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Nya generationens vacciner inom djurhälsa

En svensk koncern inom biotekniksektorn fokuserad på utveckling
och försäljning av produkter och tjänster inom djurhälsovård.

Perioden i sammandrag
Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019
• I november kommunicerades att ansökan om • Inom vår distributionsverksamhet lanserade vi
marknadsföringstillstånd
för
Strangvac®
ett nytt läkemedel på den svenska marknaden.
planeras att lämnas in till europeiska
Läkemedlet hjälper nötkreatur i situationer där
läkemedelsmyndigheten, EMA, under första
de drabbats av akut kalciumbrist, vilket kan leda
kvartalet 2020.
till så kallad kalvförlamning.
• Tillsammans med 3P Biopharmaceuticals och • Jämfört med 2018 har rörelseresultat under
LIOF-Pharma (tidigare Praxis Pharmaceuticals),
fjärde kvartalet 2019 försämrats med ca 0,9
slutfördes arbetet med två kommersiella
MSEK till -7,8 MSEK. Försämringen förklaras
®
valideringssatser av Strangvac , vilket var ett
främst av en förstärkt organisation.
obligatoriskt steg inför ansökan om
marknadsföringstillstånd hos den europeiska
läkemedelsmyndigheten, EMA.
Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som
presenteras avser koncernen om annat ej anges.
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VD har ordet
Dossiern för Strangvac ® färdigställs
Vi närmar oss tidpunkten för inlämnandet av dossiern för Strangvac®, vårt nya vaccin mot den
smittsamma hästsjukdomen kvarka. Arbetet går enligt plan och jag känner mig trygg i att vi har en
bra och genomarbetad ansökan för marknadsföringstillstånd. I november kommunicerade vi vår
avsikt att lämna in ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under första kvartalet
2020 med sikte på slutet av februari. Vi håller tidsplanen.
Ett av kraven från EMA är att man innan inlämnandet av dossiern ska ha tillverkat två
valideringssatser i kommersiell skala. Det gjorde vi under hösten och vi fick satserna godkända och
frisläppta under november. Vi har nu tillverkat två satser med 30 000 färdigställda vialer i varje,
dvs totalt 60 000 vaccindoser. Under sommaren tillverkade vi de aktiva substanserna till några
miljoner doser, och en del av dessa användes i det färdigställda vaccinet. Vi är väldigt nöjda med
tillverkningsprocessen, som är robust, pålitlig och effektiv.
Behovet av att utveckla nya och säkra vaccin är i fokus. Kampen mot antibiotikaresistenta bakterier
och sjukdomar som får global spridning är prioriterad. Kampen förs både på humansidan och inom
djurhälsa. De flesta sjukdomar som drabbar människor utvecklas hos djur och muterar över till
människor, vilket också gäller bakterier som utvecklat antibiotikaresistens. Vi har en viktig roll att
spela när det kommer till utvecklandet av nya vacciner.
Parallellt med det regulatoriska arbetet och förberedelserna för marknadslansering av Strangvac®
arbetar våra forskningsteam vidare med utvecklandet av ett vaccin mot Streptococcus suis
infektioner som drabbar gris och ett vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner som bland
annat kan leda till mastit hos mjölkkor. Effektiva vacciner till dessa vanligt förekommande
infektioner är ett viktigt verktyg för att förstärka djurens hälsa, förbättra ekonomin i livsmedelsproduktionen och minska överanvändningen av antibiotika. Vi arbetar med samma teknik som vi
har använt oss av när vi framgångsrikt tog fram Strangvac® och vi har goda förhoppningar om att
lyckas.
Jag träffade några av er aktieägare på Penser Bolagsdag som hölls den 28:e november och på
ABGSC Investor Days som hölls den 5:e december. För er som inte hade möjlighet att vara där
så finns webbsändningen från Investor Days och kalendern över kommande presentationer på vår
hemsida. Följ gärna våra nyheter på hemsidan eller via vårt twitterflöde @intervacc_se
Andreas Andersson VD
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Finansiell sammanfattning
Koncernen
Försäljning
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 1,1 MSEK vilket är en minskning med
2,1 MSEK jämfört med samma period 2018. Minskningen, som är förväntad, beror huvudsakligen
på den mindre produktportföljen i distributionsverksamheten och att introduktionen av nya
läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av tidigare produkter.

Resultat
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 uppgick till -7,8 MSEK vilket är 0,9 MSEK sämre än
samma period 2018 (-6,9). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att Bolaget
inte genererar tillräckliga medel från egna affärer inom distributions och laboratorieverksamheten
för att finansiera verksamheten med vaccinutveckling. Jämfört med 2018 har främst Moderbolaget
förstärkt organisationen vilket belastar såväl årets som kvartalets resultat. För fjärde kvartalet 2019
är personalkostnaderna ca 0,8 MSEK större och för helåret 2019 ca 3,6 MSEK större jämfört med
motsvarande period under 2018.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var negativt och uppgick till 2,2 MSEK. Jämfört med samma period under 2018 är det en försämring med 2,2 MSEK.
Utvecklingen av Strangvac® har fortsatt och under fjärde kvartalet har 8,1 MSEK investerats jämfört
med 8,2 MSEK under samma period 2018. Årets totala investeringar i balanserade
utvecklingsutgifter uppgår till 39,1 MSEK. Fjärde kvartalets kassaflöde uppgår till -10,6 MSEK vilket
är 1,3 MSEK sämre än samma period 2018.

Finansiell ställning
På balansdagen 2019 uppgick eget kapital till 219,8 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag
2018 är en ökning om 29,4 MSEK. Den i tredje kvartalet 2019 genomförda nyemissionen
förstärkte eget kapital med 58,1 MSEK netto. Något mer än hälften av koncernens
balansomslutning (59%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen
2019 uppgår till närmare 140 MSEK. Med de under fjärde kvartalet färdigställda och frisläppta
valideringssatserna har den kapitalintensiva fasen med investeringar i utveckling av Strangvac®
avtagit. Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen av eget kapital och den finansiella ställningen
bedöms vara god för de kommande 12 månaderna. Likvida medel, som på balansdagen uppgår
till 52,5 MSEK, påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning och utveckling.
Processen med kommersialisering av Strangvac® har fortsatt och bolaget har fortsatt förhandlingar
avseende distribution och försäljning som förväntas påverka likviditeten positivt.
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Finansiell sammanfattning forts.
Moderbolaget
Moderbolaget har ingen försäljning och för bolagets första egenutvecklade produkt Strangvac®
närmar sig tidpunkten för inlämning av ansökan för marknadsföringstillstånd. Förlusten under fjärde
kvartalet 2019 uppgick till -5,3 MSEK. På balansdagen uppgick eget kapital till 229,7 MSEK (186,6)
och likvida medel till 48,7 MSEK.

Koncernens nyckeltal

Okt - Dec
2019

2018

2019

2018

Nettoomsättning

1 079

3 193

12 139

35 600

Rörelseresultat

-7 829

-6 872

-27 848

-30 919

Resultat efter finansiella poster

-7 851

-6 879

-27 892

-31 050

237 067

202 662

237 067

202 662

93%

94%

93%

94%

Antal aktier på balansdagen

43 292 690

37 665 180

43 292 690

37 665 180

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

43 292 690

37 665 180

39 228 377

30 530 171

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

43 524 383

37 665 180

39 336 557

30 530 171

Resultat per aktie före utspädning

-0,18

-0,19

-0,71

-0,90

Resultat per aktie efter utspädning

-0,18

-0,19

-0,71

-0,90

Balansomslutning
Soliditet

Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapital ökning
Ingående balans 2018-01-01

Jan - Dec

Aktiekapital

Förändring

Totalt antal

i kr

antal aktier

aktier

32 284 442

16 142 220

Nyemission, april 2018

43 045 923

75 330 365

21 522 960

37 665 180

Nyemission, sept 2019

11 255 021

86 585 386

5 627 510

43 292 690

Utgående balans 2019-12-31

86 585 386

43 292 690
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Väsentliga händelser under perioden
1 oktober – 31 december 2019
Uppdaterad tidsplan för inlämnandet av ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
I november kommunicerades att ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac® planeras
att lämnas in till Europeiska läkemedelsverket, EMA, under första kvartalet 2020.

Valideringssatser av Strangvac® färdigställda.
Tillsammans med 3P Biopharmaceuticals och LIOF-Pharma (tidigare Praxis Pharmaceuticals)
slutfördes arbetet med två kommersiella valideringssatser av Strangvac®. De frisläppta
valideringssatserna utgör en viktig del av underlaget inför kommande ansökan om
marknadsföringstillstånd hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
Totalt har 60 000 vialer med vaccindoser tillverkats, formulerats, packats och frisläppts. Därmed
passerades ytterligare en mycket viktig milstolpe på vägen fram till ett godkänt vaccin mot kvarka.
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Väsentliga händelser efter
rapportperioden
Intervacc har utsett ny CFO samt ny logistik- och inköpschef
Intervacc har utsett Jan Persson till ny CFO för Intervacc-koncernen samt till medlem i
koncernledningen. Jan Persson efterträder Andreas Johansson som tillträder sin nya tjänst som
logistik- och inköpschef. Andreas Johansson är även fortsatt del av koncernledningen.
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Koncernen
RESULTATRÄKNING
Jan - Dec

Okt - Dec
2019

2018

2019

2018

1 079

3 193

12 139

35 600

Aktiverat arbete för egen räkning

736

587

2 284

2 104

Övriga rörelseintäkter

399

558

3 155

1 029

2 214

4 338

17 578

38 733

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader

-758

-3 106

-11 544

-30 198

Övriga externa kostnader

-3 290

-2 809

-10 785

-10 056

Personalkostnader

-4 392

-3 587

-16 536

-12 971

-1 572

-1 579

-6 161

-14 765

-31

-129

-400

-1 662

-10 043

-11 210

-45 426

-69 652

-7 829

-6 872

-27 848

-30 919

-22

-7

-44

-131

-22

-7

-44

-131

-7 851

-6 879

-27 892

-31 050

-

-123

-

3 558

-7 851

-7 002

-27 892

-27 492

-0,18

-0,19

-0,71

-0,90

-0,18

-0,19

-0,71

-0,90

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Finansnetto
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Resultat per aktie före utspädning hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Resultat per aktie efter utspädning hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
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Koncernen
BALANSRÄKNING
2019-12-31

2018-12-31

138 917

100 364

6 551

6 017

23 572

29 466

Materiella anläggningstillgångar

862

1 254

Finansiella anläggningstillgångar

11 425

11 424

Summa anläggningstillgångar

181 327

148 525

Varulager

1 186

10 866

Kortfristiga fordringar

2 011

6 765

52 543

36 506

55 740

54 137

237 067

202 662

219 822

190 429

Långfristiga skulder

405

666

Kortfristiga skulder

16 840

11 567

237 067

202 662

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
Goodwill

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernen
KASSAFLÖDESANALYS
Okt - Dec

Jan - Dec

2019

2018

2019

2018

-4 196

-1 656

-21 073

-15 369

Förändring av varulager

317

1 806

9 683

6 448

Förändring av rörelsefordringar

417

-574

3 291

-504

1 232

402

5 329

5 392

-2 230

-22

-2 770

-4 033

-8 061

-8 223

-39 087

-23 546

-413

-643

125

201

-8 474

-8 866

-38 962

-23 345

-

-

61 903

61 340

-101

-

-3 816

-11 467

414

-

414

-

-164

-406

-732

-7 484

149

-406

57 769

42 389

-10 555

-9 294

16 037

15 011

Likvida medel vid periodens början

63 098

45 800

36 506

21 495

Likvida medel vid periodens slut

52 543

36 506

52 543

36 506

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten patent, licenser mm
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

10

Moderbolaget
RESULTATRÄKNING
Jan - Dec

Okt - Dec
2019

2018

2019

2018

Aktiverat arbete för egen räkning

736

587

2 284

2 104

Övriga rörelseintäkter

369

685

2 807

731

1 105

1 272

5 091

2 835

Övriga externa kostnader

-2 276

-1 898

-7 861

-5 772

Personalkostnader

-3 009

-1 950

-11 094

-4 818

och immateriella anläggningstillgångar

-39

-2

-86

-8 460

Övriga rörelsekostnader

-21

-120

-241

-916

Summa rörelsekostnader

-5 345

-3 970

-19 282

-19 966

Rörelseresultat

-4 240

-2 698

-14 191

-17 131

-2

-10

-6

-40 025

-2

-10

-6

-40 025

-4 242

-2 708

-14 197

-57 156

-1 063

-

-1 063

-

-5 305

-2 708

-15 260

-57 156

-

-

-

2 540

-5 305

-2 708

-15 260

-54 616

Rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

Finansiella poster
Finansnetto
Summa finansiella poster
Resultat före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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Moderbolaget
BALANSRÄKNING
2019-12-31

2018-12-31

138 917

100 364

6 551

6 017

Materiella anläggningstillgångar

179

265

Finansiella anläggningstillgångar

45 599

57 515

Summa anläggningstillgångar

191 246

164 161

3 538

1 468

48 731

29 143

52 269

30 611

243 515

194 772

229 721

186 619

Avsättningar

-

45

Långfristiga skulder

-

145

Kortfristiga skulder

13 794

7 963

243 515

194 772

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Förändringar i Eget kapital
Koncernen

Ingående eget kapital 2018-01-01
Nyemission, netto

Övrigt tillskjutet

Annat eget kapital

Aktiekapital

eget kapital

inklusive årets resultat

32 284

102 146

30 468

43 046

9 027
76

Personaloptioner

874

Periodens omräkningsdifferens

-27 492

Periodens resultat
Utgående eget kapital 2018-12-31

75 330

111 173

3 926

Ingående eget kapital 2019-01-01

75 330

111 173

3 926

11 255

46 832

Nyemission, netto

276

Personaloptioner

-1 078

Periodens omräkningsdifferens

-27 892

Periodens resultat
Utgående eget kapital 2019-12-31

-24 768

158 005

86 585

Moderbolaget
ReservAktiekapital
Ingående eget kapital 2018-01-01
Nyemission, netto

32 284

Fond för Överkurs

Balanserat

Periodens

-fond

resultat

resultat

23 282 102 130

36 713

-5 339

fond utvecklingsutg.
17

9 026

43 046

-18 417

18 417

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter

-5 339

Omföring fg års resultat

5 339

76

Personaloptioner

-54 616

Periodens resultat
Utgående eget kapital 2018-12-31

75 330

17

41 699 111 156

13 033

-54 616

Ingående eget kapital 2019-01-01

75 330

17

41 699 111 156

13 033

-54 616

Nyemission, netto

46 832

11 255
38 552

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter

-38 552
-54 616

Omföring fg års resultat

276

Personaloptioner

-15 260

Periodens resultat
Utgående eget kapital 2019-12-31

54 616

86 585

17

80 251 157 988

-79 860

-15 260
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Bedömningar, risker och osäkerhetsfaktorer
För att upprätta rapportering måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och
antaganden som påverkar tillgångs- och skuldposter, respektive intäkts- och kostnadsposter
redovisade i bokslutet. Förutsättningarna för Intervacc’s verksamhet ändras successivt, vilket
medför att dessa bedömningar kan förändras och påverka såväl bolagets ställning som lönsamhet.
De uppskattningar och bedömningar som behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara de
viktigaste utifrån betydelsen av bedömningarna och risker och osäkerhet.

Strangvac®
På grund av att endast en av Intervaccs vaccinkandidater befinner sig i slutfas så kan en betydande
del av Bolagets bedömda tillgångsvärde hänföras till marknadsgodkännande och
kommersialiseringen av detta vaccin. Detta beroende medför att det föreligger risk för en negativ
inverkan på Bolagets prognoser och tillgångsvärde om någon del av lanseringen av Strangvac® inte
går som planerat.

Finansiering
Forskning och utveckling av läkemedel är i hög grad en riskfylld, komplicerad, tidskrävande och
kapitalkrävande process. Bolaget har ännu inga egenutvecklade produkter godkända och genererar
inte tillräckligt kassaflöde från egna affärer för att finansiera verksamheten. Det finns en risk för att
finansiering inte kan säkras för framtida kapitalbehov eller att sådan finansiering inte kan anskaffas
på gynnsamma villkor, vilket kan medföra negativa effekter på bolagets fortlevnad, utveckling och
investeringsmöjligheter.

Nyckelpersoner
Intervacc är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Förlust
av nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta Bolaget för
påfrestningar.

Goodwill
Goodwill är föremål för årliga nedskrivningsanalyser och det finns en risk att Intervacc inte kan
försvara detta goodwillvärde i framtiden.

Försäljning och distribution
Det finns alltid en risk att Bolaget eller dess partners inte uppnår förväntade försäljningsmål vilket
medför lägre intäkter än prognostiserat. Det finns även en risk för att Nordvaccs försäljning inte
når upp till avtalade miniminivåer, vilket bl.a. kan innebära att Nordvacc förlorar rätten att vara
exklusiv leverantör.
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Intervaccs verksamhet i korthet
Intervaccs affärsidé är att utveckla och sälja egna vacciner mot infektioner inom området djurhälsa.
Utvecklingsarbetet av nya vacciner baserar sig på ny teknologi med fusionerade rekombinanta
proteiner i stället för avdödade eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella
vacciner. Därmed minskar risken för allvarliga biverkningar.
I koncernen ingår även Nordvacc Läkemedel AB, som bedriver distribution av veterinära
läkemedel på de nordiska och baltiska marknaderna, och Mybac-Vettech AB, ett laboratorium
som utför diagnostisk service inom veterinärbakteriologi.

Strangvac®
Strangvac® är Intervaccs vaccin mot den allvarliga hästsjukdomen kvarka. Kliniska prövningar av
Strangvac® har genomförts och förutbestämda mål avseende effekt har uppnåtts. Dessa studier
visar på teknologins styrka, speciellt avseende de minimala biverkningar som observerats.
Strangvac® kommer i framtiden bli den ledande produkten för Bolaget med en stark
marknadspotential. De primära marknaderna för Bolaget är Europa och Nordamerika där antalet
hästar uppgår till cirka 17 miljoner (FAOSTAT). Bolaget gör beräkningen att ungefär 30–60 % av
alla hästar i dessa marknader vaccineras mot olika infektionssjukdomar.

Andra vaccinprojekt
Utöver Strangvac® arbetar Intervacc på fler vaccin, främst ett vaccin mot infektioner orsakade av
bakterien Streptococcus suis som drabbar smågris och ett vaccin mot infektioner orsakade av
bakterien Staphylococcus aureus som bland annat drabbar mjölkkor. Båda projekten är baserade
på samma teknologiplattform som Strangvac®.

Streptococcus suis orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos smågrisar. Infektionen
är en av de vanligaste bakteriella orsakerna till fatal infektion hos nyligen avvandna grisar och är
ett stort hälsoproblem inom grisnäringen. Globalt finns cirka 1 miljard grisar. Streptococcus suis är
en zoonotisk infektion som också drabbar människor.

Staphylococcus aureus är ofta orsaken till mastit (juverinfektion) hos mjölkkor. Infektionen leder
till betydande produktionsbortfall och är ett stort problem för mejeriindustrin. Globalt finns cirka
280 miljoner mjölkkor. Staphylococcus aureus infektioner är även ett allvarligt problem hos
människor, främst i form av MRSA (meticillinresistenta staphylococcus aureus).
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Intervaccs verksamhet i korthet forts.
Marknaden
Veterinärläkemedelsmarknaden omfattar både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur.
Globalt omsätter veterinärläkemedel ca 35 miljarder USD och spås en årlig tillväxt med 4-6%.
Tillväxten drivs av ökad efterfråga på animalt protein (inkl. kött, fisk, mjölkprodukter och ägg),
teknologiska framsteg, fler husdjur, ökad betalningsvilja för behandlingar av husdjur, ökad
medvetenhet om vikten av djurhälsa och kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.
Veterinärvaccin står för ca 25-30% av veterinärläkemedelmarknaden, och förväntas att årligen
växa med ca 6-10%.
Det finns ca 60 miljoner hästar i världen. Våra primärmarknader för Strangvac® är Europa (6
miljoner hästar) och Nordamerika (11 miljoner hästar).

Patent
Intervacc har en aktiv patentstrategi vilket innebär att ansökningar om patent och
varumärkesskydd inlämnas i de länder som anses ha stor marknadspotential eller som bedöms
vara nyckelmarknader för den aktuella produkten. Ett kontinuerligt arbete genomförs för att
försäkra oss om att vi har så kallad Freedom To Operate (FTO). En analys för bolagets vaccin
Strangvac® avseende Europa och USA bekräftar FTO.
Bolaget äger idag 4 patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sammanlagt ett 20-tal beviljade patent
i kraft i olika länder och ytterligare några pågående patentansökningar.
De fyra patentfamiljerna är:
• Trivac, WO 2004/032957 A1, (prioritet år 2002).
Patent är beviljat och i kraft i USA.
• Penta/Septavacc, WO 2009/075646 A1, (prioritet år 2007).
Patent är beviljade och i kraft i Europa och USA.
• Strangvac®, WO 2011/149419 A1 (prioritet år 2010)
Patent är beviljade och i kraft i Europa, USA (US 9,795,664), Hong Kong, Kina och
Australien.
• Streptococcus suis vaccin, WO 2017/005913 A1(prioritet år 2015)
Patentansökningar pågår i Europa och USA.
Det främsta syftet med inlämnade patentansökningar är att skydda bolagets produkter.
Utöver detta beskriver ansökningarna också möjligheten att utveckla vaccinprodukter för att
skydda mot sjukdomar orsakade av Streptococcus zooepidemicus. I ansökningshandlingarna
beskrivs ingående de olika vaccinkomponenterna samt framtagning och applikationsätt. Vidare
innehåller dokumenten även exempel där olika kombinationer av vaccinformuleringar har testats
i djurförsök innefattande både mus och häst.
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna
årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Intervacc AB (publ.)s
årsredovisning för 2018, sid 34-37. Samtliga belopp redovisas i TSEK om annat ej anges.

Optionsprogram
Per den siste december finns tre incitamentsprogram i bolaget. Bolagsstämman beslutade den 8
juni 2017 om att införa två incitamentsprogram där totalt 385 000 personaloptioner tecknades
av anställda samt att i Bolaget ej anställda nyckelpersoner tecknade 42 500 optioner. Tecknade
personaloptioner har intjänats med 20%-enheter under vardera fem perioder. Optioner i de två
programmen från 2017 kan nyttjas för aktieteckning under perioden 2020-01-01 – 2020-06-08.
För närmare beskrivning se Intervacc’s årsredovisning 2018, not 9 och 21. Bolagsstämman i
Intervacc beslutade den 11 juni 2019 om emission av teckningsoptioner och införandet av ett
långsiktigt incitamentsprogram (2019/2022) i bolaget riktat till ledande befattningshavare och
övriga nyckelpersoner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 juli 2022 till och med
den 30 december 2022 teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 18,52 kronor vilket motsvarar
200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien i bolaget under perioden
12 juni till den 18 juni 2019. Sammanlagt 330 455 teckningsoptioner har överlåtits till ledande
befattningshavare och nyckelpersoner på marknadsmässiga villkor, varav 152 182 tecknats av VD
(kategori A) och 178 273 av övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (kategori B).
Under perioden oktober till december har genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First
North Growth Market överstiget den omräknade teckningskursen på utfärdade optioner i de tre
programmen ovan. Utspädningseffekten av de intjänade optionerna motsvarar under fjärde
kvartalet en utspädning om 231 693 aktier. Denna utspädningseffekt skall ställas i relation till
antalet utfärdade aktier som balansdagen uppgår till 43 292 690 st och utspädningen motsvarar
cirka 0,5% och har ingen effekt på resultat per aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Revision
Föreliggande bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolaget revisor.
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Certified adviser
Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp
till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen
14 maj, 2020

Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2020

27 augusti, 2020

Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2020

12 november, 2020

Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2020

18 februari, 2021

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Årsredovisning 2019 publiceras på bolagets hemsida den 1 april 2020.
Årsstämma hålls den 11 juni 2020.

Kontaktuppgifter
Andreas Andersson, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se
Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida www.intervacc.se.
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