av utgivna personaloptioner beräknas
med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell.
Verkligt värde för personaloptionerna vid varje
utgivningstillfälle samt väsentliga beräknings
antaganden är beräknat baserat på en aktiekurs
motsvarande aktiepriset vid den senaste
emissionen vid tidpunkten för utgivandet av
personaloptionsprogrammet.
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Värdepapper
Antal
Teckningskurs
Förfall

Teckningsoption

Teckningsoption

Teckningsoption

Teckningsoption

2002/2014
2 929 516
20,00
31-dec-14

2007/2014
800 000
20,00
31-dec-14

2011/2019
3 400 000
20,00
31-dec-19

2011/2016
16 250 000
5,00
31-dec-16

Totala kostnader hänförliga till aktierelaterade
ersättningar redovisade i resultaträkningen för varje
period framgår av tabell nedan.
(Kkr)

2013

2012

Kostnader för sociala avgifter under året
Avsättning för sociala avgifter vid årets slut
Kostnader för aktierelaterade ersättningar
för året

736
2 342
2 831

1 094
1 606
3 671

TOTALT
23 379 516

Noter

Not 11 – Arvode till revisorer
Koncernen (Kkr)
Ernst & Young
- Revisionsuppdrag
- Andra uppdrag
Totalt
Moderbolaget (Kkr)
Ernst & Young
- Revisionsuppdrag
- Andra uppdrag
Totalt

Not 13 – Kostnader fördelade på kostnadsslag
2013

2012

364
609
973

129
129

2013

2012

238
609
847

60
60

Not 12 – Valutakursdifferenser som påverkat
rörelseresultatet
Koncernen (Kkr)
Valutakursdifferenser som påverkat
rörelseresultatet
Moderbolaget (Kkr)
Valutakursdifferenser som påverkat
rörelseresultatet

2013

2012

18
18

83
83

2013

2012

18
18

0
0

Kostnader fördelade på kostnadsslag
2013

2012

Råvaror och förnödenheter mm
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader mm

14 646
24 955
19 842
238
18
59 699

5 118
23 195
12 835
607
83
41 838

Moderbolaget (Kkr)
Råvaror och förnödenheter mm
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskriningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader mm

2013
5 234
6 398
18
11 650

2012
344
1 233
1 577

Koncernen (Kkr)

Not 14 – Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
tillgångar inkluderas i resultaträkningen
under administrations- samt forsknings- och
utvecklingskostnader enligt följande:
Koncernen (Kkr)
Administration
-varav materiella tillgångar
Forskning & Utveckling
-varav materiella tillgångar
Totala avskrivningar

2013

2012

6
6
232
232
238

10
10
597
597
607

Anskaffningsvärdet på tillgångarna med avdrag för
bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens slut skrivs
av linjärt över nyttjandeperioden. Den uppskattade
nyttjandeperioden av koncernens datorer och ITverktyg är vanligtvis tre år, medan kontors- och
laboratorieutrustning har en nyttjande period om
fem år. Inga avskrivningar eller nedskrivningar har
redovisats i moderbolaget.
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Not 15 – Resultat från finansiella poster
2013

2012

338
338

289
289

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella kostnader
Totalt

-2 194
-2 194

-1 611
-1 611

Finansnetto

-1 855

-1 322

2013

2012

126
126

85
85

-1
-1

-3
-3

125

82

Koncernen (Kkr)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter
Totalt

Moderbolaget (Kkr)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Totalt
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Total
Finansnetto
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Koncernen (Kkr)
Årets resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22%, 26,3% fg år)
Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader
Effekt av underskott för vilka uppskjuten skatt tidigare ej beaktats
Totalt
Moderbolaget (Kkr)
Årets resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22%, 26,3% fg år)
Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader
Effekt av underskott för vilka uppskjuten skatt ej beaktas
Totalt

2013

2012

6 629
-1 458
-291
1 749
-

6 008
-1 580
-339
1 919
-

2013

2012

-6 235
1 372
-77
-1 295
-

-1 495
393
-21
-372
-

Koncernens outnyttjade skattemässiga underskott beräknas till 188 (199) 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
Kontors- och IT-utrustning
(Kkr)

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde, 1 januari
Anskaffningar
Avyttringar
Utgående anskaffningsvärde, 31 december
Ingående avskrivningar, 1 januari
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående avskrivningar, 31 december
Redovisat värde, 31 december

529
111
640
-473
-43
-516
124

473
56
529
-404
-69
-473
56

Laboratorieutrustning
(Kkr)

2013

2012

6 743
1 425
8 168
-6 480
-195
-6 675
1 493

6 660
83
6 743
-5 942
-538
-6 480
263

Totalt redovisat värde 31 december: Materiella anläggningstillgångar

1 617

319

Beräknad nyttjandeperiod för materiella anläggningstillångar

2013

2012

5 år
5 år
3 år

5 år
5 år
3 år

Ingående anskaffningsvärde, 1 januari
Anskaffningar
Avyttringar
Utgående anskaffningsvärde, 31 december
Ingående avskrivningar, 1 januari
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående avskrivningar, 31 december
Redovisat värde, 31 december

Laboratorieutrustning
Kontorsmaterial
IT-utrustning
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Not 18 – Kundfordringar och övriga fordringar
Bolaget har inte haft några konstaterade kundförluster som belastat årets resultat.
Per den 31 december 2013 var kundfordringar uppgående till 7 (27) Kkr
förfallna. Inga av de förfallna kundfordringarna har betraktats som osäkra varför
inga reservationer har gjorts. Koncernens intäkter härrör från ett begränsat antal
kunder vilket innebär att en kundkoncentration i utestående kundfordringar.
Kundfordringar
Koncernen (Kkr)

2013

2012

Kundfordringar
Minus:
Reserveringar för osäkra fordringar
Kundfordringar - netto

4 281

1 084

4 281

1 084

2013

2012

1
1

8
19
27

Koncernen (Kkr)

2013

2012

SEK
USD
EUR
Andra valutor

3 465
1 104
50
4 619

1 480
946
30
2 455

Förfallna kundfordringar
Koncernen (Kkr)
Förfallet 1-30 dagar
Förfallet 31-90 dagar
Förfallet 91-120 dagar
Förfallet över 120 dagar

Redovisade belopp, per valuta, för kundfordringar och andra fordringar

Koncernens kundfordringar har vanligtvis en löptid om 30-90 dagar
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Not 19 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen (Kkr)

2013

2012

Förutbetald hyra
Upplupen royalty
Öviga poster
Totalt

401
9 363
1 313
11 077

7 419
1 006
8 425

2013

2012

41
41

41
41

Moderbolaget (Kkr)
Förutbetald hyra
Upplupen royalty
Öviga poster
Totalt

Noter

Not 20 – Finansiella tillgångar och skulder
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i tabellen nedan:
Koncernen 2013 (Kkr)
Kundfordringar
Upparbetade, ej fakturerade
intäkter
Likvida medel
Summa tillgångar
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa skulder

Kund- och lånefordringar

Finansiella skulder

Summa redovisat värde

Verkligt värde

4 281

-

4 281

4 281

9 363
33 072
46 716

-

9 363
33 072
46 716

9 363
33 072
46 716

-

6 709
533
7 242

6 709
533
7 242

6 709
533
7 242

Kund- och lånefordringar

Finansiella skulder

Summa redovisat värde

Verkligt värde

1 084

-

1 084

1 084

7 499
21 245
29 828

-

7 499
21 245
29 828

7 499
21 245
29 828

-

3 914
578
4 492

3 914
578
4 492

3 914
578
4 492

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i tabellen nedan:
Koncernen 2012 (Kkr)
Kundfordringar
Upparbetade, ej fakturerade
intäkter
Likvida medel
Summa tillgångar
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa skulder

Samtliga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden.
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Not 21 – Finansiella åtaganden

Not 24 – Upplupna kostnader

Finansiella åtaganden avseende hyrda lokaler

Koncernen (Kkr)

2013

2012

Personalrelaterade skulder
Upplupna räntor och avgifter på lån från aktieägare
Förutbetalda intäkter
Övrigt
Totalt

1 672
815
5 148
7 635

2 287
505
630
3 422

Moderbolaget (Kkr)

2013

2012

Personalrelaterade skulder
Upplupna räntor och avgifter på lån från aktieägare
Övrigt
Total

1 082

1 499

2 543
3 625

436
1 936

(Kkr)

2013

2012

Avgifter som förfaller till betalning
2014
2015

1 603
668

650
-

Not 22 – Aktiekapital
Per den 31 december 2013 uppgick det registrerade aktiekapitalet till 52 704
850 SEK fördelat på 10 540 970 aktier. Tillsammans med 23 379 516 utgivna
teckningsoptioner, där tjugo optioner ger en rätt att teckna en aktie, uppgår det
totala antalet aktier, efter fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner, till 11 709
945 aktier. Affibody Medical AB har endast ett aktieslag. Aktierna motsvaras
av en röst vardera och är berättigade till lika stora delar av utdelningsbara
vinstmedel.
Not 23 – Avsättningar
Affibody har per 31 december 2013 gjort avsättningar om 2 342 (1 606) Kkr
avseende upplupna sociala kostnader hänförliga till personaloptionsprogram.
Avsättningarna var gjorda för att täcka sociala kostnader för personaloptionspro
gram i samband med lösen av optionerna.
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Koncernen (Kkr)

2013

2012

Per 1 januari
Årets avsättningar till personaloptioner
Per 31 december

1 606
736
2 342

512
1 094
1 606
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Noter

Not 25 – Information om koncernföretag
(Kkr)
Ingående bokfört värde
Förändringar under året
Utgående bokfört värde

Uppgifter om koncernföretag
Affibody Incentive AB
Affibody AB
Affibody SPV I AB

220 200
220 200

220 200
220 200

Affibody Incentive AB

Affibody SPV 1 AB

Totalt

220 000
220 000

100
100

100
100

220 200
220 200

% kapital

% röster

Antal andelar

Bokfört värde (Kkr)

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

1 000
1 000
1 000

220 000
100
100
220 200

Organisationsnummer

Säte

556610-5978
556665-6913
556779-7922

Stockholm
Stockholm
Stockholm

Bokfört värde vid årets början
Bokfört värde vid årets slut

Affibody AB
Affibody Incentive AB
Affibody SPV I AB
Total

2012

Afffibody AB

(Kkr)

Koncernföretag

2013
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Styrelsens underskrifter

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 8 maj 2014 för fastställelse.
Stockholm den 17 april 2014

Håkan Åström
Styrelseordförande

Jakob Lindberg
Styrelseledamot

Mathias Uhlén
Styrelseledamot

Jonathan Knowles
Styrelseledamot

David Bejker
Verkställande direktör (VD)
Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 april 2014
Ernst & Young AB
Lars Träff
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Affibody Medical AB,
org.nr 556714-5601
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Affibody Medical
AB för år 2013. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 23-56.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt
International Financial Reporting Standards, såsom
de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för
den interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
och koncernredovisningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska

krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp
och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar
i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Uttalanden
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 2013 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden 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 2013 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
International Financial Reporting Standards, såsom
de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Affibody Medical AB för
år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 17 april 2014
Ernst & Young AB
Lars Träff
Auktoriserad revisor

Årsstämma

Årsstämma
Årsstämma 2014
Årsstämma i Affibody Medical AB kommer att hållas
torsdagen den 8 maj 2014 kl 13.30 i bolagets lokaler,
Gunnar Asplunds Allé 24, Solna.
Rätt att delta
För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 2 maj 2014. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd den fredagen den
2 maj 2014. Aktieägare bör därför i god tid före denna
dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare skall aktieägare för att få delta på bolags
stämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00
måndagen den 5 maj 2014. Anmälan sker skriftligen
med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar
Asplunds Allé 24, 171 63 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 2014
»» Delårsrapport januari–mars publiceras den
20 maj 2014.
»» Delårsrapport januari–juni publiceras den
22 augusti 2014.
»» Delårsrapport januari–september publiceras den
20 november 2014.
Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format från
www.affibody.com liksom tidigare årsredovisningar,
rapporter och pressmeddelanden.
Kontaktuppgifter
Affibody Medical AB (publ)
171 63 Solna, Sverige
Besöksadress: Gunnar Asplunds Allé 24
Telefon: 08-59 88 38 00
Fax: 08-59 88 38 01
Webbplats: www.affibody.com

Årsredovisning 2013 - Affibody Medical AB (publ)

59

Ordlista

Ordlista
ABY-025
ABY-025 är en Affibody®-molekyl som utvecklas
för HER2-målsökande bilddiagnostik för bröst- och
magcancer.
ABY-028
ABY-028 är ett unikt blodkontrastmedel som
utvecklas för att stödja läkare i deras behandlings
beslut. Projektet baseras på Albumod™-teknologin.
ABY-028 binder till albumin och följer dess bana
i blodet, därigenom kan läkaren studera patientens
blodflöde i olika vävnader.
Administrationsväg
Det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen, t ex
genom injektion.
Affibody®-molekyler
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™
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.
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Alfastrålare
Alfastrålare är alfapartiklar, det vill säga atomkärnor
av helium (två protoner och två neutroner) som
avger en typ av joniserande strålning i samband
med radioaktivt sönderfall av typ alfa-sönderfall.
Alfastrålning stoppas mycket lätt av material i dess
väg. Den kan exempelvis inte tränga igenom det
yttersta lagret hud på människokroppen. Alfastrålning
är därför endast farlig om den kommer i direkt kontakt
med levande celler.

Deimmuniseringsprogram
Immunogenicitet är förmågan hos ett visst ämne
att provocera ett immunsvar i kroppen. Ett
deimmuniseringsprogram syftar till att förändra ämnet
genom att förändra potentiella T-cell epitoper, så att
immunsvaret inte aktiveras.

Bilddiagnostik
Medicinsk avbildningsteknik som möjliggör fram
tagning 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, normalt 20–80 friska och frivilliga personer.
Syftet med dessa studier är främst att visa att
substansen är säker för människor.

Cancercellreceptor
Receptor som sitter på cancerceller. Receptorer är
proteinmolekyler som kan binda en molekyl (ligand)
och som svar på det överföra någon form av signal till
cellens inre.
Companion diagnostics
Analyser eller tester som är avsedda att hjälpa
läkare att fatta beslut om en viss typ av behandling
baserat på om patienterna förväntas svara på den
behandlingen.

ESOP
Employee Stock Ownership Plan, personaloptions
program.

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.
Hot start PCR
En modifierad form av Polymerase chain reaction
(PCR) som undviker icke-specifik amplifiering av
DNA genom inaktivering av DNA polymeras vid en
lägre temperatur.

Ordlista

IL-1, IL-17
IL står för interleukin. IL-1, IL-17 är cytokiner
(signaleringsämnen) som är en del av immunförsvaret
och ofta förekommer i förhöjda nivåer vid
inflammatoriska tillstånd.
Immunogenicitetsprofil
Grad av potentiell risk för att väcka ett immunsvar.
Kandidatläkemedel
Ett läkemedel som avses att tas till klinisk prövning.
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.
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.
PCR
Polymeraskedjereaktion, på engelska Polymerase
Chain Reaction, är en mycket använd molekylär
biologisk och biokemisk metod, som används för att
framställa stora mängder av en viss DNA-sekvens.
Detta sker genom en kemisk reaktion i flera steg
utförd med hjälp av ett enzym av typen DNA
polymeras.
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.
RA
Reumatoid artrit (kallas också ledgångsreumatism).
Inflammation som orsakar framför allt värk och
stelhet i leder men kan även drabba andra organ.

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.
Th17
T-hjälparceller (effektor-T-celler eller TH-celler)
fungerar som ”mellanhänder” i det adaptiva immun
systemet. När de aktiverats delar de sig snabbt och
utsöndrar små proteiner som kallas cytokiner, som
reglerar eller bistår immunförsvaret. Beroende på
vilka cytokinsignaler som uppfattas, differentierar de
till TH1, TH2, TH3, TH17, THF, eller en av de andra
undergrupperna av T-celler, som utsöndrar olika
cytokiner.
Toxicitetsprofil
Grad av potentiell risk för giftighet (skadlig verkan)
hos ett ämne.
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