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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga
växtproteiner, s k cyklotider. Cyxone bildades 2015 efter att bolaget förvärvat de exklusiva
licensrättigheterna till cyklotidteknologin och T20K utvecklade vid det Medicinska Universitetet i
Wien och Universitetskliniken i Freiburg. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya
läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och
säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar
nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel
skleros och ledgångsreumatism.
Cyklotidteknologin
Cyklotider har beskrivits som ideala "mallar" som kan modifieras för att ge önskade
farmakologiska egenskaper med bibehållna goda läkemedelsegenskaper, exempelvis genom att de
kan ges i tablettform utan att brytas ner i kroppen. Den första farmakologiska effekten av en växt
med cyklotider upptäcktes av en norsk läkare under ett Röda Kors-uppdrag i Kongo 1960 när han
upptäckte att te på denna växt användes av kvinnor för att underlätta förlossningen. Det tog dock 20
år innan man kunde koppla effekterna till en cyklotid.
Arbetsformer
Cyxone använder och expanderar sitt nätverk av kvalificerade företag i olika delar av världen
specialiserade på de olika typer av studier som behövs för att karaktärisera T20K effekterna på MS
och för att göra en säkerhetsutvärdering inför studier på människa. Bolagets vetenskapliga råd med
experter på forskning och utveckling av cyklotider används för att söka efter unika
cyklotidmolekyler med nya farmakologiska effekter. Eftersom Cyxone agerar som uppdragsgivare i
stället för att bygga egen laboratorieverksamhet har bolaget låga fasta kostnader och ett flexibelt
och snabbt arbetssätt. Bolagets ledning har mångårig erfarenhet av att leda virtuell
läkemedelsutveckling inom området MS. Styrelsens medlemmar har mångårig erfarenhet av att
leda akademisk forskning till publika utvecklingsbolag samt att ge strategisk ledning till bolag i
olika faser av utvecklingsprocessen.
Medlemmar av Cyxones styrelse har stor erfarenhet av att förhandla licens- och samarbetsavtal
mellan små utvecklingsbolag och stora läkemedelsföretag. VD Kjell Stenberg har för AstraZenecas
räkning förhandlat avtal med ledande universitet i Europa och i Nordamerika, exempelvis
Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Max Planck Institute i Tyskland, Scripps Research
Institute i La Jolla och University of British Columbia i Kanada. Han har också i sina biotechbolag
förhandlat olika avtal som t ex för Combio A/S ett joint ventureavtal med Arpida i Basel, Schweiz
och för BioMS Medical ett licens- och partneravtal med Eli Lilly i Indianapolis, USA.
Styrelsens säte är i Malmö.
Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (kr).
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Målsättning
Cyxones initiala målsättning är att verifiera forskarnas resultat med T20K i cell- och djurmodeller.
I nästa fas ska den utarbetade syntesprocessen av T20K optimeras för att kunna ge en produkt som
uppfyller regulatoriska krav för studier i människa. Bolaget ska samtidigt undersöka fysikaliska
parametrar inklusive stabilitet av T20K för att kunna bygga en bra tablettberedning. Viktigt är att
finna T20K:s effekt- och säkerhetspotential så att bolaget kan välja en optimal dosering som
genomgående kan användas för de regulatoriska studierna. Upptag, distribution, nedbrytning och
utsöndring av T20K i djur är viktigt att studera för att kunna skapa en användbar produkt i
människa. För detta krävs en utvecklad metod för att analysera T20K i kroppsvätskor. De
prekliniska studierna inför den kliniska utvecklingsfasen 2018 och som utförs under 2017 utformas
efter att Cyxone har sammanställt resultatet från de prekliniska studierna utförda med T20K under
2016. Målsättningen är att fokusera på de kritiska studierna för att ta T20K fram till slutförd klinisk
fas 1. Cyxone avser också att definiera nya utvecklingsprojekt inom området immunologiska
sjukdomar, t ex ledgångsreumatism. Eftersom dagens MS-läkemedel inte kan ge mer än lindring av
symptom och en svag inbromsning av sjukdomsprocessen så finns det ett mycket stort medicinskt
behov av bättre läkemedel. Cyxones mål är att kunna erbjuda ett både effektivt och säkert
läkemedel som kan kraftigt bromsa MS-sjukdomen utan att ge de svåra biverkningar som uppstår
med dagens produkter.
Vision
Cyxones vision är att effektivt och utan begränsande biverkningar kunna bromsa utvecklingen av
svåra immunologiskt orsakade sjukdomar som t ex multipel skleros, ledgångsreumatism och
inflammatorisk tarmsjukdom.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

tkr
tkr
tkr
st
%
%
%

2015/16
21
-4 161
23 561
1
96,9
neg
neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
Bolagets första räkenskapår omfattar 17 månader
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Väsentliga händelser under perioden
Bolaget förvärvade under hösten, från dåvarande moderbolaget Accequa AB, en exklusiv licens
från universitet i Wien i syfte att kommersialisera deras patenterade forskning kring Cyklotider för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Förvärvet betalades med en kvittningsemission om 450 000
kr till Accequa AB.
Nyemissionen genomfördes med avsikt att genomföra en spridningsemission vid Nasdaq First
North.
Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade
noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK
inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540%.
Första handelsdagen för Cyxone på Nasdaq First North var den 7 juni 2016.
Cyxone AB (publ) utökade sitt vetenskapliga råd med Dr. Tony Verco. Dr. Verco är läkare och har
en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av nya läkemedelssubstanser fram till och genom fas Istudier i människa. Han har bl a varit chef vid AstraZenecas fas I-enhet i Storbrittanien. Dr. Verco
har även varit medicinsk chef vid BioMS Medical i Kanada där han ansvarat för internationella fas
III-studer av en ny läkemedelskandidat för multipel skleros (MS).
Patentansökan för den nya cyklotidteknologi som utvecklats vid det Medicinska Universitet i Wien
och vid Universitetskliniken i Freiburg och som Cyxone förvärvade alla rättigheter till under 2015
har godkänts av den amerikanska patentmyndigheten.
Cyxone har genom företaget LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH i Tyskland
genomfört sin första toxicitetsundersökning av utvecklingssubstansen T20K för multipel skleros
(MS). Målet med studien var att studera om T20K uppvisar toxiska effekter vid de doser som ger
den önskade effekten mot EAE i möss ("djur-MS"), dvs. vid 1 mg/kg. Studien visar att inga möss
påverkades negativt av doser upp till 25mg/kg. T20K har därför minst en 25-faldig
säkerhetsmarginal i möss behandlade i.p. (toxisk dos/effektiv dos).
Cyxone beslutade förvärva hela den patentfamilj som skyddar bolagets huvudkandidat, T20K för
€100 930 inklusive VAT motsvarande den kostnad som universitetet haft i samband med
patenteringsprocessen.
T20K ger efter oral administration inte påvisbara toxiska effekter i möss upp till 100 mg/kg endos.
Även vid en oral dos av 250 mg/kg så hämtade sig hälften av försöksdjuren väl efter behandlingen.
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VD Kjell Stenbergs kommenterar
Cyxone startade sin finansieringsprocess med en privat placering i bolaget på 5 miljoner kronor.
Detta följdes upp under maj månad med en noteringsemmission på maximalt 25 miljoner kronor
före listning på First North/Nasdaq i Stockholm. Emissionen övertecknades till 540% och första
handelsdag var den 7 juni 2016. En kort tid efter handelsstarten så har priset stabilt varierat mellan
6 och 7 kronor per aktie.
I bolagets prospekt beskrev vi hur arbetet med att utveckla T20K, en cyklotid för att kunna
behandla multipel skleros, i tre steg. Under andra halvan av 2016 skulle vi genom olika
samarbetspartners bl.a. undersöka T20Ks toxicitet, upptag i kroppen och ta fram de nödvändiga
syntes- och de analystekniker som krävs under utvecklingsarbetet. Under 2017 kommer det större
prekliniska studierna att genomföras vilket möjliggör studier i människa under 2018. Arbetet under
hösten 2016 har flutit väl, vi har nu ett antal internationella partners som kan vidare undersöka
T20K och dess effekter. Vi har kunnat bekräfta nyckelresultaten som rapporterats av forskarna på
det Medicinska Universitet i Wien, från vilka vi ursprungligen licensierade T20K och
cyklotidteknologin. Under halvåret har vi med våra samarbetspartners tagit fram analysverktyg för
kommande studier samt fastställt hur höga doser som kan ges till försöksdjur utan att orsaka
biverkningar. Eftersom målet är att skapa en oral medicin för multipel skleros så har vi under sista
kvartalet 2016 fokuserat på att ta fram en oral beredning av cyklotiden T20K och att undersöka hur
substansen fördelar sig i kroppen, inklusive hjärnan.
Cyxone har fått ett stort intresse från internationella läkemedelsbolag för sin kandidatsubstans
T20K för multipel skleros. Den nya verkningsmekanismen och låga toxiciteten T20K skulle kunna
ge en mycket konkurrenskraftig produkt för att bromsa utvecklingen av multipel skleros i ett tidigt
skede av sjukdomen.
Cyxone fortsätter under 2017 sitt arbete med att utveckla T20K med sikte på att starta kliniska
försök.
Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets
hemsida: www.Cyxone.com.

Aktier
Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North under
beteckningen CYXO. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq är Erik Penser Bank och nås på 084638000.
Aktiekapitalets förändring (kr)
2015 Bolagsbildning
2015 Kvittningsemission
2016 Split (1:1 000)
2016 Split (1000:1 325)
2016 Nyemission
2016 Noteringsemissionen

Ökning av
aktiekapital Totalt aktiekapital
50 000
50 000
450 000
500 000
500 000
500 000
98 113
598 113
377 358
975 472

Förändring av
antalet aktier Totalt antal aktier
500
500
4 500
5 000
4 995 000
5 000 000
1 625 000
6 625 000
1 300 000
7 925 000
5 000 000
12 925 000

Kvotvärde
100,000
100,000
0,100
0,075
0,075
0,075

Cyxone AB (publ.)
559020-5471

6(19)

Antal aktier och aktiekapital
Det totala antalet aktier i Cyxone uppgår till 12 925 000 och aktiekapitalet till 975 472 kr per
2016-12-31.

Ägarfördelning 2016-12-31
Antal aktier/röster %
46,13
4,84
1,75
1,55
1,41
1,28
1,28
1,24
0,74
0,63
39,15
100,00

Accequa AB
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkrings AB
Kjell Stenberg
Client Long
Bert Junno
Mikael Lindstam
Swedbank AB (Estonia)
Saad Gilani
Bertil Lindkvist
Övriga
Totalt

Teckningsoptioner
Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 10 februari 2017 och under denna period nyttjades
2 405 992 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad
om ca 96%. 2 405 992 aktier registrerades på Bolagsverket i början av mars 2017. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 1 157 056 kr fördelat på 15 330 992 aktier. Cyxone tillförs
därmed cirka 11,5 miljoner kronor efter emissionskostnader. Därefter finns det 2 500 000
utestående teckningsoptioner av serie TO 2. TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK
under perioden 18 september till 29 september 2017. Teckningsoptionerna handlas sedan
2016-06-07 på Nasdaq First North kortnamnet för teckningsoption TO 2 är CYXO TO 2.

Förändring av eget kapital (tkr)

Insatt aktiekapital vid bildande av bolaget
Nyemission och kvittningsemission
Avsättning fond för utv.utgifter
Utgifter för kapitalanskaffning
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

Fond
Aktieför utvkapital kostnader
50
925
752
975

752

Övrigt
fritt eget
kapital
29 464
-752
-3 447
-4 161

Summa
fritt eget
kapital
29 464
-752
-3 447
-4 161

Summa
eget
kapital
50
30 389
-3 447
-4 161

21 104

21 104

22 831
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Aktiekapitalet består av 12 925 000 st aktier, per 2016-12-31.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Årets resultat

25 265 217
-4 161 624
kronor

21 103 593

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

21 103 593
kronor

21 103 593
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Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2015-07-13
-2016-12-31
21 000

2
3

-2 861 189
-1 317 595

Summa rörelsens kostnader

-4 178 784

Rörelseresultat

-4 157 784

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

4

315
-4 155
-3 840

Resultat efter finansiella poster

-4 161 624

Årets förlust

-4 161 624
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Not

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

5
6

752 628
846 157
1 598 785
1 598 785

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

268 159
96 909
365 068

Kassa och bank

21 598 129

Summa omsättningstillgångar

21 963 197

Summa tillgångar

23 561 982
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Not

2016-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

8

975 472
752 628
1 728 100

Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets förlust

25 265 217
-4 161 624
21 103 593
22 831 693

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

9

398 027
36 390
87 750
208 122
730 289
23 561 982
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Rörelseresultat efter finansiella poster
Ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
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2015-07-13
-2016-12-31

-4 161
-365
730
-3 796

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 796

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-1 599

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 599

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Utgifter kapitalanskaffning

30 440
-3 447

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

26 993

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

21 598
-

Likvida medel vid årets slut

21 598
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Cyxone ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt
skrivs inte av utan nedskrivning prövas årligen. Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbete är till sin helhet betraktat som pågående projekt. Utgifterna för forsknings- och
utvecklingsarbete är externa och förs direkt mot balansräkningen.
Utgifter för externa utvecklingskostnader aktiveras i takt med att de uppstår och balanseras över
balansräkningen.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Balanserade utgifter för forsknings-, utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

10
10

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Öviga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
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Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd
av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader
beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterbolag, filialer, intresseföretag eller joint
venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte
är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen
av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transkationen är ett rörelseförvärv eller
påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott. Uppskjuten skatt har inte redovisats på det skattemässiga underskottet då ledningen ännu
inte kan bedöma när i tiden detta underskott beräknas kunna utnyttjas mot framtida skattemässiga
överskott.
Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet per 2016-12-31 uppgår till 4 138 841.
Ersättningar till anställda
Cyxone AB har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer
redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för
förpliktelsen.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 10 februari 2017 och under denna period nyttjades
2 405 992 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad
om ca 96%. Cyxone tillförs därmed cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader.
Cyxones utvecklingssubstans T20Ks förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros i
djurmodell är nu verifierad av ett oberoende laboratorium. En oberoende forskargrupp på Monash
University i Australien har bekräftat de goda effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS
symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i
spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter och intäktskorrigeringar
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar
Antal anställda
Medelantalet anställda under räkenskapsåret
Soliditet (%)
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital (%)
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt).
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Revisionskostnader
2015-07-13
-2016-12-31

Revisionsarvode

105 900
105 900

Not 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015-07-13
-2016-12-31

Medelantalet anställda
Män

1

Totalt

1

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören

866 824

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören

866 824
263 929
150 000

Totalt
Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i bolagets totala
personalkostnader, inklusive särskild löneskatt med

1 280 753

36 390

Cyxone AB (publ.)
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2015-07-13
-2016-12-31
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

1
3

Totalt

4

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Män

1

Totalt

1

Ersättningar
Mellan bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag motsvarande 6
månadslöner. Bolaget har tecknat pensionsförsäkring till VD med en årlig
premie om 20 procent av bruttolönen.

Not 4

Räntekostnader och liknande resultatposter
2015-07-13
-2016-12-31

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-4 155

Summa

-4 155

Cyxone AB (publ.)
559020-5471

Not 5

17(19)

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2015-07-13
-2016-12-31

Periodens aktiverade utgifter, inköp

752 628

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

752 628

Utgående restvärde enligt plan

752 628

Sedan utvecklingen av substansen T20K är pågående, har ingen avskrivning
skett under räkenskapsåret 2015/2016.

Not 6

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2015-07-13
-2016-12-31

Periodens aktiverade utgifter, inköp

846 157

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

846 157

Utgående restvärde enligt plan

846 157

Posten består av pågående patentutgifter, samt utgifter för patentansökan i USA.
Bolaget erhöll patent i december 2016. Detta medför att inga avskrivningar har
gjorts under räkenskapsåret 2015/2016. Investeringen i licensavtalet betraktas
som en del av patentutgifterna och fördelas på patenten.

Cyxone AB (publ.)
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016-12-31

Övriga poster

96 909
96 909

Not 8

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 12 925 000 st aktier med kvotvärde 0,075kr, per 2016-12-31.

Not 9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016-12-31

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

90 000
28 279
89 843
208 122
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