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“Corline levererar under 2021
en stark intäktsökning i sin
medicinteknikverksamhet. Parallellt
pågår arbetet med att förbereda
starten av fas 2-studien inom
njurtransplantation. Bolaget har
därmed positionerat sig för
signifikant värdetillväxt.”

Pioneering Biomedical
Applications with Advanced
Macromolecular Conjugate

Januari – december 2021
Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2021
– Nettoomsättningen uppgick till 3 240 KSEK (2 536).
– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 290 KSEK (-55).
– Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,06 SEK (0,00).
Ekonomisk översikt över helåret 2021
– Nettoomsättningen uppgick till 7 062 KSEK (3 696).
– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 922 KSEK (-7 285).
– Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,34 SEK (-0,44).
– Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 41,6 MSEK (8,9).
– Soliditeten uppgick per den 31 december 2021 till 91% (89).

Definitioner
–

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

–

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
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VD Henrik Nittmar kommenterar helåret 2021
Corline levererar under 2021 en stark intäktsökning i sin medicin
teknikverksamhet. Parallellt pågår arbetet med att förbereda starten
av fas 2-studien inom njurtransplantation. Bolaget har därmed
positionerat sig för signifikant värdetillväxt.
Bolagets egenutvecklade heparinteknologi CHS™ minskar risken för
att blodproppar skall bildas när kroppsfrämmande material kommer
i blodkontakt. Ytmodifiering med CHS™ efterfrågas av bolagets kunder
inom medicintekniksektorn för att säkerställa funktionen av ett implantat
eller ett medicintekniskt instrument eller system.
Bolagets nettoomsättning – som helt och hållet genereras genom
leveranser till kunder inom medicinteknik – närapå fördubblades
under året jämfört med 2020. Diagrammet nedan visar på den tydliga
tillväxttakten och även att varje enskilt kvartal under året tydligt översteg
motsvarande siffra för jämförelsekvartalet året före. På 24 månader har
vi mångdubblat intäkterna.
Kontinuiteten i intäktsbasen är beroende av strukturen i de kontrakt vi
tecknar. Vi ser därför med tillfredställelse att kunder under året börjat
förbeställa i ramavtalsliknande former för att försäkra sig om leveranser.
Det tydligaste exemplet är Imperative Care där vi under året kunde
kommunicera en förbeställning om ca 7,5 MSEK. Denna kommer att till
största del intäktsföras under 2022.
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I sammanhanget skall också nämnas att nettoomsättningen nästintill
uteslutande genereras från leveranser av tjänster och produkter till
utvecklingsändamål. När kommersiella lanseringar genomförts förväntar
vi oss kraftigt ökade intäktsnivåer, dels till följd av markanta volymökningar
på produkt- och materialleveranser, dels för att royaltybetalningar läggs till
intäktsströmmen. Vi har tidigare konstaterat att vi i de två avtal och det term
sheet som vi kommunicerat, har en årlig intäktspotential om ca 135 MSEK.
Jämförbara bolag uppvisar en vinstmarginal på EBIT-nivå på mer än 60 %.
Målet framåt är att successivt öka potentialen i medicintekniksegmentet,
framförallt genom att addera nya kunder – Corline för diskussioner med ett
flertal potentiella nya kunder – men också till följd av att CHS™ används för
fler produkter i existerande kundbas.
Med läkemedelskandidaten Renaparin® har Corline som mål att förbättra
utfallet av njurtransplantation. Världen brottas med den rådande bristen
på njurar tillgängliga för transplantation, vilket gör det ytterst viktigt att
varje njure som doneras också får bästa möjliga förutsättningar att efter
transplantation bli ett väl fungerande organ i en behövande patient.
En begränsande faktor och förklaring till att njurfunktionen inte blir
tillfredställande är skador som uppstår under lagring inför och i direkt
anslutning till transplantationen, s.k. ischemi-/reperfusionsskador (IRI/
DGF). Dessa skador på kärlväggarna inne i njurarna orsakar immunologiska
reaktioner och proppbildning omedelbart efter transplantation, något
som drabbar många av de ca 100 000 njurar som årligen transplantateras
i världen. I värsta fall kan detta leda till behov av en ny transplantation.
Problemet förvärras ytterligare genom att sjukvården i många länder tvekar
att acceptera organ som donerats eftersom risken för IRI/DGF är för stor.
Enbart i USA tackar transplantationskirurger idag nej till 3 500 (18 %) av de
njurar årligen som doneras. En lösning på problemet med IRI/DGF skulle
innebära att signifikant fler patienter får tillfredställande njurfunktion, dels
för de som idag transplanteras och dels för de patienter som får tillgång
till njurar som idag inte accepteras för transplantation. Det skulle också
ge stora samhällsekonomiska besparingar då dessa patienter kan avsluta
sin dialys. Dialysvård är en av de största utgiftsposterna i många länders
hälsovårdsbudgetar.
Idag finns inte något godkänt läkemedel för att förebygga eller bota IRI/
DGF. Renaparin®-behandlingen syftar till att säkerställa att ny proppbildning
i den transplanterade njuren hos mottagande patient undviks, och har
möjlighet att bli först på marknaden för att adressera ett kliniskt problem
som medför betydande patientlidande samt stora kostnader för sjukvård
och samhälle.
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Under det gångna året har arbetet pågått med att förbereda fas
2-studien för Renaparin®, vilken avser rekrytera 80 patienter för att
utvärdera om Renaparin® effektivt kan förebygga IRI/DGF i samband med
njurtransplantation. De dominerande aktiviteterna under året har varit att
överföra tillverkningen av prövningsläkemedlet till vår partner Abzena i USA,
utveckla studieprotokollet samt utse och inleda arbetet med vår kliniska
utförandepartner (CRO). Vi har nu identifierat 15 transplantationsenheter
i Europa med vilka vi skall förhandla fram avtal för genomförande av studien.
Målet är att kunna starta studien under senare delen av andra kvartalet 2022.
Covid-19 medförde under 2021 att tekniköverföringen till Abzena
försvårades och försenades i och med att reseförbud rådde till USA
under stora delar av året. Därutöver försenades, och under vissa tider
uteblev, responsen från transplantationskliniker i Europa eftersom de
tidvis var hårt upptagna med att hantera effekterna av Covid-19 på sin
ordinarie verksamhet. Dessa effekter minskade under andra halvåret,
men intensifierades åter med spridningen av Omikron-varianten. För
2022 bedömer vi att det finns en viss risk för liknande effekter, men att
huvudscenariot är en återgång till en mer normal situation.
Trots restriktionerna har vi under året intensifierat interaktionen med våra
medicinteknikkunder. Vi har också adderat helt nya kunder, bland annat
med hjälp av vår amerikanska agent. Så fort USA släppte sina
reserestriktioner den 9 november, besökte vi ett antal kunder på USAs
och Kanadas västkust, däribland Imperative Care och Kardium. De fysiska
mötena var viktiga för relationsbyggande, men de möjliggjorde också en
kontroll av hur bolagen utvecklas och därmed förutsättningarna att CHS™coatade produkter kommer att lanseras på marknaden i närtid. Mitt intryck
från resan var väldigt positivt och vi ser fram emot ett mycket aktivt arbete
under 2022 för att stödja våra existerande och nya kunder. Ett konkret bevis
på var i utvecklingskedjan våra kunder befinner sig kom i slutet av året då
Kardium annonserade att man inlett två kliniska studier med CHS™-coatade
produkter, dels i Kanada, dels i Tjeckien. Studierna föregår och är en
förutsättning för regulatoriskt godkännande på respektive marknad.
Jag vill slutligen kommentera vår finansiella situation. Efterhand som
intjäningen inom medicintekniksidan ökar bär sig denna verksamhet utan
ytterligare tillskott och vi förväntar oss en mycket bra vinstgenerering
när kommersialisering inletts av CHS™-coatade medicinteknikprodukter.
De finansiella medel som idag finns i bolaget kan därför till stora delar
öronmärkas till utvecklingen av Renaparin®. Vi har tidigare uttalat att vi
i första hand finansierar läkemedelsprojektet till dess att interimsdata
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erhålls, vilka avses utvärderas när hälften av patienterna rekryterats och
analyserats. Detta är fortfarande avsikten och våra likvida medel täcker med
marginal de kostnader som uppskattats för att nå denna milstolpe.
Våra intäkter växer, alltfler kunddialoger inleds och vi är välfinansierade inför
start av fas 2. Det är med stor glädje Corline tar sig an alla utmaningar och
möjligheter som bjuds av det nya verksamhetsåret.

Henrik Nittmar
VD Corline Biomedical AB
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Viktiga händelser under 2021

Q1 Q2

– Corline meddelar i januari 2021 att den
nyligen genomförda förträdesemissionen
övertecknades med 342 procent, motsvarande
67 MSEK. Totalt tillförs Corline ca 15 MSEK
före emissionskostnader.

– Delårsrapport för första kvartalet publicerades
den 10 maj. Denna visade en intäktsökning
inom medicintekniksegmentet och fortsatt
planenlig utveckling för Renaparin-projektet.
– Corline höll årsstämma den 11 maj.

– Bolaget avtalar i februari om att förlänga det
existerande distributionsavtalet med sin agent
JNT Technologies Inc. gällande distribution av
Corlines yta för medicintekniska applikationer,
CHS™ på den amerikanska marknaden.

– I slutet av mars meddelar Corline att man
genomfört en riktad emission som tillför
bolaget 35,5 MSEK före emissionskostnader.
Emissionen tecknades bland annat av svenska
institutionella investerare, däribland M2 Asset
Management, samt den befintliga aktieägaren
HealthInvest Partners.

Q3 Q4

– Den 7 juli meddelar Corline att bolaget
ingått Term Sheet med ytterligare en
kund i USA avseende en medicinteknisk
produkt där huvudsakliga villkor för framtida
royalties, priser och volymer för kommande
leveranser av bolaget heparin CHS™,
specificeras. Efter genomförd utvecklingsoch uppskalningsperiod förväntas
applikationen kunna generera intäkter till
Corline om över 50 MSEK årligen.

– I oktober meddelas att Imperative Care förlänger sitt existerande avtal med Corline angående produktleveranser samt teknisk och
regulatorisk support. I en första fas förbinder
sig Imperative Care att under de närmsta
15 månaderna köpa CHS™-belagda produkter för minst 7,5 MSEK. Till detta kommer
separat fakturerade supporttjänster.

– De 16:e december tillkännager Corlines kund
och partner Kardium att bolaget erhållit godkännande av lokala myndigheter i Kanada
respektive Tjeckien för klinisk utvärdering av
en CHS™-belagd version av Globe-systemet.
Totalt skall 80 patienter rekryteras. Kort efter
tillkännages att den första patienten behandlats i studien.

Viktiga händelser efter perioden

– Inga viktiga händelser har meddelats efter perioden
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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 av tre tidigare Pharmacia-anställda, 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 bolagets
fokus på regenerativ medicin med patentskydd till år 2034 och bolagets bedömning är att
potentialen är stor för de produkter bolaget utvecklar inom området.
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™. Under 2020 färdigställdes bolagets första kliniska läkemedelsstudie –
RENAPAIR 01 i vilken Renaparin® framgångsrikt utvärderats med avseende säkerhet i
samband med njurtransplantation. Bolaget avser nu inleda en fas 2-studie för att påvisa
effekt då Renaparin® används för att minska ischemi-/reperfusionsskador i samband med
njurtransplantation. Renaparin® utvärderas också prekliniskt för lungtransplantation.
Corline har bibehållit kompetensen och produktionsapparaten för att ytmodifiera medi
cintekniska implantat och utrustning för att öka blodkompatibiliteten. Nyligen tecknades
avtal med två nya kunder inom detta område där försäljningspotentialen är betydande. För
medicintekniksegmentet har Corline två affärsmodeller, dels kan bolaget ta in kundernas
produkter i sin produktionsapparat i Uppsala och levererar då ut ytmodifierade implantat,
slangar eller instrument till kunderna för fortsatt behandling och distribution. Dels kan
Corline licensiera ut sin teknologi, varpå Corline levererar reagenser för ytmodifiering till
kunden, men det är kunden själv som utför coatningsprocessen som en del av sitt ordinarie
produktionsupplägg. I det första fallet erhåller Corline betalt per levererad, coatad,
produkt. I det andra fallet sker betalning som en kombination av reagensleverans och
royalties.
Corline är ett publikt bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm.
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Affärsmodell
Corlines affärsmodell är att för läkemedel bedriva utveckling till och med klinisk fas II för
att därefter överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier,
regulatoriskt godkännande och marknadsföring. För medicinteknik utgör affärsmodellen att
sälja ytmodifiering till produktägare, antingen som produktleveranser, eller i en licensaffär
där intäkter genereras genom en kombination av royalties och reagensleveranser.
Aktien
Aktien i Corline noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under
handelsbeteckning ”CLBIO”. Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Corline
till 21 490 819 (16 674 918) stycken. Vid årets ingång uppgick antalet aktier i Corline
till 16 674 918 (15 774 918) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under perioden
januari till december 2021 uppgick till 20 439 879 (16 274 918) stycken.
Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

9

17

Corline Biomedical AB | Bokslutskommuniké | januari – december 2021

Årsredovisning och årsstämma
Corlines årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 kommer att publiceras på
bolagets hemsida (www.corline.se) senast tre veckor före årsstämman 2021. Årsstämma i bolaget
kommer att hållas den 18 maj 2022 i Uppsala.
Principer för bokslutskommuniké upprättande
Räkenskaperna i Corlines bokslutskommuniké 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 bokslutskommuniké har inte granskats av Corlines revisor.
Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-121 576 90.
E-post: certifiedadviser@redeye.se.
Kommande finansiella rapporter
– Kvartalsrapport Q1 2022:		 2022-05-13
– Halvårsrapport 2022:			2022-08-25
– Kvartalsrapport Q3 2022:		 2022-11-25
– Bokslutskommuniké 2022: 2023-02-24
Samtliga rapporter kommer att publiceras på http://www.corline.se/calendar-and-reports.

Personal
Medelantalet anställda i Corline uppgick för perioden januari - december 2021 till 10 (9) personer,
varav 6 (6) kvinnor.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Uppsala, den 23 februari 2022

För ytterligare information,
vänligen kontakta

Corline Biomedical AB
Styrelsen

Corline Biomedical AB
Henrik Nittmar VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se
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Finansiell information
Under 2021 slutfördes fusionen mellan moderbolaget Corline Biomedical AB och dotterbolaget
Corline Pharma AB. Därför avser samtliga siffror nedan moderbolaget.

Intäkter och resultat
Försäljningsintäkterna under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 3 240 KSEK (2 536) och för
räkenskapsåret 2021 till 7 062 KSEK (3 696). Ökningen förklaras av ökade ordervolym från nya och
existerande avtal inom medicintekniksegmentet.
Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till -1 290 KSEK (-55) och för räkenskapsåret
2021 till -6 922 KSEK (-7 285). Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet 2021 uppgick
till -9 499 KSEK (- 5 567 ) och för räkenskapsåret 2021 till -24 171 KSEK (-22 389). Aktiverat arbete
för egen räkning uppgick under det fjärde kvartalet 2021 till 4 923 KSEK (2 973) och för räkenskapsåret
2021 till 10 132 KSEK (11 380). Intäkterna under perioden härrör företrädesvis från försäljning inom
medicintekniksegmentet, fördelat på reagenser, genomförbarhetsstudier och teknisk respektive
regulatorisk support till kunderna. Kostnadsnivån är i nivå med jämförelseperioden och avspeglar
aktiviteten inom den kliniska utvecklingsverksamheten samt planeringen av kommande fas 2-studier.

Finansiell ställning
Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 92 234 KSEK (52 215) och soliditeten uppgick
till 91% (89).
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för det fjärde
kvartalet 2021 uppgick till 3 232 KSEK (1 705) och för räkenskapsåret 2021 till -4 835 KSEK (-5 064).
Kassaflödet från investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till -4 451 KSEK
(-561) och för räkenskapsåret 2021 till -9 561 KSEK (-8 800). Investeringarna under det fjärde
kvartalet 2021 är till dominerande del hänförliga till utvecklingsprojektet för Renaparin®.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 0 KSEK
(0) och för räkenskapsåret 2021 till 47 126 KSEK (0).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 41 635 KSEK (8 905). De tillgängliga medlen beräknas
täcka de investeringsbeslut som tagits av bolaget för innevarande verksamhetsår. Bolaget kommer
att balansera ytterligare investeringar i klinisk utveckling mot de finansiella medel som kan göras
tillgängliga vid var tidpunkt.
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Resultaträkning
KSEK

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

2021

2020

2021

2020

3.240

2.536

7.062

3.696

46

3

68

28

Aktiverat arbete för egen räkning

4.923

2.973

10.132

11.380

SUMMA INTÄKTER

8.209

5.512

17.262

15.104

Råvaror mm

-4.533

-1.131

-8.092

-4.756

Övriga externa kostnader

-2.141

-1.868

-6.913

-8.943

Personalkostnader

-2.805

-2.468

-9.036

-8.564

-12

-7

-31

-14

-8

-93

-99

-112

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-9.499

-5.567

-24.171

-22.389

RÖRELSERESULTAT

-1.290

-55

-6.909

-7.285

-13

0

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-

SUMMA FINANSIELLA POSTER

-

-

-13

0

-1.290

-55

-6.922

-7.285

-1.290

-55

-6.922

-7.285

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st

21.490.819

16.674.918

20.439.879

16.674.918

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

21.490.819

16.674.918

20.439.879

16.674.918

Periodens resultat per aktie före utspädning, kr

-0,06

-0,00

-0,34

-0,44

Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,06

-0,00

-0,34

-0,44

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag
PERIODENS RESULTAT
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Balansräkning
KSEK

31 dec 2021

31 dec 2020

56.659

47.181

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

182

73

Finansiella anläggningstillgångar

1

243

56.842

47.497

2.295

908

0

306

470

451

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

419

388

Kassa och bank

41.635

8.905

Summa omsättningstillgångar

44.819

10.958

101.661

58.455

92.234

52.215

Leverantörsskulder

1.959

1.441

Övriga skulder, inkl ej utnyttjat anslag

2.906

2.650

Upplupna kostnader

4.562

2.149

9.427

6.240

101.661

58.455

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital
KSEK

Ingående balans per 1 januari 2020
Nyemission

Aktiekapital

Reservfond

Utvecklingsfond

Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa
eget
kapital

2.084

6.603

19.207

108.669

-77.063

59.500

-

-

Emissionskostnader

-

0

Omföring utvecklingsfond

8.749

Årets resultat

0
-8.749

-

-7.285

-7.285

Utgående balans per 31 december 2020

2.084

6.603

27.956

108.669

-93.097

52.215

Ingående balans per 1 januari 2021

2.084

6.603

27.956

108.669

-93.097

52.215

Emissionskostnader
Nyemission

-3.508
602

50.032

Fusionsdifferens
Omföring utvecklingsfond

9.188

Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2021

2.686

-3.508

6.603

37.144

155.193

50.634
-185

-185

-9.188

-

-6.922

-6.922

-109.392

92.234
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Kassaflödesanalys
KSEK

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

2021

2020

2021

2020

-1.290

-55

-6.909

-7.285

12

7

31

14

0

-

-13

0

-1.278

-48

-6.891

-7.271

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändringar av kortfristiga fordringar

-1.160

501

-1.131

389

Förändringar av leverantörsskulder

1.052

605

518

623

Förändring av kortfristiga skulder

4.618

647

2.669

1.195

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3.232

1.705

-4.835

-5.064

-4.507

-561

-9.477

-8.750

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-

-140

-50

56

-

56

-

-4.451

-561

-9.561

-8.800

Nyemission

-

-

47.126

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

0

47.126

0

Periodens förändring i likvida medel

-1.219

1.144

32.730

-13.864

Likvida medel vid periodens början

42.854

7.761

8.905

22.769

Likvida medel vid periodens slut

41.635

8.905

41.635

8.905

Fusion av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Not 1. Ställda säkerheter

SEK
Företagsinteckningar

2021-12-31

2020-12-31

900 000

900 000

Renaparin®

CHS™

I klinisk utveckling

Antitrombotisk

för att förbättra

ytbeläggning

utfallet av

för medicinteknik

njurtransplantation
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