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Ekonomisk översikt för första kvartalet 2022
• Nettoomsättningen under det första kvartalet 2022
uppgick till 3 070 KSEK (1 534), motsvarande en tillväxt
jämfört med första kvartalet 2021 om 100 %.
• Resultatet efter finansiella poster under det första
kvartalet 2022 uppgick till -852 KSEK (-1 403).

Definitioner
- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier under perioden.
- I parentes beskrivs motsvarande period
föregående år.

• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,04 SEK (-0,08).
• Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till
35,6 MSEK (19,4).
• Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 94 %
(93).

”Utvecklingstrenden mot högre omsättning och förbättrad lönsamhet förstärktes under första kvartalet
2022 och Corline gör en väldigt bra inledning av året, med över 100 % ökning av nettoomsättningen.”
Henrik Nittmar, VD
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VD Henrik Nittmar kommenterar
Utvecklingstrenden mot högre omsättning och förbättrad lönsamhet förstärktes
under första kvartalet 2022 och Corline gör en väldigt bra inledning av året.
Försäljningen ökar med 100 % jämfört med motsvarande kvartal 2021, till över 3 070
MSEK och lönsamheten förbättras väsentligt. Man bör i detta sammanhang ha i
minnet att vi för stunden enbart skrapar på ytan till Corlines potential – det är först
när våra kunder lanserat produkter på marknaden som de egentliga intäkterna och
lönsamheten byggs upp i bolaget. Det är samtidigt ett styrketecken för CHS™plattformen att våra kunder är med och täcker kostnaderna för sina respektive
utvecklingsprogram fullt ut.

Intäkterna fortsätter att öka för CHS™ inom medicinteknik – fullt fokus på leverans av
produkter och teknologi
Corlines antitrombotiska CHS™-yta används av allt fler kunder och kommer närmare lansering i ett antal
högvolymapplikationer. Vi har kommunicerat licensavtal med Imperative Care i USA och Kardium i Kanada, samt
term sheet med ytterligare ett amerikanskt bolag. Totalt representerar dessa kunder en årlig intäktspotential om
135 MSEK med bedömd EBITDA-marginal på mer än 60 %. Som tidigare angivits är en viktig del i vårt arbete att
stärka avtalsstrukturerna i dessa relationer eftersom det ökar visibiliteten och minskar variationen i
intäktsströmmarna. I sin tur innebär detta att vi mer effektivt kan planera resurser och stödja våra kunder i
lanseringsarbetet. Vi har kommit en bit på vägen i detta arbete, men har som mål att ytterligare stärka
avtalsstrukturerna i befintliga relationer och att formalisera samarbetet med fler kunder.
Under kvartalet har vi arbetat intensivt med att leverera ut produkter och tjänster från vår anläggning i Uppsala
till framför allt de tre kunder som nämnts ovan, men också andra som befinner sig i tidigare utvecklingsfaser. Vi
kan med begränsade resurser hålla en hög leveranstakt med bibehållen kvalitet i det CHS™-relaterade utbudet.
Det fysiska kapacitetsutnyttjandet i anläggningen är fortfarande långt ifrån taket. En ökning av
organisationsresurserna skulle tillåta en väsentlig förhöjd leveranstakt i nuvarande lokaler.
Förutom fysiska leveranser har fokus de senaste 3-6 månaderna varit att stödja de regulatoriska aktiviteterna hos
våra kunder och leverera det kunskapsinnehåll de
behöver i sina lanseringsprocesser och
respektive dialoger med myndigheter. Här visar
Corline återigen styrka i sin organisation där den
djupa kunskap teamet besitter vad gäller
immuntrombos och heparinytor, är helt
avgörande för att kunderna skall kunna
integrera CHS™ på sina produkter. Vi har under
det senaste 6 månaderna också väsentligt stärkt
organisationen inom kvalitetsområdet, vilket är
en förutsättning för att Corline skall kunna agera
leverantör i medicintekniksegmentet, såväl
under utveckling som efter lansering.
Delar av teamet på Corline – leveransförmåga
av både produkter och avancerad kunskap
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Renaparin® – förberedelserna för fas 2 intensifieras
Renaparin® är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation och adresserar de totalt mer än
100 000 njurar som årligen transplantateras i världen. Under det första kvartalet 2022 har bolaget fortsatt sitt
förberedelsearbete med fas 2-studien RENAPAIR 02, där målet är att visa effekten av Renaparin® för att förebygga
nedsatt njurfunktion hos patienter som transplanterats med en njure med hög risk för delayed graft function, DGF.
För RENAPAIR 02 har vi under den inledande perioden av året färdigställt det kliniska protokollet och valt ut kliniska
partners för studien. Utmaningen inför studiestart är fortsatt tillverkningen av prövningsläkemedel där arbetet
med vår amerikanska partner försvårats genom begränsade kommunikationsmöjligheter och leveransförseningar
av kritiskt insatsmaterial till följd av Covid-19-pandemin. Det sker fortsatt intensivt arbete för att motverka
ytterligare förseningar.
Förväntningarna på produkten är fortsatt höga hos Corline och även hos de läkare och kliniker vi kontaktar i
anslutning till planeringen av fas 2-studien. Behovet av en lösning på ischemi/reperfusionsproblem för
transplantationspatienter är oförändrat högt och den senaste tidens utveckling visar på ett minskat
konkurrenstryck. Det senaste i raden av bolag att rapportera resultat från sena kliniska studier är Angion Biomedica
som presenterade fas 3-resultat för sin produktkandidat A-3777 där man inte nådde uppsatta mål för
funktionsförbättring. Angion Biomedica har därefter meddelat att man inte avser fortsätta utvecklingen inom
området njurtransplantation. Härmed förbättras positionen för de alternativ som kvarstår, varav Renaparin® är
ett.
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Corline har inlett 2022 starkt med ökad intäktsström och mycket god utveckling i de enskilda kundrelationerna
och utvecklingsprogrammen.
Bolagets strategi att bibehålla leveransförmåga inom två områden visar sig vara lyckosam – trots förskjutningar
jämfört med ursprungsmålet i Renaparin®-programmets tidplan kan vi i och med god intjäning inom CHS™segmentet bibehålla medel till Renaparin®-projektet och därmed också möjligheten att realisera den mycket stora
potential som Corlines läkemedelsutveckling representerar.

Henrik Nittmar
VD Corline Biomedical AB
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2022
•

Den 27 februari publicerar Corline bokslutskommuniké för 2021. Helåret 2021 visar på en god tillväxt i
försäljningen av CHS™-produkter och därtill hörande tjänster, jämfört med föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
•

Corline kallar till årsstämma som skall avhållas den 18 maj 2022, samt publicerar årsredovisning för 2021.
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The Corline Heparin Surface - CHS™
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Corline Biomedical AB
Corline grundades 1991 och har sitt säte i Uppsala. Bolaget är en spin-off från Pharmacia och grundades med
målet att kommersialisera ett blodpumpssystem som vid den tiden var en intern satsning på Pharmacia. Strax efter
bildandet av Corline skiftades dock den strategiska inriktningen från blodpumpsystemet till pumpens
blodkompatibla yta, som var en del av det ursprungliga projektet. Den nya satsningen innebar att utveckla och
erbjuda fristående yttekniska lösningar till leverantörer av medicintekniska produkter. Detta lade grunden för
Corlines CHS™-produkt och 1997 började bolaget leverera ytbehandling av hjärtstentar till en stor tillverkare i
Tyskland. Under perioden 1997 till 2004 levererade bolaget över 100 000 CHS™-behandlade stentar.
Som ett resultat av forskning och utveckling som gjorts av Corline adderades 2005 ett nytt produktområde
– regenerativ medicin – då bolaget såg möjligheten i att även kunna ytbelägga levande vävnader med
heparinbaserade substanser. I dagsläget ligger fokus för bolagets forskning och utveckling på läkemedel där
bolaget har erhållit patentskydd till år 2034 och bolagets bedömning är att potentialen är stor för de produkter
bolaget utvecklar inom området. Parallellt med detta arbete pågår kundanpassningar och projektutveckling för
medicinteknikkunder baserat på den redan kommersialiserade CHS™-tekniken.
Inom segmentet regenerativ medicin utvecklar bolaget produkter för att motverka immuntrombos – vilket uppstår
när kroppen hanterar skador och/eller främmande vävnad med en samtidig immun- och koagulationsreaktion.
Bolaget bedriver klinisk utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation med produktkandidaten
Renaparin® och är i preklinisk utvecklingsfas inom cellterapi till patienter med diabetes typ 1 med produkten
Cytoparin™. Ett Vinnova-finansierat projekt inom SWElife2-programmet genomförs i Corlines regi och syftar till att
utvärdera om Renaparin® kan användas för fler indikationer.
Corline har bibehållit sin förmåga att ytmodifiera medicintekniska produkter med produkter CHS™ för att
åstadkomma en antitrombotisk effekt och därmed bibehålla produkternas funktion och samtidigt minska
patientrisker vid kliniskt bruk. CHS™ är en högfunktionell heparinbaserad produkt som står sig väl i jämförelse med
konkurrensen på den internationella marknaden. Bolaget bedömer att verksamhetsområdet erbjuder en
betydande intäktspotential till god lönsamhet. Corline närmar sig återigen kommersiell fas inom
medicintekniksegmentet baserat på de nya kundkontrakt som nyligen avtalats.
Corline är ett publikt bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Affärsmodeller
Corlines affärsmodell är att bedriva läkemedelsutveckling till och med klinisk fas 2 för att därefter överväga
utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier, regulatoriskt godkännande och marknadsföring.
Inom medicintekniksegmentet kombinerar Corline en licensieringsmodell där intäkter sker genom
royaltybetalningar, med att erbjuda coatning av kundernas produkter i bolagets produktionsanläggning i Uppsala.
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Aktien
Aktien i Corline noterades på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 3 juni 2015, under
handelsbeteckning ”CLBIO”. Per den 31 mars 2022 uppgick antalet aktier i Corline till 21 490 819 (18 190 819)
stycken. Vid årets ingång uppgick antalet aktier i Corline till 21 490 819 (16 674 918) stycken. Genomsnittligt antal
aktier i Corline under perioden januari till september 2021 uppgick till 21 490 819 (17 668 675) stycken.
Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i Corlines delårsrapport har upprättats enligt samma principer som den senaste årsredovisningen,
det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av Corlines revisor.
Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Kommande finansiella rapporter
• Årsstämma
2022-05-18
• Delårsrapport Q2
2022-08-25
• Delårsrapport Q3
2022-11-25
• Bokslutskommuniké 2023-02-24
Personal
Medelantalet anställda i Corline uppgick för perioden januari till mars 2022 till 9 (8) personer, varav 6 (5) är kvinnor.
Medelantalet inhyrd personal på heltid, 1 person (1).
Avlämnande av delårsrapport
Uppsala, den 13 maj 2022
Corline Biomedical AB
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nittmar
VD, Corline Biomedical AB
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se
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Finansiell information
Intäkter och resultat
Försäljningsintäkterna under det första kvartalet 2021 uppgick till 3 070 KSEK (1 534). Det innebär en ökning med
100 %.
Rörelseresultatet under det första kvartalet 2022 uppgick till -852 KSEK (-1 403). Rörelsens kostnader under det
första kvartalet 2022 uppgick till -5 377 KSEK (-4 166). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under det första
kvartalet 2022 till 1 354 KSEK (1 213). Intäkterna under perioden härrör uteslutande från försäljning inom
medicintekniksegmentet, en mix av reagensförsäljning, produktleveranser och andra tjänster som stöd till kunders
genomförbarhetsstudier. Den något högre kostnaden under innevarande period avspeglar dels ökade
råvarukostnader som insatsvara till produktionen av medicinteknikprodukter, samt ökade kostnader råvaror och
personal i anslutning till produktion av prövningsläkemedel till den kommande fas 2-studien. Trots högre
kostnader, minskar förlusten och bruttomarginalen på fysiska utleveranser har under perioden vidmakthållits.
Finansiell ställning
Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 91 382 KSEK (65 604) och soliditeten uppgick till
93,9 % (93,2).
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för det första kvartalet 2022
uppgick till -840 KSEK (-1 401).
Kassaflödet från investeringsverksamheten för det första kvartalet 2022 uppgick till -1 329 KSEK (-1 062).
Investeringarna är till dominerande del hänförliga till kostnader för utvecklingsprojektet för Renaparin®.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det första kvartalet 2022 uppgick till 0 KSEK (14 793).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 35 585 KSEK (19 343). De likvida medlen samt de förväntade
försäljningsintäkterna för innevarande kontrakt med medicinteknikkunder beräknas täcka bolagets operativa
kapitalbehov åtminstone fram till och med Q2 2023. Bolaget kommer att balansera ytterligare investeringsbeslut
i klinisk utveckling mot de finansiella medel som kan göras tillgängliga vid var tidpunkt.
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Resultaträkning
Resultaträkning
KSEK

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
SUMMA
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA FINANSIELLA POSTER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Kv 1

Kv 1

Helår

2022

2021

2021

3 070
101
1 354
4 525

1 534
16
1 213
2 763

7 062
68
10 132
17 262

-1 056
-1 771
-2 497
-12
-41

-435
-1 648
-2 062
-2
-19

-8 092
-6 913
-9 036
-31
-99

-5 377

-4 166

-24 171

-852

-1 403

-6 909

0
0

0
0

0
-13

0

0

-13

-852

-1 403

-6 922

-852

-1 403

-6 922

BOKSLUTSDISPOSITIONER

PERIODENS RESULTAT
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st
Periodens resultat per aktie före utspädning, kr
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr
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Balansräkning
Balansräkning

KSEK

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

57 988
170
1
58 159

48 243
70
243
48 556

56 659
182
1
56 842

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 700
0
520
333
35 585
39 138

688
306
524
952
19 343
21 813

2 295
0
470
419
41 635
44 819

SUMMA TILLGÅNGAR

97 297

70 369

101 661

91 382

65 604

92 234

979
3 164
1 772
5 915

685
2 437
1 643
4 765

1 959
2 906
4 562
9 427

97 297

70 369

101 661

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital
KSEK

Ingående balans per 1 januari 2021
Nyemission
Emissionskostnader
Omföring utvecklingsfond

Aktiekapital
2 084
190

Reservfond Utvecklingsfond Överkursfond
6 603

27 956

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

-93 098

108 669
14 969
-366

1 062

-

Periodens resultat
Utgående balans per 31 mars 2021

2 274

6 603

29 018

123 272

Ingående balans per 1 januari 2022

2 686

6 603

37 144
1 329

155 193

Omföring utvecklingsfond
Periodens resultat
Utgående balans per 31 mars 2022

2 686

6 603

38 473

155 193

1 062

52 214
15 159
-366
-

-1 403
-95 563

-1 403
65 604

-109 392
-1 329
-852
-111 573

92 234
-852
91 382

Kassaflödesanalys
KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för avskrivningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets förändring i likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Kv 1

Kv 1

Helår

2022

2021

2021

-852

-1 403

-6 909

12

2

31

0

0

-13

-840

-1 401

-6 891

-369
-980
-2 532
-4 721

-417
-756
-719
-3 293

-1 131
518
2 669
-4 835

-1 329

-1 062

-1 329

-1 062

-9 477
-140
56
-9 561

0

14 793
14 793

47 126
47 126

-6 050
41 635
35 585

10 438
8 905
19 343

32 730
8 905
41 635

Not 1. Ställda säkerheter
SEK
Företagsinteckningar
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Renaparin

®

Under development to
improve the outcome of
kidney transplantation

CHS

™

Best-in-class
antithrombotic
coating for
medical devices
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