Delårsrapport 1
2018-01-01 – 2018-03-31
Corline Biomedical AB | 556417-0743

”Om utvecklingen av Renaparin® lyckas
öppnas en stor potentiell marknad med mer
än 70 000 transplanterade njurar varje år”
Januari – mars 2018
Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

• Etikprövningsnämnden i Uppsala godkänner i
januari bolagets ansökan om klinisk prövning av
Renaparin® för en fas-1-studie omfattande totalt
18 patienter.

• Corline tecknar ett s.k. Term Sheet med en
nordamerikansk
kund
avseende
en
medicinteknisk produkt, i vilket villkor för
framtida royalties, priser och volymer för
kommande leveranser av bolagets heparinyta
CHC™ specificeras. Efter utvecklings- och
uppskalningsperioden förväntas affären generera
intäkter till Corline om 50 MSEK årligen.

• Corline anställer under kvartalet Prof Gunnar
Tufveson till den nyinrättade posten Chief
Medical Officer. Prof Tufveson var tidigare
verksam vid transplantationsavdelningen på
Uppsala Akademiska sjukhus och har varit
ansvarig för ett flertal kliniska studier och
publicerat mer än 250 artiklar i internationella
vetenskapliga tidskrifter.
• Vinnova beslutar om tilläggsfinansiering om
2,19 MSEK och en total finansiering om
3,95 MSEK till Corlines projekt inom ramen för
SWElife-programmet. Projektet syftar till en
utvidgning av användningen av Renaparin® till
lungtransplantation och kärlreparation. Total
projektbudget är 7,9 MSEK.
• Den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports
publicerar studier som i djurmodeller visar på
förbättrad njurfunktion vid användning av
Renaparin® vid transplantation.
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• Årsstämma hålls den 8 maj. Enhälliga beslut fattas
i enlighet med förslagen i kallelsen.

Ekonomisk översikt över första kvartalet 2018
• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick
till 310 KSEK (217).
• Resultatet efter finansiella poster för första
kvartalet uppgick till -1 784 KSEK (-3 085).
• Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till
cirka -0,12 (-0,24).
• Likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till
11 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.

2 (14)

VD Henrik Nittmar kommenterar årets första kvartal
Det första kvartalet 2018 har nu avslutats och perioden har bjudit på ett antal viktiga och värdeskapande
händelser för Corline. Jag kommenterar ett urval av dessa nedan.
Corline bedriver läkemedelsutveckling för att hantera immuntrombos, vilket är ett sjukdomsförlopp som uppstår
och/eller förstärks genom att kroppen försöker hantera sjukdomar, skador och främmade vävnad genom
samtidig immunologisk reaktion och koagulation. Bolagets utveckling inom detta område sker längs tre
huvudspår – Renaparin® för
transplantation, Cytoparin™
inom cellterapi och CHC™ för
vaskulära sjukdomar.
Vårt
huvudprojekt,
där
läkemedelskandidaten
Renaparin® utvecklas för att
förbättra
utfallet
av
njurtransplantation, har tagit
viktiga steg för att förbereda
starten av kliniska studier.
Ett
exempel
är
då
Etikprövningsnämnden i Uppsala, EPN, i inledningen av 2018 godkände den kliniska fas 1-studie som planeras för
produkten. Studien går under namnet RENAPAIR-01 och ska innefatta 18 patienter som genomgår
njurtransplantation. Nio av de transplanterade njurarna kommer att behandlas med Renaparin®, medan nio
behandlas med overksam placebo. Uppföljningstiden är 30 dagar per patient. Syftet är att visa att Renaparin® är
säkert att ge till patienter via njurar som transplanteras. Vi kommer inom studien också att samla in data kring
handhavande och utvärdera olika sätt att mäta funktionsförbättring, som en förberedelse inför stundande fas 2studier. EPN utvärderar och godkänner studieupplägg och det kliniska protokollet utifrån patientetiska
frågeställningar. För att Corline ska kunna starta RENAPAIR 01-studien, krävs också Läkemedelsverkets tillstånd.
Det här och andra utvecklingssteg är viktiga för Corline i vår strävan att utveckla Renaparin® – om utvecklingen
lyckas öppnas en stor potentiell marknad med mer än 70 000 transplanterade njurar varje år. I rollen som
preventionsbehandling mot njurskada ger Renaparin® en uppskattad marknadspotential om 4 mdr SEK.
En konsekvens av att vi närmar oss studiestart är att vi också successivt utvecklar organisationen för att stödja
den kliniska fasen; under 2017 meddelades att vi anlitat Professor Rutger Ploeg, Oxford University, för att
ytterligare stärka bolagets Advisory Board och under första kvartalet 2018 anställdes Professor Gunnar Tufveson
till den nyinrättade tjänsten som Chief Medical Officer. Gunnar Tufveson är en mycket erfaren kliniker som varit
anställd som transplantationskirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala under många decennier. Dessutom har
Gunnar Tufveson varit försöksledare för ett antal kliniska studier inom transplantationsområdet. Denna
erfarenhet kommer Corline att kunna dra nytta av bland annat under genomförandet av RENAPAIR 01.
Det inriktningsbeslut som styrelsen fattade under 2017, att utvidga användningen av Renaparin® och
Renaparin®-liknande substanser till att även omfatta andra organtransplantationer, samt som kärlskydd vid
kärlkirurgi, underbyggdes ytterligare genom att Vinnova/SWElife meddelade beslut om ytterligare bidrag till
denna utveckling. Detta anslagsbeslut kompletterade ett tidigare anslagsbeslut och totalt bidrar nu
Vinnova/SWElife med 3,95 MSEK till projektet, vilket motsvarar hälften av den totala budgeten. Målet är att visa
på preklinisk proof-of-concept inom båda områdena.
Efter perioden tecknade Corline ett Term Sheet med en nordamerikansk kund inom medicinteknik. Detta
föreskriver bland annat de villkor, inklusive royalties och kostnader för reagenser, på vilka kunden kan använda
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sig av Corlines CHC-teknik för att förbättra blodkompatibiliteten på sina ablationskatetrar. Affären förväntas
inbringa intäkter till Corline om 50 MSEK årligen efter en inledande utvecklings- och uppskalningsperiod. Kunden
planerar att inleda försäljning med start under första kvartalet 2019. Avtalet är ett exempel på bredden i Corlines
erbjudande till marknaden och kommer vid full utbyggnad att utgöra en mycket bra finansiell grund för
utveckling av attraktiva läkemedelskandidater baserade på samma grundläggande teknikplattform. Vi vet också
att liknande teknik används på en rad implanterbara medicinteknikprodukter som idag alltmer börjar få fotfäste
på marknaden.
Stärkta av kvartalets händelser ser vi med tillförsikt fram emot bolagets fortsatta utveckling under året.
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
2034 och bolagets bedömning är att potentialen är stor för de produkter bolaget utvecklar inom regenerativ
medicin.
Inom segmentet regenerativ medicin utvecklar bolaget idag produkter för att motverka immuntrombos – vilket
uppstår när kroppen hanterar skador och/eller främmande vävnad med en samtidig immun- och
koagulationsreaktion – inom indikationerna njurtransplantation (Renaparin®) och cellterapi till patienter med
diabetes typ 1 (Cytoparin™). Bolaget har samarbeten med forskarteam i ett antal länder i Europa, USA och
Australien och har byggt upp en portfölj av läkemedelskandidater som idag är i preklinisk fas, med målet att
inom kort initiera kliniska studier både för njurtransplantation och diabetes typ 1. Under 2017 inleddes också ett
Vinnova-finansierat projekt inom SWElife2-programmet som bland annat syftar till att utvärdera om Renaparin®
också kan användas för att förbättra utfallet av lungtransplantation.
Inom ramen för Corlines helägda dotterbolag Corline Pharma AB utvärderar och utvecklar bolaget även
indikationer där bolagets heparinsubstans CHC™ administreras in vivo, direkt till patient. Bolaget fokuserar på
indikationer där verkningsmekanismerna för behandling är desamma som för Cytoparin™ och Renaparin®, det
vill säga en lokal behandling för att påverka koagulations- och inflammationsförloppet. Genom SWElife2projektet kommer olika kärlkirurgiska indikationer att utvärderas preklinisk under 2018 och inledningen av 2019.
Detta kan potentiellt leda till att en ny marknad öppnas för bolaget.
Corline är ett publikt bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm. Corline är 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
Corlines affärsmodell för både Cytoparin™ och Renaparin® är för att bedriva utveckling till och med klinisk fas II
för att därefter överväga utlicensiering till större läkemedelsbolag för registreringsstudier, regulatoriskt
godkännande och marknadsföring.
Aktien
Aktien i Corline listades på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015, under handelsbeteckning ”CLBIO”.
Per den 29 mars 2018 uppgick antalet aktier i Corline till 14 563 490 (12 743 490) stycken. Vid årets ingång
uppgick antalet aktier i Corline till 14 563 490 (12 743 490) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under
perioden januari till mars 2018 uppgick till 14 563 490 (12 743 490) 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 11,90 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,
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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 2,6 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.
Nedan presenteras optionsinnehavare serie 2015/2018
Henrik Nittmar, VD: 200 000 optioner vilka berättigar till teckning av 207 143 aktier.
Kerstin Valinder Strinnholm, styrelseledamot: 150 000 optioner vilka berättigar till teckning av 155 357 aktier.
Jessica Magnusson, Regulatory Affairs/Quality management: 20 000 optioner vilka berättigar till teckning av
20 714 aktier.
Optionerna är omräknade mot bakgrund av företrädesemissionen.
Finansiering
Under 2018 räknar bolaget med en andra utbetalning från EU-kommissionens anslag, uppgående till ca 9,5
MSEK. Utbetalningen är beroende av att Corline uppfyller de på förhand uppställda kriterier som regleras i
avtalet för projektet. Det är bolagets uppfattning att så är fallet. Efter utbetalningen från EU-kommissionen har
Corline säkrat finansieringen för beslutade aktiviteter under verksamhetsåret. Om det mot förmodan ej
utbetalas medel från EU-kommissionen kommer bolaget att kompensera detta bortfall med justeringar i
utvecklingsplanen.
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
• Halvårsrapport
2018-08-23
• Delårsrapport 3
2018-11-15
• Bokslutskommuniké 2019-02-21
Personal
Medelantalet anställda i Corline uppgick för perioden januari till mars 2018 till 7 (7) personer, varav 5 (5) är
kvinnor.
Avlämnande av delårsrapport
Uppsala, den 17 maj 2018
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 2018 uppgick till 310KSEK (217).
Rörelseresultatet under första kvartalet 2018 uppgick till -1 783 KSEK (-3 085). Rörelsens kostnader under första
kvartalet 2018 uppgick till -3 773 KSEK (-6 551). Aktiverat arbete för egen räkningen under första kvartalet 2018
uppgick till 693 KSEK (2 497). Att aktiveringen för eget arbete minskat, beror bland annat på att investeringarna
som gjorts i Renaparin-projektet täcks av det EU-bidrag inom Horizon 2020 som bolaget erhållit.
Finansiell ställning
Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till 44 142 KSEK (35 661) och soliditeten uppgick till 93 %
(74).
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för första kvartalet 2018
uppgick till -4 465 KSEK (6 789). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -693 KSEK (-2 497).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK (0).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11 698 KSEK (16 156).
Investeringarna under kvartalet uppgick till 693 KSEK vilket omfattar vilket omfattar till dominerande del
investeringar i utvecklingsprojektet för 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
RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA FINANSIELLA POSTER

Kv 1

Kv 1

Helår

2018

2017

2017

310
987
693

217
752
2 497

638
10 500
5 020

1 990

3 466

16 158

-691
-1 261
-1 808

-1 984
-2 866
-1 699

-13

-2

-4 987
-11 944
-7 019
-1
-16

-3 773

-6 551

-23 967

-1 783

-3 085

-7 809

-1

-1

-1

0

-1

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 784

-3 085

-7 810

PERIODENS RESULTAT

-1 784

-3 085

-7 810

14 563 490 12 743 490
14 574 178 12 743 490
-0,12
-0,24
-0,12
-0,24

13 249 046
13 249 046
-0,59
-0,59

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

2018-03-31

2017-03-31

33 677
0
1
33 678

30 461
1
1
30 463

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

124
1 350
233
262
11 698
13 667

48
0
1 351
233
16 156
17 788

SUMMA TILLGÅNGAR

47 345

48 251

44 142

35 661

1 053
0
936
1 214
3 203

1 544
9 368
350
1 328
12 590

47 345

48 251

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Ännu ej nyttjat anslag från EU
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH 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 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

Ingående balans per 1 januari 2018
Årets resultat
Utgående balans per 31 mars 2018

1 820

85 811

1 820

85 811

-41 705
-1 784
-43 489

45 926
-1 784
44 142

Koncernens kassaflödesanalys
KSEK

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
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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Kv 1

Kv 1

Helår

2018

2017

2017

-1 783

-3 085

-7 809

-

-

1

-1

0

-1

-1 784

-3 085

-7 809

-383
-2 182
-116
-4 465

-187
776
9 285
6 789

-141
2 467
505
-4 978

-693

-2 497

-5 020

-693

-2 497

-5 020

0

0

14 990
14 990

-5 158
16 856
11 698

4 292
11 864
16 156

4 992
11 864
16 856
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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

2018

2017

2017

310
987
693

217
752
2 497

638
10 500
5 020

1 990

3 466

16 158

-691
-1 245
-1 808

-1 984
-2 837
-1 699

-13

-2

-4 987
-11 873
-7 019
-1
-16

-3 757

-6 522

-23 896

-1 767

-3 056

-7 738

-1

-1

-1

0

-1

-1 768

-3 056

-7 739

-1 768

-3 056

-7 739

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag
PERIODENS RESULTAT

Corline Biomedical AB | Delårsrapport januari - mars 2018

11 (14)

Moderbolagets balansräkning
KSEK

2018-03-31

2017-03-31

33 388
143
33 531

30 172
1
51
30 224

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

124
313
1 350
229
262
11 630
13 908

48
335
0
1 344
233
16 103
18 063

SUMMA TILLGÅNGAR

47 439

48 287

44 250

35 711

1 053
0
936
1 200
3 189

1 544
9 368
350
1 314
12 576

47 439

48 287

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Ännu ej nyttjat anslag från EU
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets förändring av eget kapital
SEK

Aktiekapital

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

1 593

1 593

Ingående balans per 1 januari 2018
Omföring utvecklingsfond
Årets resultat
Utgående balans per 31 mars 2018

Reservfond Utvecklingsfond Överkursfond
6 603

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

-42 324
2 497
-3 056
-47 877

38 767
-3 056
35 711

-55 084
-693
-1 768
-57 545

46 018
-1 768
44 250

8 450
2 497

64 445

6 603

10 947

64 445

1 820

6 603

13 471
693

79 208

1 820

6 603

14 164

79 208

Kv 1

Kv 1

Helår

2018

2017

2017

-

Moderbolagets kassaflödesanalys
KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

-1 767

-3 056

-7 738

Justeringar för avskrivningar

-

-

1

Erhållen ränta

-

-

-

-1

0

-1

-1 768

-3 056

-7 738

-399
-2 182
-117
-4 466

-218
776
9 285
6 787

-137
2 467
506
-4 902

-693

-2 497

-5 020

-693

-2 497

-92
-5 112

0

0

14 990
14 990

-5 159
16 789
11 630

4 290
11 813
16 103

4 976
11 813
16 789

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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SEK
Företagsinteckningar

900 000

900 000

Corline Biomedical – heparinbaserade substanser för att förbättra njurtransplantation och cellterapi

