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1. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, et al. December 2012 Lancet 380 (9859): 2163–96.
2. Läkartidningen, 2014;111CSDU.

VD har ordet

Bolaget har redan ett stort antal godkända patent på viktiga 
marknader samt inledda prekliniska studier i Sverige, Tysk-
land och USA. Under 2014 rekryterades dessutom nyckelper-
soner till både utvecklingsverksamheten och styrelsen vilket 
gör bolaget väl rustat inför det fortsatta intensiva arbetet 
inom våra två fokusområden. 

Ett av dessa fokusområden är ledbroskskador vilka är 
mycket vanliga och snabbt ökande. Skador i brosket kan 
uppstå genom yttre påverkan som exempelvis en sport-
skada eller övervikt samt vid ledsjukdom som artros. Artros 
kan även utvecklas efter idrottsskada, vilket är en anledning 
till att även unga människor drabbas i så stor omfattning. 
Uppskattningsvis lider över 250 miljoner människor i världen 
av artros,1 och i Sverige uppskattas att var fjärde person 
över 45 år är drabbad.2 Förekomsten av artros förväntas 
också öka eftersom vi blir allt äldre och tyngre samtidigt som 
vi håller oss aktiva långt upp i åren, vilket sammantaget gör 
att det medicinska behovet att tidigt detektera och repare-
ra en broskskada är mycket stort. De läkemedel som finns 
tillgängliga idag lindrar bara symptomen, inflammation och 
smärta, men behandlar inte själva skadan.

Xintela utvecklar en metod för att reparera ledbroskskador 
med hjälp av så kallade mesenkymala stamceller. Metoden 
utgår från vår patenterade biomarkörteknologi XINMARK™ 
genom vilken vi på ett unikt sätt kan identifiera och selek-
tera rätt typ av stamceller för reparation av ledbrosk. Som 
ett första steg i att utveckla en stamcellsprodukt påbörjar vi 
under 2016 studier på hästar för att validera stamcellernas 
säkerhet och broskreparerande förmåga. Dessa studier är 
viktiga för att förbereda för kommande kliniska studier på 
människa men ligger också till grund för att utveckla en 
broskreparerande produkt för hästar som tidigare kan nå 
marknaden. 

Xintela har även utvecklat ett analytiskt test, XACT™, för att 
kvalitetssäkra broskceller och stamceller för cellterapi. Testet 
används i vår egen utveckling av en stamcellsprodukt men 

även i strategiska samarbeten med andra bolag och forskar-
grupper inom fältet. Detta möjliggör löpande licensintäk-
ter samt förstärkt validering av vår teknologi. XACT™ har 
genom samarbete redan genererat intäkter, och vi kommer 
under det kommande året att arbeta för att utveckla denna 
affärsverksamhet. 

Vi har även upptäckt att vår biomarkör finns på celler i can-
cerformen glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva 
formen av hjärntumörer. Bara i Europa och USA drabbas 
25-30 000 personer årligen av glioblastom med en medel-
överlevnad om endast cirka 15 månader. Vi har påbörjat 
utveckling av diagnostik och terapi för denna indikation och 
har redan tagit fram antikroppar som nu ska utvärderas i 
djurstudier med syfte att hämma cancercellerna och bromsa 
tumörens tillväxt. En kommande produkt som kan förlänga 
överlevnadstiden, även om det handlar om några månader, 
är mycket värdefull ur ett medicinskt behandlingsperspektiv. 
Dessutom, med anledning av att effektiv behandling idag 
saknas, är möjligheten att erhålla en fördelaktig särläkeme-
delsstatus för vår produkt mycket god.

Under det första kvartalet 2016 uppnåddes ytterligare vik-
tiga milstolpar för Xintelas utveckling i form av en överteck-
nad nyemission samt notering av bolagets aktie vid Nasdaq 
First North. Emissionslikviden gör det möjligt att fortsätta 
utvecklingen av våra projekt enligt plan samtidigt som 
noteringen förväntas öka kännedomen om bolaget både i 
Sverige och internationellt. Ägarbasen i bolaget breddades 
dessutom betydligt med 1 055 nya ägare.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, samarbets-
partners och aktieägare som givit sitt stöd till oss under 2015 
samt i nyemissionen under Q1 2016, och välkomna alla nya 
aktieägare som tillkommit. Tillsammans är jag övertygad om 
att vi kan bidra med stor medicinsk nytta inom viktiga indika-
tioner och samtidigt bygga ett starkt värde i bolaget. 

Evy Lundgren-Åkerlund
VD Xintela AB (publ)

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag 
verksamt inom regenerativ medicin och 
cancer med fokus på två områden där 
det medicinska behovet är betydande: 
ledbroskskador och hjärntumörer. 
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Finansiellt sammandrag3

RESULTATRÄKNING
KSEK

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Nettoomsättning 382 10 - - -

Aktiverade utvecklingsutgifter - - - - -

Övriga rörelseintäkter 375 363 426 - -

Rörelsens kostnader -11 828 -7 756 -2 648 -126 -105

Avskrivningar -443 -396 -340 - -

Rörelseresultat -11 514 -7 778 -2 563 -126 -105

Finansnetto -45 -14 -42 -65 -40

Resultat före skatt -11 559 -7 792 -2 605 -191 -145

Årets resultat -11 559 -7 792 -2 605 -191 -145

BALANSRÄKNING
KSEK 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 3 813 3 377 3 391 3 858 3 417

Materiella anläggningstillgångar 278 258 224 - -

Finansiella anläggningstillgångar - - - - -

Övriga omsättningstillgångar 1 008 382 230 24 101

Likvida medel 5 523  824 2 369 8 175

Tillgångar 10 662 4 841 6 214 3 890 3 693

Eget kapital 7 461 3 887 4 212 1 347 1 538

Långfristiga skulder - - - - -

Kortfristiga skulder 3 161 954 2 002 2 543 2 155

Eget Kapital och Skulder 10 662 4 841 6 214 3 890 3 693

KASSAFLÖDESANALYS
KSEK

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-9 535 -8 597 -3 012 274 1 322

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

-898 -417 -640 -441 -1 532

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

15 132 7 469 6 013 - 476

Förändring av likvida medel 4 699 -1 545 2 361 -167 266

Likvida medel vid årets början 824 2 369 8 175 164

Likvida medel vid årets slut 5 523 824 2 369 8 430

NYCKELTAL 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Kassalikviditet (%) 207 126 130 1 13

Soliditet (%) 70 80 68 35 42

Utdelning (SEK) - - - - -

Finansiella definitioner
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (exkl. varulager) dividerat med kortfristiga skulder 
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen

3. Siffrorna för 2011 och 2012 är ej justerade enligt RFR2.
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Xintela AB

Xintelas affärsidé är att utveckla och kommersialisera med-
iciniska produkter baserade på Bolagets patentskyddade 
teknologi med fokus på regenerativ medicin och cancer. 

Målsättning
Xintelas målsättning är ta fram nya och effektivare behand-
lingsmetoder för ledbroskskador och hjärntumörer och där-
med skapa betydande medicinska vinster inom regenerativ 
medicin och cancer. 

Vision
Xintelas vision är att bygga ett globalt erkänt bolag inom re-
generativ medicin och cancer. Xintela vill väsentligt förbättra 
människor och djurs hälsa och samtidigt bygga värde för 
Bolagets ägare.

Affärsmodell
Xintelas affärsmodell är att utveckla en projektportfölj av 
terapeutiska produktkandidater baserade på Bolagets tek-
nologiplattform XINMARK™, vilka licensieras ut efter det att 
kliniskt proof-of-concept har uppnåtts.

Genom egen forskning och utveckling ska Xintela ta fram 
nya behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och 
cancer. Den finansiella risken i Bolaget reduceras genom 
en kombination av projekt som skapar intäkter i närtid med 
projekt som har betydande finansiell potential på sikt. Bola-
gets långsiktiga produktutveckling finansieras dels genom 
utlicensiering av delar av teknologiplattformen till bolag i 
branschen och dels genom utveckling av behandlingsmeto-
der för hästar vilka beräknas nå marknad och generera intäk-

ter snabbare jämfört med behandling i människa. Industriella 
samarbeten är av stor vikt inom branschen och söks redan i 
ett tidigt stadium i den kliniska utvecklingen.

Xintela identifierar tre olika kategorier av kunder som inne-
bär möjligheter till intäkter de närmaste åren (innan kom-
mersialisering av behandlingar för människa):

1. Licenstagare av XINMARK™/XACT™. Exempelvis biotek-
nik- och läkemedelsföretag som har fördelar av att utveckla 
sina projekt med hjälp av Xintelas teknologi.

2. Kunder inom hästsportbranschen. Exempelvis veterinärer och 
djursjukhus med fokus på brosk- och ledsjukdomar hos hästar. 

3. Samarbetspartners för utveckling av Xintelas primära affärs-
områden regenerativ medicin och cancer med möjlighet till 
betalning via engångsersättningar, milstolpar och licenser m.m. 

Extern finansiering via marknaden kommer att användas 
tillsammans med övriga intäktsströmmar för att upprätthålla 
en hög aktivitetsnivå i utvecklingsprojekten och för att nå 
utsatta mål.

Affärsstrategi
Xintelas affärsstrategi är att kombinera utveckling av projekt 
som kan generera intäkter i närtid med projekt som långsik-
tigt bygger värde i Bolaget. Affärsstrategin involverar aktivt 
arbete med att identifiera och närma sig samarbetspartners. 

Xintela ser kontinuerligt över möjligheten att utveckla ytter-
ligare affärsmöjligheter genom Bolagets patentskyddade 

Xintelas verksamhet bygger på en patentskyddad teknologiplattform, XINMARK™, där 
Bolaget använder sig av specifika biomarkörer för att ta fram nya behandlingsmetoder inom 
regenerativ medicin och cancer. Xintela har valt att fokusera på två medicinska områden där de 
medicinska behoven av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stora. Det ena området 
är ledbroskskador som kan uppstå genom yttre påverkan som genom exempelvis sportskada 
och övervikt och vid sjukdom som artros. Behandlingens mål är att reparera broskskadan 
och förhindra fortsatt nedbrytning av ledbrosket. Det andra området är hjärntumörer, med 
första fokus på glioblastom, där behandlingens mål är att minska tumörens tillväxt och öka 
överlevnadstiden hos patienter som drabbas av denna aggressiva och oftast obotliga cancerform.
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biomarkörteknologi XINMARK™ för att därigenom öka Bola-
gets värde och minska utvecklingsrisker. Strategiska beslut 
innefattar organisk utveckling av projekten, partnerskap och 
möjliga avyttringar.

Samarbeten är en viktig del av Xintelas affärsstrategi, och 
Bolaget har för närvarande samarbeten i olika former: 

• Xintela har avtalat om exklusiv licens till Merck Millipore 
för att sälja antikroppar mot integrin α10β1 som forsknings-
verktyg med möjlighet till sublicensiering. Avtalet omfattar 
inte Xintelas egna antikroppar. 

• Xintela har etablerat samarbeten med ett bolag och fors-
kargrupper i Europa för användning av Bolagets analytiska 
test, XACT™, för preklinisk kvalitetssäkring av broskceller 
och stamceller. Målet är ytterligare licensavtal och intäkter till 
Xintela.

• Xintela bedriver forskning och utveckling i samarbete med 
forskargrupper vid Lunds universitet, Uppsala universitet, 
Ludwig-Maximilians University i München, Tyskland, Universi-
ty of Manchester, England, CNRS University i Lyon, Frankrike 
samt Cornell University i Ithaca, USA.
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Regenerativ medicin - Behandling av 
broskskador och tidig artros
Xintela utvecklar en stamcellsbaserad produkt för behand-
ling av skadat ledbrosk. Produkten riktar sig till patienter 
med traumatiska broskskador samt patienter som har 
utvecklat ett tidigt stadium av artros. Cellterapi av brosk har 
studerats och utvärderats kliniskt under många år. Behand-
lingarna utgår från celler, framtagna antingen från patientens 
ledbrosk eller från patientens stamceller eller från donerade 
stamceller. Cellerna odlas och expanderas för att sedan 
kirurgiskt planteras in i det skadade brosket för att reparera 
skadan. Idag finns två broskcellsprodukter på marknaden 
och tidiga kliniska studier pågår där även stamceller utvär-
deras för broskreparation. Befintliga metoder har dock svårt 
att möta de allt striktare kvalitetskrav som myndigheter idag 
ställer avseende cellernas identitet och funktion. Detta har 
bromsat utvecklingen av nya cellterapi-produkter. Xintela 
löser detta problem genom att använda Bolagets patent-
skyddade biomarkörteknologi för att specifikt identifiera 
broskproducerande celler och skilja dessa från andra celler 
och på så vis kvalitetssäkra de celler som ska användas för 
broskreparation.

Xintela använder donerade så kallade mesenkymala stamcel-
ler (MSC) i sin produktutveckling. Fördelen med dessa celler 
är att de kan odlas och expanderas i stora mängder enligt 
Bolagets kvalitetssäkrade process och förvaras frysta för att 
sedan behandla ett stort antal patienter. Målet är en kost-
nadseffektiv och säker slutprodukt som antingen injiceras 
direkt in i den skadade leden alternativt transplanteras in i 
skadan tillsammans med en kliniskt anpassad support gel. 

Xintela har i prekliniska studier visat att Bolagets biomarkör-
teknologi kan identifiera och selektera en grupp MSC som 
kan utvecklas till broskproducerande celler av rätt kvalitet. 
Detta är helt i linje med myndigheters kvalitetskrav och ger 
Xintela en konkurrensfördel jämfört med andra aktörer på 
marknaden.

Behandling av broskskador hos hästar
Xintela utvecklar även en stamcellsprodukt för reparation av 
skadade leder hos hästar. Bolaget har i prekliniska studier 
visat att dess biomarkörteknologi kan användas för att 
identifiera och selektera mesenkymala stamceller från hästar 
som kan utvecklas till broskceller. Under det kommande året 
kommer den första studien på hästar med skadat ledbrosk 
att genomföras i USA. Syftet är att utvärdera stamcellernas 
broskreparerande förmåga. Resultat från studien kommer att 

Xintelas produktutveckling och marknader

ligga till grund för fortsatt utveckling av en stamcellsprodukt 
för hästar men är också av stor vikt för planering av komman-
de kliniska studier på människa.

Analytiskt kvalitetstest – XACT™
Under det kommande året kommer Xintela att validera ett 
analytiskt test, XACT™, som bygger på specifika antikroppar 
som binder till Xintelas biomarkörer integrin α10β1 och inte-
grin α11β1. Testet används för att kvalitetssäkra metoder och 
celler i det egna utvecklingsarbetet av en stamcellsprodukt 
men också i strategiska samarbeten med andra bolag och 
forskargrupper som utvecklar cellterapi utifrån patientegna 
broskceller. Dessa samarbeten syftar till att ge tidiga intäkter 
till Xintela och samtidigt öka intresset och användningen av 
Bolagets teknologi. Xintela har redan etablerat samarbeten 
med ett bolag i Tyskland och forskargrupper i England, Tysk-
land och Frankrike.

Kommersialisering
Bolagets målsättning är att identifiera en industriell sam-
arbetspartner för fortsatt kliniskt utvecklingsarbete och 
kommersialisering av en stamcellsprodukt för reparation av 
ledbrosk när kliniskt proof-of-concept har uppnåtts i männ-
iska.

Marknad
Det uppskattas att mer än 250 miljoner människor i världen 
lider av artros.4 Förekomsten av artros förväntas dessutom 
öka markant i framtiden på grund av en allt äldre och mer 
överviktig befolkning. En generell ökning av sportrelatera-
de trauman förväntas också bidra till en ökad förekomst av 
artros. Idag utförs över 1 miljon ledprotesoperationer årligen 
i EU.5 Ledprotesoperation är ett sista led i behandling av 
artros och är mycket kostsam. Fram till 2030 kommer ledpro-
tesoperationer öka med upp till 670 procent.6 Artros är en 
av de sjukdomar WHO har satt upp på sin lista av sjukdomar 
som bör prioriteras för läkemedelsutveckling. 

Den globala marknaden för artrosläkemedel är mycket stor 
och uppskattas växa till cirka 6 miljarder USD år 2018.7 När 
framtida produkter som behandlar själva broskskadan och 
reparerar ledbrosket blir tillgängliga förväntas en kraftig 
ökning av den marknaden. Dels genom det stora medicin-
ska behovet som redan finns, men även som en följd av de 
utmaningar som kommer med en allt större, äldre befolk-
ning. Enligt WHO väntas en dramatisk ökning av andelen 

4. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, et al. December 2012 Lancet 380 (9859): 2163–96.
5. OECD Health at a Glance: Europe 2012.
6. Kurtz S, et al. April 2007 J Bone Joint Surg Am. 2007 Apr;89(4):780-5.
7. Global Data 2014.
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personer över 65 år de närmaste 25-30 åren i många delar av 
världen, och här utmärker sig USA, Japan och Tyskland. På 
dessa marknader finns därför ett stort intresse för regenerati-
va terapier som möjliggör ett aktivt liv längre upp i åldrarna. 
De huvudsakliga behandlingarna av broskskada idag ger 
otillfredsställande reparationsvävnad eller är allt för kost-
samma för att kunna täcka de utbredda medicinska behov 
som finns. Därför är förväntningar stora på nästa generations 
behandling, där funktionsdugliga och kostnadseffektiva 
lösningar behövs för att möta framtidens utmaningar.

Xintela uppskattar marknadspotentialen för en stamcells-
produkt, som kan reparera skadat ledbrosk i travhästar och 
återställa ledens funktion, till över 200 miljoner SEK på de 
tre största marknaderna i Europa (Sverige, Frankrike och 
Italien).8

Cancer – behandling av glioblastom
Xintela har valt att fokusera på glioblastom och använder sin 
patentskyddade biomarkörteknologi XINMARK™ för att de-
tektera och utveckla behandling för den här aggressiva och 
idag obotliga tumörformen. Målet är att förlänga patienters 
överlevnad genom att bromsa tumörens tillväxt. Xintela har 
i olika experimentella analyser visat att Bolagets biomarkör 
finns på celler i tumörvävnad från glioblastom-patienter och 
har redan utvecklat målsökande antikroppar som binder till 
biomarkören med syfte att hämma cancercellerna. Under 
det kommande året kommer Xintela att utvärdera antikrop-
parnas effekt på glioblastom-cellers tillväxt och överlevnad i 
prekliniska djurmodeller i samarbete med forskargrupper vid 
Uppsala universitet. 

Xintela kommer även tillsammans med forskare vid Lunds 
universitet utföra retrospektiva analyser på tumörvävnads-
prover för att undersöka möjligheterna att utveckla en så 
kallad Companion Diagnostic (CDx). Det är ett diagnos-
tiskt verktyg som kan identifiera de patienter som kommer 
att svara på det läkemedel mot glioblastom som Xinte-
la utvecklar och därmed kan läkemedelsbehandlingen 
individanpassas.

Kommersialisering 
Xintela planerar att identifiera en industriell samarbetspart-
ner för fortsatt utvecklingsarbete när proof-of-principle har 
uppnåtts i djurmodeller. Samarbetet ska syfta till att utveckla 
och kommersialisera Bolagets behandling för glioblastom 
och dess diagnostiska verktyg för individanpassning av 
behandlingen.

Marknad
Varje år får 25-30 000 nya patienter diagnosen glioblastom 
bara i Europa och USA.9 Medelöverlevnaden med befintlig 
behandling är endast 15 månader. En behandlingsmetod 
som kan förlänga patienters överlevnad, även om det hand-
lar om några få månader, har mycket stor marknadspotential. 
Det finns även en betydande marknad för förbättrad diag-
nostik. Marknadsvärdet 2024 för behandling av glioblastom 
har beräknats till 3,3 miljarder USD och förväntas öka när 
bättre behandling finns tillgänglig.10

Antalet patienter och det stora medicinska behovet gör att 
förutsättningarna är goda för en ny behandling att erhålla 
särläkemedelsstatus. Detta skulle innebära kortare tid till 
marknad och fördelaktigt immateriellt skydd från och med 
datum för marknadslansering.

8. Analys från extern konsult.
9. Global Data 2015.
10. Global Data 2015.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nas-
daq First North I Stockholm. First North är en alternativ mark-
nadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX- koncer-
nen. Bolag på First North är inte underställda samma regler 
som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de 
underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för 
små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First 
North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag 
på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på 
First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna 
följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Den 31 december 2015 var bolaget fortfarande onoterat och 
antalet aktier i Bolaget uppgick till 17 863 450. Det finns ett ak-
tieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgång-
ar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. 

Kortnamn: XINT
ISIN-kod: SE0007756903
Antal utestående aktier: 17 863 450
Kvotvärde: 0,03 SEK
Handelspost: 1 aktie
Aktiekapital: 535 903,50 SEK

Aktiekapitalets utveckling

ÅR HÄNDELSE
ÖKNING AV 

AKTIEKAPITAL (KR)
TOTALT 

AKTIEKAPITAL (KR)
FÖRÄNDRING AV 
ANTALET AKTIER

TOTALT ANTAL 
AKTIER KVOTVÄRDE (KR)

2009 Bolagsbildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1

2009 Nyemission 33 400 133 400 33 400 133 400 1

2011 Nyemission 13 818 147 218 13 818 147 218 1

2013 Nyemission 16 258 163 476 16 258 163 476 1

2013 Nyemission 20 713 184 189 20 713 184 189 1

2013 Nyemission 36 809 220 998 36 809 220 998 1

2014 Nyemission 64 841 285 839 64 841 285 839 1

2015 Nyemission 39 952 325 791 39 952 325 791 1

2015 Nyemission 31 478 357 269 31 478 357 269 1

2015 Fondemission 178 634,50 535 903,50 - 357 269 1,5

2015 Split (1:50) - 535 903,50 17 506 181 17 863 450 0,03

Ägarförteckning över de 10 största  
ägarna 2015-12-31

NAMN ANTAL AKTIER ANDEL (%)

Evy Lundgren-Åkerlund 4 111 850 23,02

Baulos Capital Belgium SA 3 703 300 20,73

ALMI Invest Småland & Öarna AB 2 694 250 15,08

PerÅke Oldentoft* 1 488 250 8,33

Gregory Batcheller 620 850 3,48

Priomed AB 330 050 1,85

AB Skånska Bruk 310 650 1,74

Huruvida Invest AB 305 900 1,71

AB Biopharmacon 297 000 1,66

Rickard Mosell 272 500 1,53

Övriga aktieägare 3 728 850 20,87

Totalt 17 863 450 100,00
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Styrelse och verkställande direktör

Gregory Batcheller, född 1957
Styrelseordförande sedan 2011 
LL.M, J.D., B.Sc. (Econ.)

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik 
och medtech.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i NeuroVive Phar-
maceutical AB (publ), Monocl AB, och A1M Pharma AB. 
VD och styrelseordförande i Stanbridge Corporation BVBA 
(Belgien).
Tidigare uppdrag: VD för Pulsetten AB som sålde DuoCort 
Pharma AB till ViroPharma Inc. 2011, partner i PULS (Partners 
för Utvecklingsinvesteringar inom Life-Science), ett virtuellt 
läkemedelsbolag som stödjer utveckling och investeringar 
i tidiga life science-projekt, styrelseledamot i AcuCort AB, 
Dermafol AB och Maas Biolab LLC (USA).
Äger mer än fem procent av aktierna i: Stanbridge Corpora-
tion BVBA (Belgien).
Antal aktier: 620 850 aktier

Anders Ermén, född 1963
Styrelseledamot sedan 2013 
Ekonom

Erfarenhet: Driver egen verksamhet sedan 1996 med inrikt-
ning på redovisning, affärsutveckling och management. Har 
mer än 20 års erfarenhet från musik- och medieindustrin, 
såväl nationellt som internationellt, samt erfarenhet från 
läkemedelsindustrin. Har även lång erfarenhet av beskatt-
ningsfrågor samt avtalsförhandlingar.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ermén Produktion & 
Redovisning AB, A1M Pharma AB, Preelumina Diagnostics 
AB, Enorama Pharma AB och Baulos Capital Belgium SA.
Tidigare uppdrag: Bolagsman i Ermén & Sand Handelsbo-
lag.
Äger mer än fem procent av aktierna i: Ermén Produktion 
och Redovisning AB. Innehavare av enskild firma Ermén 
Konsult Enskild Firma
Antal aktier: 49 500 aktier

Karin Wingstrand, född 1957
Styrelseledamot sedan 2014 
Apotekare

Erfarenhet: Rådgivare inom life science-industrin. Har tidiga-
re varit global chef för AstraZenecas kliniska forskning såväl 
som för AstraZenecas farmaceutiska och analytiska forskning 
och utveckling.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mevia AB. Styrel-
seledamot i T-bolaget Aktiebolag, Partners för Utvecklingsin-
vesteringar inom Life Sciences P.U.L.S. AB, Adenovir Pharma 
AB, Xbrane Biopharma AB, Swecure AB (publ) och Winkon 
holding AB.
Inga tidigare uppdrag under de senast fem åren.
Äger mer än fem procent av aktierna i: T-bolaget Aktiebolag 
och Winkon holding AB.
Innehar inga aktier.
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Sven Kili, född 1967
Styrelseledamot sedan 2014 
Leg. läkare med specialistkompetens inom ortopedi

Erfarenhet: Har omfattande erfarenhet inom cellterapi. Är 
för närvarande vice VD och utvecklingschef för genterapiav-
delningen inom GSK. Har tidigare haft ledande kliniska och 
regulatoriska befattningar inom regenerativ medicin inom 
Sanofi Biosurgery och Genzyme samt har haft medicinsk och 
regulatoriska ansvar för cellterapiområdet inom Geistlich 
Pharma. Upprätthåller sin kliniska kompetens inom UK NHS 
(Storbritanniens nationella sjukvårdsorganisation).
Pågående uppdrag: Sven Kili Consulting Ltd, UK 
Inga tidigare uppdrag under de senast fem åren.
Äger mer än fem procent av andelarna i: Sven Kili Consul-
ting Ltd, UK
Antal aktier: 142 750 aktier

Claes Post, född 1950
Styrelseledamot sedan 2013 
Leg Apotekare, Farmacie doktor, Professor

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från finansiellt arbete vid 
flera riskkapitalbolag. Han har även varit VD eller styrelsele-
damot i flera mindre life science-bolag i Sverige och Dan-
mark, varit Vice President preclinical research vid Astra Pain 
Control, Astra Draco, Senior Vice President Preclinical and 
Clinical research Pharmacia och Pharmacia & Upjohn (Milano 
och Stockholm). 
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i CT Post AB, Addbio 
AB, GRADIENTECH AB, Sigrid Therapeutics AB, Sigrid 
Therapeutics AB, Inhalation Sciences AB, Denator AB, och 
Genagon AB. 
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Sprint Bioscience AB. 
Äger mer än fem procent av andelarna i CT Post AB.
Innehar inga aktier.

Evy Lundgren-Åkerlund, född 1957
Verkställande direktör sedan 2009 
Doktor i medicinsk vetenskap, docent
Erfarenhet: Grundare av Xintela. Har lång erfarenhet av 
biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft 
ledande befattningar inom både akademi och industri. 
Grundade Cartela AB och var VD och forskningschef mellan 
åren 2000-2007. Var verksamhetschef/VD på Ideon Bioincu-
bator/Lund Life Science Incubator 2008-2012.
Inga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Xintela AB.
Äger inte mer än fem procent av andelarna i något bolag. 
Innehavare av enskild firma ELA Development.
Antal aktier: 4 111 850 aktier
Antal teckningsoptioner: 4 200 teckningsoptioner
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Xintela ABs verksamhet bygger på en patentskyddad 
teknologiplattform, XINMARK™, där Bolaget använder sig 
av specifika biomarkörer för att ta fram nya behandlingsme-
toder inom regenerativ medicin och cancer. Xintela har valt 
att fokusera på två medicinska områden där de medicinska 
behoven av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket 
stora. Det ena området är ledbroskskador som kan uppstå 
genom yttre påverkan som genom exempelvis sportskada 
och övervikt och vid sjukdom som artros. Behandlingens mål 
är att reparera broskskadan och förhindra fortsatt nedbryt-
ning av ledbrosket. Det andra området är hjärntumörer, med 
första fokus på glioblastom, där behandlingens mål är att 
minska tumörens tillväxt och öka överlevnadstiden hos pa-
tienter som drabbas av denna aggressiva och oftast obotliga 
cancerform.

Xintelas affärsidé är att utveckla och kommersialisera med-
iciniska produkter baserade på Bolagets patentskyddade 
teknologi med fokus på regenerativ medicin och cancer. 

Väsentliga händelser under 2015
• Xintela tar in sammanlagt 15 MSEK före emissionskostna-
der genom två nyemissioner för att säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av Bolagets produkter inom regenerativ medi-
cin och cancer.

• Bolaget etablerar samarbeten med forskargrupper i 
England, Tyskland, Frankrike, USA och Uppsala för prekli-
nisk forskning och utveckling inom regenerativ medicin och 
cancer.

• Xintelas team expanderar till nio anställda och anställer 
nyckelpersoner inom forskning och utveckling samt projekt-
ledning. 

• Bolaget förvärvar i december rättigheter till markören inte-
grin α11β1, inklusive antikroppar, samt erhåller en sublicens 
avseende bland annat patent och material avseende integrin 
α11β1 ägda av Hansa Medical AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Xintela genomför under februari månad en nyemission 
som tecknas till 42 MSEK, vilket motsvarar en tecknings-
grad om cirka 140 procent. Sammantaget tillförs Xintela 
cirka 35 MSEK före noterings- och emissionskostnader 
samt 1 055 nya aktieägare.

• Under mars månad godkänns Xintela ABs (publ) ansökan 
om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av 
serie TO 1 för upptagande av handel på Nasdaq First North 
med 22 mars 2016 som första handelsdag. Xintelas aktier 

och teckningsoptioner handlas under kortnamnet XINT 
respektive XINT TO.

Pågående arbete för att säkerställa Bolagets 
finansiering 
Styrelsen i Xintela AB (publ) anser att Bolaget har det kapital 
som krävs för att kunna upprätthålla en fortsatt hög takt i 
utvecklingsarbetet under de kommande 12 månaderna. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Begränsade resurser
Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad 
gäller ledning, administration och kapital. För genomföran-
det av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på 
ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets 
resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och 
operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kun-
skap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att 
i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget 
arbetar hårt med att minska beroendet genom en god doku-
mentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande 
verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 
beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att 
täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov 
av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i 
så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett 
misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan 
påverka Bolagets marknadsvärde. 

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som 
Bolaget utvecklat får det positiva mottagande på marknaden 
som förespeglats i den här årsredovisningen. Kvantiteten av 
sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera 
sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens 
skede har anledning att tro. 

Tvister
Xintela är involverade i en pågående tvist rörande att ett 
bolag, som fått i uppdrag av Bolaget att validera ett av Xin-
telas patent, missat fristen för validering av patentet, vilket 
medförde att patentet inte blev gällande i Belgien. Skadan 
för Bolaget har beräknats av en extern konsult på uppdrag 
av Xintela. Skadans storlek uppskattas uppgår till ett belopp 
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som inte är oväsentligt för Bolaget. Bolaget har stämt upp-
dragstagaren i allmän domstol och yrkat på ersättning för 
skadan. Tvisten ligger för närvarande hos allmän domstol. 
Om Bolagets talan ogillas finns risk att Bolaget får betala, 
förutom Bolagets egna rättegångskostnader, motpartens 
rättegångskostnader. Vardera parts rättegångskostnader 
uppskattas sammanlagt komma att uppgå till för Bolaget 
väsentliga belopp.

Väsentliga avtal
Överlåtelseavtal
Avtal avseende integrin α10β1
Bolaget ingick den 3 april 2009 ett överlåtelseavtal med 
Cartela R & D AB avseende patent och patentansökningar 
avseende integrin α10β1 där en del av köpeskillingen ska 
erläggas om Bolaget eller bolag i vilket Bolaget har ägain-
tresse erhåller intäkter från produkter hänförliga till integrin 
α10β1.

Avtal avseende integrin α11β1
Bolaget ingick den 16 december 2015 ett avtal med Hansa 
Medical AB (publ) (”Hansa”) avseende dels överlåtelse till 
Xintela av patent, know-how och material avseende integrin 
α11β1 tillhörande Hansa, dels sublicensiering till Xintela 
under Hansas licensavtal med en tredje part avseende 
patent ägda av den tredje parten beträffande integrin α11β1 
(”Huvudlicensavtalet”). Som ersättning ska Xintela erlägga 
dels en fast köpeskilling, dels en intäktsbaserad ersättning/
royalty beräknad utifrån intäkter härrörande från integrin 
α11β1. Sublicensen under avtalet är giltig till dess giltighets-
tiden för patenten under Huvudlicensavtalet löper ut. Avtalet 
kan dock även i vissa andra fall sägas upp av vardera part 
med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid, till exempel 
om Huvudlicensavtalet sägs upp.

Licensavtal 
Xintela ingick den 24 juni 2014 ett licensavtal med EMD Milli-
pore Corporation (”Millipore”). Millipore ges genom avtalet 
mot ersättning rätt att licensiera och sublicensiera vissa av 
Bolaget innehavda patent avseende antikroppar mot inte-
grin α10β1 för forskningsändamål. Ersättning erläggs dels 
genom en intäktsbaserad royalty beräknad utifrån intäkter 
från sublicensiering, dels genom milstolpsersättning. Avtalet 
är giltigt till dess giltighetstiden för patenten under avtalet 
löper ut, såtillvida någon part inte säger upp avtalet dessför-
innan med iakttagande av sex månaders uppsägningstid.

Konsultavtal med Sven Kili
Bolaget ingick den 26 september 2014 ett konsultavtal på 
marknadsmässiga villkor med styrelseledamoten Sven Kili 
genom bolag. Genom avtalet åtar sig Sven Kili att utföra 

konsultarbete inom produktutvecklings- och marknadsfö-
ringsfrågor för Bolagets räkning. För detta arbete utgår tim-
baserad ersättning om 175 GBP exklusive mervärdesskatt. 
Sven Kili är enligt separat överenskommelse med vissa aktie-
ägare i Bolaget berättigad att till nominellt värde förvärva tre 
procent av respektive aktieägarens innehav. Överlåtelserna 
ska ske under tre år, med start 2015. Första överlåtelserna 
gjordes i september 2015. Sammanlagt ska 8 574 aktier över-
låtas till Sven Kili (tre procent av 285 839 aktier). Uppfinning-
ar och andra immateriella rättigheter som uppstått till följd 
av avtalet och under avtalstiden tillfaller Bolaget ensamt. 
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid 
om tre månader.

Planerade aktiviteter under de kommande 18 
månaderna
• Genomföra validering av Xintelas analytiska test, XACTTM, 
för kvalitetssäkring av broskceller och stamceller.

• Genomföra prekliniska studier med stamceller (både från 
häst och människa) som vägledning för kommande kliniska 
studier.

• Genomföra klinisk studie på hästar för att utvärdera stam-
cellernas säkerhet och effektivitet.

• Förbereda för kommersialisering av häststamceller för 
broskreparation.

• Påbörja samtal med regulatoriska myndigheter för mark-
nadsgodkännande av en stamcellsprodukt för människa.

• Förbereda för kliniska studier på människa.

• Förbereda för GMP-produktion av humana stamceller för 
kliniska studier.

Styrelsens förslag till vinstdisposition 

KSEK

Fria reserver 18 484
Årets förlust -11 559
Summa 6 925

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att till förfogan-
de stående medel om 6 925 KSEK balanseras i ny räkning. 
Således föreslås ingen utdelning.
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KSEK NOT
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Rörelsens intäkter

Intäkter 757 373

Kostnader för sålda varor - -

Bruttovinst 757 373

Rörelsens kostnader 7 - 11

Forsknings- och utvecklingskostnader -8 579 -6 341

Försäljningskostnader -2 309 -1 320

Administrationskostnader -935 -486

Övriga rörelseintäkter - -

Övriga rörelsekostnader -448 -4

Rörelseresultat -11 514 -7 778

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader -45 -15

Resultat före skatt -11 559 -7 793

Skatt på årets resultat 12 - -

Årets resultat -11 559 -7 793

Resultat per aktie, SEK 5 -0,65 -27,26

Bolagets rapport över totalresultat

I bolaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat 
varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till bolagets 
aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie)
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KSEK NOT 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR 15

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 13 3 813 3 377

Materiella tillgångar 14 278 258

Summa anläggningstillgångar 4 091 3 635

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 277 -

Övriga fordringar 644 369

Förutbetalda kostnader 87 13

Likvida medel 5 523 824

Summa omsättningstillgångar 6 531 1 206

SUMMA TILLGÅNGAR 10 622 4 841

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16, 17

Aktiekapital 536 286

Överkursfond 29 905 15 023

Balanserat resultat -11 421 -3 629

Årets resultat -11 559 -7 793

Eget kapital sammanlagt 7 461 3 887

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 791 254

Skatteskuld 155 129

Övriga skulder 393 263

Upplupna kostnader 18 822 308

3 161 954

Summa skulder 3 161 954

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 622 4 841

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 19 1 500 1 500

Bolagets balansräkning
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KSEK
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -11 514 -7 778

Avskrivningar 443 396

Erhållen ränta - -

Erlagd ränta -45 -15

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital -11 116 -7 397

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning fordringar -626 -152

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 207 -1 048

Förändring i rörelsekapital 1 581 -1 200

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 535 -8 597

Investeringsverksamhet

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar -101 -93

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -797 -324

Kassaflöde från investeringsverksamheten -898 -417

Finansieringsverksamhet

Nyemission 15 132  7 469

Ökning/minskning långfristiga skulder - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 132 7 469

Förändring av likvida medel 4 699 -1 545

Likvida medel vid periodens början 824 2 369

Likvida medel vid periodens slut 5 523 824

Bolagets kassaflödesanalys
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Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Allmän information
Xintela AB, org. nr 556780-3480 har sitt säte i Lund, Sverige. 

Xintela ABs årsredovisning för perioden januari – decem-
ber 2015 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 
den 25 april 2016. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (kkr.) om inte 
annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående 
period.

Not 2 Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när 
denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa prin-
ciper har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om 
inte annat anges.

Grund för rapporternas upprättande
Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas Xintelas 
redovisning i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer (vilket är motsvarigheten till IFRS för juridiska perso-
ner) och Årsredovisningslagen. Vilka effekter övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har på bo-
lagets historiska finansiella information redogörs för i not 6.

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med 
RFR2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av bolagets redovisnings-
principer, se not 3. 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade 
perioder, om inte annat anges. 

Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsprinciper 
och upplysningar
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga stan-
darder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har 
tillämpats i förtid av bolaget
Vid upprättandet av årsredovisningen per 31 decem-
ber 2015 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats 
vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är tillämpliga för bolaget. 
Nedan följer de standarder som bedöms vara relevanta för 
bolaget:

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, vär-
dering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
Bolaget har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast 
det räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. Dock skulle den-

na standard inte få någon påverkan på den finansiella rappor-
teringen idag. Standarden har ännu inte antagits av EU.

IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" 
gavs ut i maj 2014. IFRS 15 ersätter samtliga tidigare 
utgivna standarder och tolkningar som avser intäkts-
redovisning (dvs IAS 11 "Construction Contracts" och 
IAS 18 "Revenue", IFRIC 13 "Customer Loyalty Program", 
IFRIC 15 "Agreements for the Constructions of Real Estate", 
IFRIC 18 "Transfers of Assets from Customers", SIC 31 "Bar-
ter Transactions Involving Advertising Services"). IFRS 15 trä-
der i kraft den 1 januari 2018. Standarden ska tillämpas med 
retroaktiv verkan. Bolaget har för avsikt att tillämpa den nya 
standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 
2018. Dock skulle denna standard inte få någon påverkan på 
den finansiella rapporteringen idag. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte 
har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på 
bolaget.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Bolaget har den lokala valutan som funktionell valuta då den 
lokala valutan har definierats som den valuta som används i 
den primära ekonomiska miljö där bolaget är verksam. I re-
dovisningen används svenska kronor (SEK), som är bolagets 
funktionella valuta och presentationsvaluta. 

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktions-
dagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans-
dagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. 

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling
Bolaget bedriver forskning och utveckling av nya medicinska 
produkter. Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. 
Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling av 
identifierbara och unika medicinska produkter som kontroll-
eras av bolaget, redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda:

• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den 
kan användas,

• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att an-
vända eller sälja den,

• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
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• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida 
ekonomiska fördelar,

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 
fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produk-
ten finns tillgängliga, och

• utgifter som är hänförliga till produkten under dess ut-
veckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar även ut-
gifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader.

Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, 
kostnadsförs när de uppstår. 

Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte 
som tillgång i efterföljande period.

Utgifter för utveckling av medicinska produkter som redovi-
sas som tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperi-
od, men påbörjas först när utvecklingsarbetet i all väsentligt 
bedöms som avslutat och kan användas kommersiellt.

Patent
Utgifter för registrerade patent avseende utveckling av 
läkemedel skrivs av under patentets giltighetstid. Nyttjande-
perioden för bolagets patent uppgår till 20 år, räknat från tid 
för inlämnande av patentansökan i första land.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 
Maskiner och Inventarier: 5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid 
varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvin-
ningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anlägg-
ningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försälj-
ningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i 
övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen. 

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjande-
period eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för 
användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende even-
tuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller för-
ändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med 
det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger 
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enhe-
ter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument – generellt
Klassificering
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i 
följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för 
vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Bolagets ”låneford-
ringar och kundfordringar” utgörs primärt av kundfordringar 
och likvida medel. 

Övriga finansiella skulder
Leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder 
som avser finansiella instrument klassificeras som del av 
övriga kortfristiga finansiella skulder. 

Redovisning och värdering
Bolagets finansiella instrument redovisas första gången 
till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har 
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.

Bolaget har inga instrument som värderas till verkligt värde. 
Det verkliga värdet på kortfristiga fordringar och skulder 
motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringsef-
fekten inte är väsentlig.
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Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella instrument som består av be-
lopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster 
i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom 
ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgång-
ar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning.

Likvida medel
Likvida medel är finansiellt instrument. I balansräkningen 
innefattar posten kassa samt banktillgodohavanden. I kassa-
flödet innefattar posten kassa, banktillgodohavanden samt 
bolagets cashpool. 

Eget kapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskost-
nader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som 
ett avdrag från emissionslikviden. Redovisning av transak-
tionskostnader direkt i eget kapital för emission av nya aktier 
sker proportionerligt i förhållande till totalt antal aktier.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser för-
pliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats 
i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörs-
skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller 
inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden.

Aktuell och uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras 
redovisade värden. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas 
i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka under-
skotten kan utnyttjas.

Med hänsyn till att bolaget historiskt endast redovisats för-
luster, kommer prövning av en uppskjuten skatteskuld att ske 
först när bolaget visat på vinstgenerering.

Ersättningar till anställda 
Pensionsförpliktelser
Bolaget har uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner. 

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk en-
het. Bolaget har inte några rättsliga eller informella förplik-
telser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet 
inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar 
till anställda som hänger samman med de anställdas tjänst-
göring under innevarande eller tidigare perioder. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkrings-
planer på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl 
är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när 
de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas 
som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetal-
ning eller minskning av framtida betalningar kan komma 
bolaget tillgodo.

Leasing
Bolaget har endast operationella leasingavtal avseende lo-
kaler. Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna 
med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som opera-
tionell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna 
innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner som 
inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för 
eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investe-
rings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens 
uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital 
följer också bolagets uppställningsform men ska innehålla 
de kolumner som anges i ÅRL. I samband med övergång-
en till RFR 2 har uppställningsformen för resultaträkningen 
ändrats från Kostnadsslagsindelad till Funktionsindelad 
uppställningsform.
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Not 3 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisn-
ingsändamål
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, inte alltid att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Immateriella tillgångar
Xintela är i viss mån beroende av att erhålla skydd för sina 
immateriella tillgångar. Bolagets immateriella rättigheter skyd-
das främst genom patent och patentansökningar. Ingivna pa-
tentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent förutsatt 
att patent så småningom beviljas. Patentportföljens innehåll 
tydliggörs i tabellerna nedan. Utvecklingsarbetet på Xintela 
och forskningsarbetet som genomförs av samarbetande 
forskargrupper, genererar kontinuerligt nya patentmöjligheter 
för Bolaget, både inom befintliga projekt och inom helt nya 
områden. Dessa möjligheter utvärderas noga av Xintela samt 
av patentombud som Bolaget konsulterar. Huruvida en viss 
uppfinning ska patentsökas eller inte avgörs från fall till fall.

Xintelas IP-portfölj består i dagsläget av fem patentfamiljer 
(tabell 1) och tre varumärken (tabell 2), som tillsammans 
skyddar olika aspekter av Xintelas teknologiplattform. De 
fem patentfamiljerna kan förenklat kallas ”Alpha-10-pa-

tentet”, ”Alpha-11-patentet” ”Stamcellsmarkörpatentet”, 
”Antikropps-patentet” samt ”Hjärntumörpatentet”.

• ”Alpha-10-patentet” skyddar biomarkören integrin α10β1 
som produkt samt dess användning för medicinska ändamål 
såsom till diagnostik och behandling av broskskador, reuma-
toid artrit, inflammation och artros.

• ”Alpha-11-patentet” skyddar biomarkören integrin α11β1 
som produkt, samt dess användning för medicinska ändamål.

• ”Stamcellsmarkörpatentet” skyddar användande av 
integrin α10β1 till att identifiera och selektera mesenkymala 
stamceller. 

• ”Antikroppspatentet” omfattar teknologi kopplad till den 
unika antikroppen mAb365, som binder till integrin α10β1. 

• ”Hjärntumörpatentet” som nyligen registrerats som 
prioritetsskapande ansökan skyddar användning av Xintelas 
unika antikroppar för diagnos och behandling av tumörer i 
centrala nervsystemet. 

Bolaget har ett mycket aktivt utvecklingsprogram och nya 
patentansökningar kommer att lämnas in under 2016-2017 
i syfte att skapa marknadsexklusivitet för vidareutvecklade 
produkter och metoder inom Xintelas teknologiplattform. 

IP-portföljen inkluderar utöver patent, även i dagsläget fyra 
varumärken – dels firmanamnet XINTELA® som är ett regist-
rerat varumärke i EU för Xintela AB, dels XINMARK™ som är 
namnet för Xintelas teknologiplattform, dels XSTEM® som är 
ett registrerat varumärke för Xintelas stamcellsplattform, och 
slutligen XACT™ som är namnet för Xintelas analytiska test 
som används för att kvalitetssäkra broskceller och stamceller.

Tabell 1: Patent

PATENTFAMILJ TITEL TERRITORIUM GILTIG TILL STATUS

WO 99/51639 
”Alpha-10-patentet”

“En integrin heterodimer och 
en subenhet därav”

Australien, Kanada, Japan, USA, 
Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, 
Frankrike, Storbritannien, Irland, 
Italien, Nederländerna, Sverige

2019 Godkänt i alla länder

WO 00/75187 
“Alpha-11-patentet

“En integrin heterodimer och 
en alpha-subenhet därav”

USA, Tyskland, Frankrike, Storbritan-
nien

2020 Godkänt i alla länder

WO 03/106492 
”Stamcellsmarkörpatentet”

“Markör för stamceller, och 
dess användning”

Australien, Kanada, Japan, USA, 
Österrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, 
Danmark, Spanien, Frankrike, Storbri-
tannien, Irland, Italien, Nederländer-
na, Sverige

2023 Godkänt i alla länder

WO 2004/089990 
”Antikroppspatentet”

“Ny monoklonal antikropp 
med kapacitet att binda  
integrin α10β1”

Australien, Kanada, Japan, USA, 
Schweiz, Tyskland, Frankrike, Stor-
britannien, Irland, Nederländerna, 
Sverige

2024 Godkänt i alla länder

SE 1550167-7 
”Hjärntumörpatentet”

”Detektion och behandling av 
maligna tumörer i CNS”

- 2036 Opublicerad i  
prioritetsåret

22 Årsredovisning 2015



Tabell 2: Varumärken

JURISDIKTION ANSÖKNINGSNUMMER REGISTRERINGSDATUM TERRITORIUM STATUS

XINTELA® 013424213 26 mars 2015 EU Registrerad

XSTEM® 014628507 1 februari 2016 EU Registrerad

XACT™ 014819254 Inväntar registrering EU Publicerad

XINMARK™ 015021363 Inväntar registrering EU Publicerad

Styrelsens bedömning är att Xintela AB har goda förutsättning-
ar för att kunna generera framtida intäkter och färdigställa de 
immateriella tillgångarna. 

Balanserade utgifter för produktutveckling
Bolaget aktiverar utgifter hänförliga till utveckling av medicin-
ska produkter i den omfattning de bedöms uppfylla kriteri-
erna enligt IAS 38 p. 57 (se ovan om Immateriella tillgångar). 
Gällande bolagets utvecklingsarbete avseende utveckling av 
läkemedel aktiveras utgifter från och med godkänd Fas 3 som 
en egenupparbetad immateriell tillgång.

Not 4 Finansiell riskhantering
Ett forskningsbolag som Xintela kännetecknas av en hög 
operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver 
befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar 
påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Samman-
fattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till 
bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiut-
veckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och rän-
tor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar 
avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. 

Ur ett redovisningsperspektiv finns främst tre riskområden – 
marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Xintela AB exponeras 
ännu inte för marknadsrisk eller kreditrisk, men likviditeten 
kan vara en risk för bolaget. Bolaget följer noga prognoser 
för likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt 
med likvida medel för att möta behovet i den löpande verk-
samheten. I förvaltningsberättelsen beskrivs övriga risker och 
osäkerhetsfaktorer.

Not 5 Resultat per aktie
Bolaget har 17 863 450 aktier registrerade per 2015-12-31. 

Resultatet per aktie uppgick per 2015-12-31 till  
-0,65 (-27,26) SEK.

Not 6 Effekter av övergång till RFR2 för 
bolaget och moderbolaget
Årsredovisningen för 2015 är den första årsredovisning som 
upprättas enligt RFR2 och innefattar den period som omfattas 
av bolagets första bokslut enligt RFR2. 

Till följd av att bolaget har gått över till redovisning enligt IFRS 
byter bolaget redovisningsprinciper per den 1 januari 2015 och 
övergår till redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer. Jämförelseåret justeras i enlighet med IAS 8, Redo-
visningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar 
samt fel. Öppningsbalans för övergång till IFRS och RFR 2 har 
skett per 2014-01-01. 

Den effekt på redovisningen som skett vid övergången till IFRS 
är att styrelsen har uppdaterat sin aktiveringspolicy för utveck-
lingsarbete avseende läkemedelskandidater och i samband 
med övergången till IFRS (vilket motsvaras av RFR2 för juridis-
ka personer) beslutat att tillämpa en princip som innebär att 
aktivering av utgifter för läkemedelsutveckling aktiveras först 
fr.o.m. med godkännande av Fas 3-studie i utvecklingsarbetet. 
Detta innebär att i nedan avstämningar av eget kapital och 
de förändringar av eget kapital så är motposten Immateriella 
tillgångar (aktiverade utvecklingsutgifter) som minskat i motsva-
rande grad.

Övergången till redovisning enligt RFR 2 för bolaget har haft 
motsvarande effekt beloppsmässigt på bolagets egna kapital. 
Jämförbara perioder har uppdaterats i balans- och resultaträk-
ningar med hänsyn till övergången till RFR 2.
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Balansräkningen - Effekter av övergång till RFR 2 (IFRS) - Xintela AB

SEK AKTIEKAPITAL FRIA RESERVER
PERIODENS  

RESULTAT SUMMA

2013

Ingående balans per 1 januari 2013 enligt 
tidigare redovisning

147 218 1 200 024 - 1 347 242

Effekt av övergång till RFR 2 (IFRS) - -543 120 - -543 120

Ingående balans per 1 januari 2013, 
omräknat enligt RFR 2 (IFRS)

147 218 656 904 - 804 122

Årets resultat helår 2013, enligt tidigare redovisning - - -2 278 496 -2 278 496

Effekt av övergång till RFR 2 (IFRS) 
per 31 december 2013

- - -327 063 -327 063

Nyemission 2013 73 780 5 939 290 6 013 070

Utgående balans per 31 december 
2013, enligt tidigare redovisning

220 998 7 139 314 -2 278 496 5 081 816

Utgående balans per 31 december 
2013, omräknat enligt RFR 2 (IFRS)

220 998 6 596 194 -2 605 559 4 211 633

2014

Ingående balans per 1 januari 2014 enligt 
tidigare redovisning

220 998 4 860 818 - 5 081 816

Effekt av övergång till RFR 2 (IFRS) - -870 183 - -870 183

Ingående balans per 1 januari 2014, 
omräknat enligt RFR 2 (IFRS)

220 998 3 990 635 - 4 211 633

Årets resultat helår 2014, enligt tidigare redovisning - - -3 007 651 -3 007 651

Effekt av övergång till RFR 2 (IFRS) 
per 31 december 2014

- - -4 784 864 -4 784 864

Nyemission 2014 64 841 7 294 612 - 7 359 453

Utgående balans per 31 december 
2014, enligt tidigare redovisning

285 839 12 263 806 -3 007 651 9 541 994

Utgående balans per 31 december 
2014, omräknat enligt RFR 2 (IFRS)

285 839 11 393 623 -7 792 515 3 886 947

2015

Ingående balans per 1 januari 2015 enligt 
tidigare redovisning

285 839 9 256 155 - 9 541 994

Effekt av övergång till RFR 2 (IFRS) - -5 655 047 - -5 655 047

Ingående balans per 1 januari 2015, 
omräknat enligt RFR 2 (IFRS)

285 839 3 601 108 - 3 886 947

Årets resultat helår 2015, enligt RFR 2 (IFRS) -11 558 911 -11 558 911

Nyemission 2015 250 064 14 882 780 15 132 844

Utgående balans per 31 december 
2015, enligt RFR 2 (IFRS)

535 903 18 483 888 -11 558 911 7 460 880
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Resultaträkningen - Effekter av övergång till RFR 2 (IFRS) - Xintela AB

SEK
ENLIGT TIDIGARE 

REDOVISNING
ÖVERGÅNG TILL 

RFR 2 (IFRS)
SUMMA ENLIGT 

RFR 2 (IFRS)

2013

Utvecklingskostnader - - -

Avskrivning patent - -327 063 -327 063

Periodens resultat -2 278 496 -327 063 -2 605 559

2014

Utvecklingskostnader 4 447 980 -4 447 980 0

Avskrivning patent - -336 884 -336 884

Periodens resultat -3 007 651 -4 784 864 -7 792 515

Not 7  Rörelsens kostnader fördelat på 
kostnadsslag
Rörelsens kostnader presenteras i totalresultatrapporten 
med en klassificering baserad på funktionerna ”Forsknings- 
och utvecklingskostnader”, ”Försäljningskostnader” samt 
”Administrationskostnader”. Summan av de funktionsinde-
lade kostnaderna fördelar sig på följande kostnadsslag.

KSEK 2015 2014

Personalkostnader 4 729 3 826

Lokal-/driftskostnader 451 358

Forskningssamarbete/konsulter 2 183 1 654

Avskrivningar (not 14 - 16) 443 396

Övriga kostnader 4 017 1 913

Summa kostnader för forskning och ut-
veckling, försäljning och administration

11 823  8 147

Not 8 Anställda

Medelantalet anställda

2015 2014

Antal anställda 7 5

   varav män 2 2

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen

2015-12-31 2014-12-31

Styrelseledamöter 5 5

   varav män 4 4

Andra anställda personer i företagets 
ledning inkl. VD

1 1

   varav män 0 0

Summa 6 6
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Not 9 Ersättningar och förmåner

Årets löner
2015
KSEK

STYRELSE-
ARVODE GRUNDLÖN

RÖRLIG 
ERSÄTTNING

PENSIONS-
KOSTNAD

SOCIALA 
AVGIFTER¹ SUMMA

Gregory Batcheller, styrelseordförande 88 - - - 28 116

Anders Ermén, styrelseledamot - - - - - -

Claes Post, styrelseledamot - - - - - -

Sven Kili, styrelseledamot 103 - - - - 103

Karin Wingstrand, styrelseledamot 22 - - - 7 29

Evy Lundgren Åkerlund, VD - 829 - 138 294 1 261

Summa styrelse och VD 213 829 - 138 329 1 509

Övriga anställda - 2 688 - 198 564 3 450

Summa 213 3 517 - 336 893 4 959

2014
KSEK

STYRELSE-
ARVODE GRUNDLÖN

RÖRLIG 
ERSÄTTNING

PENSIONS-
KOSTNAD

SOCIALA 
AVGIFTER¹ SUMMA

Gregory Batcheller, styrelseordförande 44 - - - 14 58

Anders Ermén, styrelseledamot - - - - - -

Claes Post, styrelseledamot - - - - - -

Sven Kili, styrelseledamot - - - - - -

Karin Wingstrand, styrelseledamot - - - - - -

Evy Lundgren Åkerlund, VD - 777 - 168 277 1 222

Summa styrelse och VD 44 777 - 168 291 1 280

Övriga anställda - 1 963 - 166 384 2 513

Summa 110 1 807 - 284 479 3 793

1) Bolaget har sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling

Not 10 Transaktioner med närstående

KSEK 2015

Stanbridge bvba (ägs av Gregory 
Batcheller, styrelseordförande)

21

Ermén Produktion & Redovisning AB 
(ägs av Anders Ermén, styrelseledamot)

37

Claes Post, styrelseledamot -

Sven Kili, styrelseledamot 360

Karin Wingstrand, styrelseledamot -

Evy Lundgren Åkerlund, VD -

Summa styrelse och VD 418

Not 11 Arvoden till revisorerna

KSEK 2015 2014

PricewaterhouseCoopers AB

revisionsuppdrag 58 28

revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

55 -

andra uppdrag - -

Summa 113 28

Not 12 Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår preliminärt per den 31 
december 2015 till 17 388 (5 715) KSEK. Uppskjuten skatte-
fordran på underskottet har ej beaktats.
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Not 13 Patent

KSEK 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 4 584 4 261

Årets aktiverade patentutgifter 797 322

Utgående ack. anskaffningsvärden 5 381 4 584

Ingående avskrivningar -1 207 -870

Årets avskrivningar -362 -337

Utgående ack. avskrivningar -1 569 -1 207

Utgående redovisat värde 3 812 3 377

Not 14 Inventarier

KSEK 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 331 237

Årets förvärv 101 94

Utgående ack. anskaffningsvärden 432 331

Ingående avskrivningar -73 -14

Årets avskrivningar -81 -59

Utgående ack. avskrivningar -154 -73

Utgående redovisat värde 278 258

Not 15 Finansiella instrument per kategori

TILLGÅNGAR I BALANSRÄKNINGEN
KSEK 2015-12-31 2014-12-31

Lånefordringar och kundfordringar

   Kundfordringar 277 -

   Övriga fordringar 173 382

   Likvida medel 5 523 824

Total 5 973 1 206

SKULDER I BALANSRÄKNINGEN
KSEK 2015-12-31 2014-12-31

Övriga finansiella skulder

   Skatteskulder 155 129

   Leverantörsskulder 1 791 254

   Övriga korta skulder 657 571

Total 2 603 954

Not 16 Bolagets rapport över förändringar i eget kapital

KSEK AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND

BALANSERAT 
RESULTAT INKL. 

ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

Ingående balans 1 januari 2014 221 7 620 -3 629 4 212

Årets resultat och totalresultat - - -7 793 -7 793

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 65 7 403 - 7 468

Utgående balans 31 december 2014 286 15 023 -11 422 3 887

Ingående balans 1 januari 2015 286 15 023 -11 422 3 887

Årets resultat - - -11 559 -11 559

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 250 14 882 - 15 132

Utgående balans 31 december 2015 536 29 905 -22 981 7 461
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Not 17 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
ANTAL AKTIER AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND SUMMA

Per 1 januari 2014 220 998 221 7 620 7 841

Incitamentsprogram 108

Nyemission 64 841 65 7 295 7 468

Eget kapital 31 december 2014 285 839 286 15 023 15 309

Per 1 januari 2015 285 839 286 15 023 15 309

Nyemission 39 952 40 8 384 8 424

Nyemission 31 478 31 6 498 6 529

Fondemission - 179 - 179

Splitt (1:50) 17 506 181 - - -

Eget kapital 31 december 2015 17 863 450 536 29 905 30 441

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på 
Nasdaq First North I Stockholm. 

Den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i Bolaget 
till 17 863 450. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika 
rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berätti-
gar till en röst på bolagsstämma. 

Not 18 Upplupna kostnader

KSEK 2015-12-31 2014-12-31

Upplupen lön inklusive sociala avgifter 27 -

Upplupen semesterlöneskuld 
inklusive sociala avgifter

230 288

Övriga upplupna kostnader 565 20

Summa 822 308

Not 19 Ansvarsförbindelser
Bolaget ingick den 3 april 2009 ett överlåtelseavtal med 
Cartela R & D AB avseende patent och patentansökningar 
avseende integrin α10β1 där en del av köpeskillingen ska 
erläggas om Bolaget eller bolag i vilket Bolaget har ägarin-
tresse erhåller intäkter från produkter hänförliga till integrin 
α10β1. Beloppet kan maximalt uppgå till 1,5 MSEK.

Not 20 Väsentliga händelser efter periodens 
utgång
• Xintela genomför under februari månad en nyemission 
som tecknas till 42 MSEK, vilket motsvarar en tecknings-
grad om cirka 140 procent. Sammantaget tillförs Xintela 
cirka 35 MSEK före noterings- och emissionskostnader 
samt 1 055 nya aktieägare.

• Under mars månad godkänns Xintela ABs (publ) ansökan 
om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av 
serie TO 1 för upptagande av handel på Nasdaq First North 
med 22 mars 2016 som första handelsdag. Xintelas aktier 
och teckningsoptioner handlas under kortnamnet XINT 
respektive XINT TO.
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Årsredovisningens undertecknande

Lund 26 april 2016

Greg Batcheller
Ordförande

Claes Post

Sven Kili

Anders Ermén

Karin Wingstrand

Evy Lundgren Åkerlund
Verkställande direktör

Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 april 2016.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Xintela AB (publ), org.nr 556780-3480

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Xintela AB 
(publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 14-29. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsre-
dovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt RFR 2 (Redovisning för juridiska personer), årsre-
dovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta re-
visionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamål-
senliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med RFR 2 samt årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Xintela AB (publ) 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt RFR 2 och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Xintela AB (publ) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, RFR 2, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Lund den 26 april 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Bjärehäll 
Auktoriserad revisor 
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