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“Att vår substans erhåller särläkemedelsstatus av FDA är ett mycket
viktigt och glädjande besked. USA är en betydande framtida
marknad för Renaparin® och nu kan vi bygga utvecklingen på en
gemensam strategi för både USA och Europa, där vi sedan tidigare
har status som särläkemedel”
Januari – mars 2017

Henrik Nittmar, VD

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017
 I början av februari 2017 meddelas att såväl
Corline som EU-kommissionen har skrivit under
anslagsavtalet om cirka 23,1 MSEK, varför
utbetalning av den första delbetalningen kan ske.
 Den 7 februari 2017 meddelar Corline att NPITG,
en underavdelning av Scandiatransplant, önskar
granska den prekliniska datamängden innan
Cytoparin™-studien startas. Studiestart
senareläggs därmed jämfört med tidigare
kommunikation.
 Den 16 februari 2017 meddelar Corline att
Bolaget hållit ett möte med representanter för
NPITG och strax därefter kommuniceras att NPITG
rekommenderat att starten av Bolagets studie
med Cytoparin™ senareläggs i väntan på
ytterligare preklinisk data.
 Den 31 mars 2017 meddelar Corline att
Renaparin® visat god säkerhetsmarginal vid en
toxikologistudie enligt Good Laboratory Practice
(GLP).

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

området och över 15 års erfarenhet från olika
befattningar på läkemedelsbolag såsom Roche,
Novartis, Medivir och Alexion.
 Årsstämma hålls den 4 maj 2017 och kommuniké
finns tillgänglig på Corlines hemsida
(www.corline.se).
 Corline meddelar den 4 maj 2017 att bolagets
substans erhållit särläkemedelsstatus i USA för
indikationen organtransplantation.
Ekonomisk översikt över första kvartalet 2017
 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick
till 217 KSEK (216).
 Resultatet efter finansiella poster för första
kvartalet uppgick till -3 085 KSEK (-1 835).
 Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till
cirka -0,24 SEK (-0,19).
 Likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till
16 MSEK.
Definitioner
- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden.
- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
- Med ”Corline” avses koncernen. Om inte annat anges så avser
samtliga uppgifter koncernen.

 Den 3 april 2017 meddelar Corline att Henrik
Krook föreslås för inval i bolagets styrelse. Krook
har gedigen kunskap inom transplantations-
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VD Henrik Nittmar kommenterar årets första kvartal
Det första kvartalet 2017 har nu avslutats och perioden har bjudit på ett
antal viktiga och värdeskapande händelser för Corline. Jag kommenterar
ett urval av dessa nedan.
Som tidigare angivits meddelade EU-kommissionen i slutet av 2016 att de
beslutat anslå cirka 23,1 MSEK till Corlines kliniska studie med Renaparin®
för att förbättra njurtransplantation. I februari i år kunde vi konstatera att
det formella avtalet upprättats och signerats. Projektbudgeten för
Renaparin®-projektet blir genom anslaget till 100 procent finansierad. Det
innebär att samtliga projektkostnader täcks av anslaget, såväl bolagets
interna lönekostnader som externa kostnader för konsulter, GMPproduktion och andra externa kostnader, samt att ingen motfinansiering
från Corline krävs. Nu, när den administrativa delen av projektupprättandet
är klar, kan vi med full kraft gå vidare med det faktiska arbetet att ta
Renaparin® till klinik och genomföra vår fas 1-studie. Vi är mycket stolta över att vara ett av få europeiska Life
Science-bolag som fått sina projekt fullt finansierade av EU och kommer arbeta hårt för att Renaparin®-projektet
ska lyckas och bidra till förbättrade njurtransplantationer för patienter runt om i världen.
Ett led i arbetet med att ta fram nödvändig dokumentation inför vår ansökan om klinisk prövning av Renaparin®
är den toxikologistudie enligt GLP som vi låtit det Englandsbaserade bolaget Sequani Ltd utföra. Studien
avslutades i mars i år och visade på mycket tillfredställande säkerhetsmarginal till terapeutisk dos, vilket gör att
vi är trygga när vi nu närmar oss dosering till patienter i den planerade studien.
Vad gäller Cytoparin™, som är en produkt under utveckling för att förbättra resultaten av cellterapi som ges till
patienter med svår typ av diabetes typ 1, har vi godkännande från svenska Läkemedelsverket och lokal
etikprövningsnämnd för den planerade fas 1-studien. Vi har också kontrakt om studiens genomförande med
utförande partners i projektet, vilket i inledningsfasen är Akademiska sjukhuset i Uppsala, Rikshospitalet i Oslo
och Vecura vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. The Nordic Pancreas and Islet Transplantation Group
(”NPITG”), en underavdelning till Scandiatransplant, ansvarar för organallokering till transplantationssjukhusen i
Norden. NPITG har meddelat att de vill se ytterligare prekliniska data innan de allokerar celler till studien. Vi
håller på att utvärdera dels vårt formella förhållande till NPITG, dels vilka alternativa site som skall erbjudas
möjlighet att delta i studien och kommer att återkomma med besked om hur vi ämnar agera.
Avslutningsvis vill jag även kommentera det faktum att Corline fått särläkemedelsstatus i USA för vår
heparinsubstans för att förebygga ischemi-/reperfusionsskador i samband med organtransplantation. Läkemedel
som ges särläkemedelsstatus i USA erhåller regulatoriskt och finansiellt stöd under utvecklingsarbetet samt sju
års marknadsexklusivitet efter godkännande. USA är en betydande framtida marknad för Renaparin® och status
som särläkemedelsstatus på den amerikanska marknaden ger oss möjligheter till en gemensam
utvecklingsstrategi för produkten i både USA och Europa, där vi sedan tidigare har särläkemedelsstatus. Vi kan
också notera att både FDA och den europeiska motsvarigheten EMA accepterar att särläkemedelsstatus ska gälla
alla typer av helorgantransplantationer. Detta innebär att bolagets fokus på njurtransplantation kan komma att
kompletteras av fler produkter inom det bredare området organtransplantation.
Jag vill tacka alla er som följer vår resa, investerar i bolaget och visar intresse för vår utveckling. Vi genomför ett
omfattande utvecklingsprogram under 2017 och bedömer att vi har goda möjligheter att lyckas nå våra mål.
Henrik Nittmar
VD Corline Biomedical AB
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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
2029, medan verksamheten inom området medicintekniska produkter utgör ett komplement. Affärspotentialen
inom området för medicintekniska produkter är måttlig, medan potentialen inom regenerativ medicin är stor.
Mellan åren 2005 och 2015 finansierades Corlines verksamhet av bolagets försäljningsintäkter, forskningsanslag
från bl.a. EU samt kapitaltillskott från medlemmar ur familjerna Sunnanväder och Crafoord. Sedan juni 2015 är
Corlines aktie noterad på Nasdaq First North i Stockholm.
Corline är sedan den 21 maj 2015 moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget
Corline Pharma AB. Dotterbolaget bedriver läkemedelsutveckling baserat på heparinbaserade substanser.
Utöver ovanstående har Corline inga aktieinnehav i andra bolag.
Affärsmodell
För medicintekniska produkter är Corlines strategi att utlicensiera rättigheterna att använda bolagets
ytbeläggningsteknik CHS™ för specifika applikationer och att i egen regi tillverka och separat till kunderna sälja
de kritiska reagenser som krävs för att tillverka ytan. Där så är lämpligt erbjuder Corline också tjänsten att i
bolagets regi och lokaler CHS-modifiera kundprodukter och leverera dem tillbaka till kunden för vidare
försäljning till sjukvården. I båda fallen skapas en återkommande faktureringsrelation med kunderna.
Affärsmodellen för området regenerativ medicin, med produkterna Cytoparin™ och Renaparin®, skiljer sig från
den för CHS™. För både Cytoparin™ och Renaparin® är Corlines strategi att driva klinisk utveckling genom klinisk
fas II för att därefter överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier, lansering och
marknadsföring.
Aktien
Aktien i Corline listades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under handelsbeteckning ”CLBIO”.
Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i Corline till 12 743 490 (9 557 618) stycken. Vid årets ingång
uppgick antalet aktier i Corline till 12 743 490 (9 557 618) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under
perioden januari till mars 2017 uppgick till 12 743 490 (9 557 618) stycken.
Teckningsoptioner av serie 2015/2018
Vid extra bolagsstämma den 25 mars 2015 beslutades att införa ett optionsprogram för Corlines anställda.
Optionsprogrammet innebär att det finns 370 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilka berättigar till
teckning av 383 214 nya aktier i bolaget till en kurs om 11,33 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper från den 1
juni 2018 till och med den 20 juni 2018. Teckningsoptionerna kan dock nyttjas tidigare till följd av fusion,
tvångsinlösen av aktier, likvidation eller dylikt. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018 utges
383 214 nya aktier och bolagets aktiekapital ökar med 46 250 SEK. Fullt nyttjande av utestående
teckningsoptioner av serie 2015/2018 innebär en utspädning om cirka 3,7 procent under förutsättning att det
inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna nyttjas.
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner och dylikt.
Teckningsoptionerna har överlåtits till anställda vilka erlagt en marknadsmässig premie beräknad utifrån Black &
Scholes.
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Nedan presenteras optionsinnehavare serie 2015/2018
Henrik Nittmar, VD: Innehar 200 000 optioner vilka berättigar till teckning av 207 143 aktier.
Kerstin Valinder Strinnholm, styrelseledamot: Innehar 150 000 optioner vilka berättigar till teckning av 155 357
aktier.
Jessica Magnusson, Regulatory Affairs/Quality management: Innehar 20 000 optioner vilka berättigar till
teckning av 20 714 aktier.
Optionerna är omräknade mot bakgrund av företrädesemissionen.
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
Delårsrapporten har inte granskats av Corlines revisor.
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
Kommande finansiella rapporter
 Delårsrapport 2
2017-08-23
 Delårsrapport 3
2017-11-16
 Bokslutskommuniké 2018-02-22
Personal
Medelantalet anställda i Corline uppgick för perioden januari till mars 2017 till 7 (7) personer, varav 5 (5) är
kvinnor.
Avlämnande av delårsrapport
Uppsala, den 18 maj 2017
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 första kvartalet 2017 uppgick till 217 KSEK (216).
Rörelseresultatet under första kvartalet 2017 uppgick till -3 085 KSEK (-1 781). Rörelsens kostnader under första
kvartalet 2017 uppgick till -6 551 KSEK (-3 889). Kostnadsökningen beror på att bolaget är i en intensivare fas av
utvecklingen och till följd av det så har även aktiveringen av utvecklingskostnader ökat. Aktiverat arbete för egen
räkningen under första kvartalet 2017 uppgick till 2 497 KSEK (1 788).
Finansiell ställning
Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till 35 661 (19 415) KSEK och soliditeten uppgick till 74
(82) %.
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för första kvartalet 2017
uppgick till 6 789 KSEK (-1 715). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 497 KSEK (-1 789).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK (0).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 156 KSEK (1 364).
Under årets första kvartal har bolaget erhållit första utbetalningen för anslaget från EU om totalt 10 113 KSEK,
varav 745 KSEK har använts under kvartalet för den kliniska delen av Renaparin®-projektet, netto så har detta
påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten positivt under kvartalet med 9 368 KSEK.
Investeringarna under kvartalet uppgick till 2 497 KSEK vilket omfattar vilket omfattar investeringar i
utvecklingsprojekten för Cytoparin™ och Renaparin™, där största del utgörs av aktiverade lönekostnader för
personal som direkt arbetar med projekten och en mindre del är patent-, konsult- och materialkostnader.
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Koncernens resultaträkning
KESK

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
SUMMA INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

Kv 1

Kv 1

Helår

2017

2016

2016

217
752
2 497

216
104
1 788

947
884
8 535

3 466

2 108

10 366

-1 984
-2 866
-1 699

-127
-1 768
-1 992

-2

-2

-2 032
-6 915
-6 600
-1
-38

-6 551

-3 889

-15 586

-3 085

-1 781

-5 220

-54

-28

0

-54

-28

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-3 085

-1 835

-5 248

PERIODENS RESULTAT

-3 085

-1 835

-5 248

12 743 490
12 743 490
-0,24
-0,24

9 557 618
9 557 618
-0,19
-0,19

11 770 029
11 770 029
-0,45
-0,45

RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA FINANSIELLA POSTER

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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Koncernens balansräkning
KSEK

N
o

2017-03-31

2016-03-31

30 461
1
1
30 463

21 217
2
1
21 219

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

48
1 351
233
16 156
17 788

170
288
663
1 364
2 485

SUMMA TILLGÅNGAR

48 251

23 704

35 661

19 415

Leverantörsskulder
Ännu ej nyttjat anslag från EU
Övriga skulder
Upplupna kostnader

1 544
9 368
350
1 328
12 590

2 292

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

48 251

23 704

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
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Koncernens förändring av eget kapital
KSEK
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans per 1 januari 2016
Årets resultat
Utgående balans per 31 mars 2016

1 195

48 702

1 195

48 702

-28 647
-1 835
-30 482

21 250
-1 835
19 415

Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat
Utgående balans per 31 mars 2017

1 593

71 048

1 593

71 048

-33 895
-3 085
-36 980

38 746
-3 085
35 661

Koncernens kassaflödesanalys
Kv 1

Kv 1

Helår

2017

2016

2016

-3 085

-1 781

-5 220

Justeringar för avskrivningar

-

-

1

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

-

-54

-28

-3 085

-1 835

-5 247

-187
776
9 285
6 789

-424
691
-147
-1 715

-748
-833
-383
-7 211

-2 497
-2 497

-1 788
-1
-1 789

-8 536
-1
-8 537

0

0

22 744
22 744

4 292
11 864
16 156

-3 504
4 868
1 364

6 996
4 868
11 864

KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

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 finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens förändring i likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning
KSEK

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
SUMMA INTÄKTER
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

2017

2016

2016

217
752
2 497

216
104
1 716

947
884
8 450

3 466

2 036

10 281

-1 984
-2 837
-1 699

-127
-1 689
-1 992

-2

-2

-2 032
-6 809
-6 600
-1
-38

-6 522

-3 810

-15 480

-3 056

-1 774

-5 199

-54

-28

0

-54

-28

-3 056

-1 828

-5 227

-3 056

-1 828

-5 227

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag
PERIODENS RESULTAT
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Moderbolagets balansräkning
KSEK

2017-03-31

2016-03-31

30 172
1
51
30 224

20 940
2
51
20 993

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

48
335
1 344
233
16 103
18 063

170
288
282
663
1 314
2 717

SUMMA TILLGÅNGAR

48 287

23 710

35 711

19 423

Leverantörsskulder
Ännu ej nyttjat anslag från EU
Övriga skulder
Upplupna kostnader

1 544
9 368
350
1 314
12 576

2 283

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

48 287

23 710

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
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Moderbolagets förändring av eget kapital
SEK

Aktiekapital

Reservfond Utvecklingsfond Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

-28 647
1 716
-1 828
-32 191

21 250
-1 828
19 422

-42 324
-2 497
-3 056
-47 877

38 767
-3 056
35 711

Ingående balans per 1 januari 2016
Omföring utvecklingsfond
Årets resultat
Utgående balans per 31 mars 2016

1 195

1 195

6 603

Ingående balans per 1 januari 2017
Omföring utvecklingsfond
Årets resultat
Utgående balans per 31 mars 2017

1 593

6 603

8 450
2 497

64 445

1 593

6 603

10 947

64 445

Kv 1

Kv 1

Helår

2017

2016

2016

6 603

42 099
1 716

42 099

Moderbolagets kassaflödesanalys
KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

-3 056

-1 774

-5 199

Justeringar för avskrivningar

-

-

1

Erhållen ränta

-

-

-

-54

-28

-3 056

-1 828

-5 226

-218
776
9 285
6 787

-530
681
-110
-1 787

-870
-833
-369
-7 298

-2 497

-1 716

-8 450

-2 497

-1
-1 717

-1
-8 451

0

0

22 744
22 744

4 290
11 813
16 103

-3 504
4 818
1 314

6 995
4 818
11 813

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
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Not 1 Ställda säkerheter
2017-03-31 2016-03-31

SEK
Företagsinteckningar

900 000

900 000

Corline Biomedical – heparinbaserade substanser för att förbättra njurtransplantation och cellterapi

