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Om Aqilion

”

Vi identifierar unika life science-idéer
som har potential att bli nya läkemedel
och förädlar dem till kommersiellt
intressanta projekt.

A

qilion är ett svenskt life science-bolag som har som
affärsmodell att utveckla läkemedelsprojekt som har god
potential att bli framgångsrika läkemedelskandidater.
Vi anser att den bästa källan till nya behandlingar och läkemedel
är att identifiera nyheter och trender inom forskningsfronten
och industrin och matcha det med ett uttalat medicinskt behov.
Med den analysen som grund startar vi innovativa projekt i
samarbete med bolag som har stor erfarenhet och spetskunskap
inom läkemedelsutveckling. Våra kunder som representerar
nästa steg i värdekedjan, läkemedels- och bioteknikindustrin,
förvärvar i allt högre grad externa utvecklingsprojekt och när de
gör det tidigt i utvecklingen är den innovativa aspekten i kombination med det medicinska behovet avgörande faktorer. Aqilion
identifierar därför idéer som baseras på solid vetenskaplig grund
där vi rimligt, tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk
relevans och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom
inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där
vi ser ett stort framtida behov, god potential för innovation samt
ett uttalat intresse i marknaden.
Våra projekt drivs som interna projekt och ibland separat som
enskilda intresse- eller dotterbolag med stöd från gemensamma
centrala resurser. Denna bolagsstruktur möjliggör fokus på
projektnivå men ger också möjlighet till övergripande diversi–
fiering, riskhantering och en opportunistisk syn på nya projekt.
Mer information om projekten finns på sidorna 13-14.
Aqilion är ett privatägt svenskt aktiebolag. Verksamheten utgår
från bolagets huvudkontor i Helsingborg. Från Helsingborgskontoret sköts all administration i såväl Aqilion som projekten.
Aqilion har dessutom kontor på Sahlgrenska Science Park i
Göteborg och på Medicon Village i Lund för att ha en närvaro
och underlätta operativa samarbeten lokalt.

Projektbolagen Adenovir Pharma AB och
Trophea AB försattes i frivillig likvidation
under slutet av 2019. Pharmapnea AB
likviderades 2014.

Historik och viktiga milstolpar
2002

Partners för Utvecklingsinvesteringar
inom Life Sciences AB, P.U.L.S. AB grundades 2002 i Helsingborg och har sedan
dess genererat 14 projekt, ett preprojekt
tillsammans med en partner samt skapat
23 patentfamiljer.
Bolaget bytte namn
till AQILION AB i början
av 2019.

Projektbolagen har tillförts en
sammanlagd finansiering på över
500 MSEK. Därutöver har AQILION
AB finansierats med 316 MSEK
inklusive 100 MSEK som tillfördes
under 2019 via utställda teckningsoptioner.

Två projektbolag har börsintroducerat: LIDDS AB
noterades 2014 på Nasdaq
First North Stockholm.
AcuCort AB noterades 2017
på Spotlight Stock Market.

Projektbolaget Laccure AB:s produkt utlicensierades
i maj 2017 till Combe Inc., men samarbetet avbröts
i februari 2019. Under året har Laccure återtagit
produkten och fortsätter produktutvecklingen mot
kommersialisering i egen regi.

Tre projektbolag har avyttrats:
2009 såldes Ambria Dermatology AB till Natumin Pharma AB. 2011 såldes
DuoCort Pharma AB till ViroPharma Inc. 2019 avyttrade AQILION AB hela sitt
innehav i Belina AB till projektbolagets innovatör och i Glactone Pharma AB
till Daniel Lifveredson Invest AB.

Projektportföljen 2019/2010:
Oncorena Holding AB, Laccure AB,
Alnitak 1, Alnitak 2 och Alhena
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Året i korthet

2019
FEBRUARI

Projektbolaget Laccure AB
avslutade samarbetet med
Combe Inc., och fortsätter
arbetet i egen regi mot
kommersialisering av Laccure®
Vagitorium, en innovativ- och
receptfri produkt, som hjälper
kvinnor som lider av bakteriell
vaginos.

MARS
APRIL

Aqilion inledde ett samarbete
kring ett preprojekt i tidig fas
med Immunscape som har
utvecklat innovativa molekyler
som har potential att bli nya
läkemedel inom cancer och
autoimmuna sjukdomar.
AQILION AB avyttrade hela
sitt innehav i projektbolaget
Belina AB.

JULI

AQILION AB tillfördes 100
MSEK genom konvertering av
utestående teckningsoptioner.

OKTOBER

Bolagets firma ändrades från
Partners för Utvecklingsinvesteringar
inom Life Sciences, P.U.L.S. AB till
AQILION AB. Namnbytet markerade
en ny fas i bolagets utveckling med
en ny strategi och identitet.

JUNI

AQILION AB höll årsstämma
den 12 juni i Helsingborg.
Martin Olovsson valdes till
ny styrelseledamot.

AUGUSTI

Martin Johansson rekryterades
till Aqilion som expert inom
läkemedelskemi.

Projektbolaget Adenovir
Pharma AB försattes
i frivillig likvidation.

DECEMBER

Aqilion startade två nya innovativa
tidiga forskningsprojekt inom
inflammation och onkologi,
Alnitak 1, Alnitak 2 och Alhena.
Projektbolaget Trophea AB
försattes i frivillig likvidation.
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NOVEMBER

Aqilions projektbolag Oncorena
Holding AB stärkte kassan genom
en företrädesemission om 15 MSEK.
AQILION AB avyttrade hela sitt
innehav i projektbolaget Glactone
Pharma AB.

Vd har ordet

”
U

nder 2019 godkände det amerikanska läkemedelsverket, FDA,
48 stycken nya läkemedel. Även om
det var färre än 2018 så är 2019 det tredje
mest produktiva året under de senaste
25 åren enligt EY:s rapport ”FDA Drug
Approvals Report”.
Det läkemedel bland de 48 som beräknas
ge både störst intäkter och göra stor skillnad för patienterna är Trikafta, ett läkemedel för cystisk fibros som beräknas hjälpa
cirka 90%. Vertex som är bolaget bakom
produkten har kombinerat tre substanser
i ett läkemedel och innovationen erkändes
snabbt. Vertex syntetiserade den tredje
komponenten i läkemedlet första gången
2016, bara tre år innan trippelkombinationen blev godkänd. De nya innovativa
immunterapierna i form av s.k. check
point-hämmare har snabbt tagit stora steg
framåt och finns givetvis med på listan.
Ett annat spännande exempel på innovativ
läkemedelsutveckling är Novo Nordisks
orala formulering av peptiden semaglutid.
Genom att lösa en svår teknisk utmaning
underlättar man för diabetiker att ta sin
nödvändiga medicin som en tablett istället
för en injektion.
Exemplen ovan är bevis på att innovativa
läkemedel som tydligt löser ett behov är
attraktiva för alla parter; från akademi
och bolag som driver tidig utveckling till
patient och samhälle. Innovativa projekt
driver också affärer. Ser man till de strukturaffärer som genomfördes under 2019,
vilka kollektivt nådde ett ”all time high”
om 357 miljarder USD totalt i ”deal value”,
så gjordes flera affärer i tidig forskningsfas baserat på innovativa nya läkemedelskandidater. Så var passar då Aqilion in
i värdekedjan inom läkemedelsutveckling
och hur kan vi utveckla vår affär? Jag är
övertygad om att nyckeln till vår affärsmodell är att prioritera just innovation

2019 var ett mycket händelserikt år
då vi i mångt och mycket valde väg,
prioriterade i portföljen och startade
tre innovativa tidiga projekt i linje
med Aqilions nya strategi.

och fokuserat driva egna projekt. Vår strategi är att utveckla läkemedelsidéer inom
inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi och vi ska göra det
i projektform i Aqilions egen regi.
Namnbytet under våren markerar en ny
strategi och inriktning. Vi tog avstamp
i det som skapats historiskt i bolaget mot
en ny vision. Mina kollegor och jag har
upplevt förflyttningen i strategi och de
konkreta arbetsuppgifterna som mycket
inspirerande. Vi utgår från behovet i vården och hos patienten och arbetar med
innovation i kombination med industriell
erfarenhet för att lösa just de behoven.
Utifrån datadriven forskning väljer vi
sedan de projekt som har störst möjlighet
att lyckas enligt Aqilions affärsmodell.
Vilka läkemedel kommer att registreras
om fem till tio år? Vad vi kan se redan nu
är att det inte längre handlar om enbart
små molekyler eller antikroppsläkemedel. Nu mognar tekniker inom cellterapi,
genterapi, RNA baserade läkemedel, nanobodies, peptider och nya tekniker som
t.ex. targeted protein degradation (bl.a.
PROTAC) tar plats. Samtidigt kommer
verktyg i form av digitalisering och artificiell intelligens i kombination med mer
individanpassad behandling att bidra till
helt nya koncept. Självklart vill vi vara
med och ta del i denna utveckling.
Under slutet av året startade vi tre egna
Aqilion-projekt; Alnitak 1, Alnitak 2 och
Alhena. De är namngivna efter starkt
lysande stjärnor i analogi med vårt nya
namn. Då de är tidiga projekt i forskningsfas har vi valt att inte avslöja några
tekniska detaljer om projekten förutom
att de båda har fokus inom inflammation
och onkologi. Alhena utnyttjar den s.k.
PROTAC-teknologin för att ta fram en
ny läkemedelskandidat inom onkologi.

Alnitakprojekten baseras på små molekyler och har förutsättning att utmynna i två
läkemedel, ett inom inflammation och ett
inom onkologi.
2019 var ett mycket händelserikt år då vi
i mångt och mycket valde väg, prioriterade
i portföljen och startade tre innovativa
tidiga projekt i linje med Aqilions nya
strategi. Detta innebär att vi har stängt
ned eller avyttrat de projekt som inte
mötte sina uppsatta mål för att vi ska
kunna satsa desto mer på de som levererar. Vi måste fortsatt vara mycket disciplinerade i våra investeringar och endast
satsa vidare i de projekt som följer plan
och som fortsatt är attraktiva och konkurrenskraftiga internationellt. Detta kräver
mod, disciplin, kreativitet och samarbete
vilket vi på Aqilion under året har visat att
vi har. Jag är därför glad över att få vara en
i teamet som verkligen levt upp till utmaningen och jag ser fram emot att ta mig an
nästa etapp av Aqilions förändringsarbete.
I skrivande stund är det uppenbart att
krisen i spåret av coronavirusets framfart
påverkar oss alla och envar. Vi anpassar
givetvis vår verksamhet efter rådande
förhållande och myndigheternas rekommendationer. Att skydda våra medarbetare
och medmänniskors hälsa och trygghet
kommer först. För att sedan minimera
riskerna för Aqilion så lägger vi särskild
vikt vid uthålliga prioriteringar i projekten
och fokuserar på vardagens utmaningar.
Avslutningsvis vill jag tacka för det starka
stödet från styrelse och ägare under året.
Helsingborg i april 2020
Sarah Fredriksson
Verkställande direktör, AQILION AB
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Om verksamheten

A

qilion identifierar unika life science-idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt
intressanta projekt. Våra kunder som representerar nästa
steg i värdekedjan, läkemedelsbolag och bioteknikindustrin,
förvärvar i allt högre grad externa utvecklingsprojekt och när de
gör det tidigt i utvecklingen är den innovativa aspekten i kombination med det medicinska behovet avgörande faktorer. Aqilion
identifierar idéer som baseras på solid vetenskaplig grund där vi
rimligt, tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans
och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där vi ser ett
stort framtida behov, god potential för innovation samt ett uttalat
intresse i marknaden.
Aqilion utvecklar värden i läkemedelsprojekt som befinner sig
i en innovativ discovery-fas, tidig forskningsfas, och de projekten
utgör en viktig hörnsten i Aqilions pipeline. Den andra hörnstenen är projekt som befinner sig lite senare i utvecklingskedjan
d.v.s. tidig klinisk utveckling där målsättningen är att visa att
läkemedelskandidaten ger effekt i människa, ett s.k. proofof-concept. Aqilion är fortsatt opportunistiskt och kan även i
framtiden välja att investera kapital direkt i klinisk fas i lovande
projekt, men utgångspunkten är att vår affärsmodell ska prioritera kortare utvecklingsperioder där värdeutvecklingen är som
störst för ett bolag med våra förutsättningar.

FORSKNINGSSKEDE

1

2

Aqilion Discovery

t
u

Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med experter, akademiska forskningsgrupper och nyckelpersoner oavsett om det är Aqilions team, en akademisk forskare
eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet.
Modellen erbjuder ett unikt alternativ för en akademisk forskargrupp som vill fortsätta med karriären och samtidigt kunna vara
med att ta sin idé från tidig upptäckt till ett kommersiellt läkemedelsprojekt. På samma sätt erbjuder vi som partner ett operativt
team och en framtid för projekt som parkerats inom industrin av
olika skäl, men som har en riktigt god potential i Aqilions regi.

UTVECKLINGSSKEDE

3

4

5

6

7

8

9

Aqilion Development

Identifiera rätt målmolekyl i kroppen
Identifiera nya molekyler som kan
verka på det målet
Bevisa att valda molekyler verkar
på målet
Välja de bästa läkemedelskandidaterna

e
r

Våra projekt drivs internt och integrerat med bolag med stor
erfarenhet och särskild spetskunskap inom läkemedelsutveckling. Ibland då det t.ex. finns fler ägare som bidrar med extern
finansiering i projekten drivs de som enskilda intresse- eller dotterbolag med stöd från Aqilions gemensamma centrala resurser.
Denna flexibilitet möjliggör fokus på projektnivå men ger också
möjlighet till övergripande diversifiering, riskhantering och en
opportunistisk syn på nya projekt.

Ansökan hos
myndighet om
att få genomföra
klinisk prövning

i
o
p
a
s

Ansökan om
registrering av
ett regulatoriskt
godkänt läkemedel

Testa säkerhet och genomföra toxstudier
Klinisk prövning i människa / Fas 1
Klinisk prövning i människa / Fas 2
Klinisk prövning i människa / Fas 3
Klinisk prövning i människa / Fas 4

Figur 1. Aqilions pipeline består i huvudsak av två typer av projekt: Aqilion Discovery (tidig forskning) och Aqilion
Development (tidig klinisk fas). Discovery-projekten drivs från idé mot en substanskandidat medan Developmentprojekten drivs genom den första kliniska utvecklingen (Fas 1 - Fas 2). I det senare fallet kan Aqilion inlicensiera
ett projekt eller driva ett gemensamt utvecklingsprojekt tillsammans med en partner t.ex. ett läkemedels- eller
bioteknikbolag.
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Aqilions roll på marknaden

U

nder 2019 beslutade Aqilion att fokusera på läkemedel
och välja bort projekt inom medicinteknik och diagnostik.
När det gäller terapiområden så ska Aqilion framöver i huvudsak arbeta med innovation inom inflammation i gränslandet
mellan onkologi och immunologi. Genom att definiera ett tydligt
fokus underlättas arbetet med att identifiera rätt projekt och den
samlade kunskapen inom området förstärks över tid. Valet av
terapiområden gjordes dels baserat på medicinska behov, dels
baserat på vad framtida kunder, läkemedelsbolag och bioteknikindustrin, visar mycket intresse för, se bilderna nedan.

Det är också viktigt för Aqilion att det finns goda möjligheter för
att utlicensiera eller sälja projekten i relativt tidig fas. De trender
som finns i marknaden under 2019 och som ser ut att fortsätta
under ett antal år framöver stärker valet av fokus, se tabell 1
nedan.
När intresset är stort så ökar konkurrensen. Givet Aqilions storlek
måste projekten väljas så att de får en tydlig konkurrensfördel,
competitive edge. Det uppnås genom att inte i första hand
konkurrera inom de allra största indikationerna utan med väl
avgränsade indikationer med en tydlig klinisk translation mellan
discovery-modeller och patient. Det är också intressant att välja
indikationer med något mindre patientgrupper, t.ex. inom gruppen särläkemedel (orphan drugs).

Onkologi

Antal inom Onkologi/
Inflammation

Neurologi
Immunologi/inflammation
Endokrinologi/metabolisk sjukdom
Infektion
Gastroenterologi
Dermatologi
Hematologi
Oftalmologi
Respiratorisk sjukdom
Kardiologi
0
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Säljare

8%

Merck&Co

14%

Novartis

18%

Roche

10%

AstraZeneca

7%

Novo Nordisk

7%

Pfizer

4%

Boeringer Ingelheim

5%

Abbvie

5%

Gilead

5%

Biogen

5%

Merk KGA

5%

Diachi Sankyo

5%

Övriga

14%

100

Bild 1 och 2. Aqilion har valt att fokusera på inflammation i gränslandet mellan onkologi
och immunologi där antalet affärer under 2018 visar på ett industriellt intresse. I den
vänstra bilden illustreras antalet affärer per terapiområde genomförda av de 30 största

Licenstagare

J&J

Utvecklingsfas

Immunonkologi

läkemedelsbolagen under 2018. Bilden till höger visar de största aktörerna inom
onkologi och inflammation baserat på antalet affärer som genomfördes under 2018.

Totalt värde
(MUSD)

Förskottsbetalning (MUSD)

Merck&Co

Esai

Lanserad

✓

5,755

300

Roche (Genentech)

Affimed

Forskningsfas

✓

5,046

Ej publikt

Bristol-Myers-Squibb

Nektar

Lanserad

✓

3,630

1 000 plus 850 i aktier

Gilead

Sangamo Therapeutics

Forskningsfas

✓

3,160

150

Allogene

Cellactis

Forskningsfas

✓

2,800

Ej publikt

Gilead

Agenus

Forskningsfas

✓

1,872

120 plus 30 i aktier

Gilead

Tango therapeutics

Forskningsfas

✓

1,750

50

J&J

Argenx

Klinisk Fas 2

✓

1,600

300 (plus 200 i aktier i separat affär)

Bluebird Bio

Gritstone Oncology

Forskningsfas

✓

1,595

20

Roche

SQZ Biotech

Forskningsfas

✓

1,400

18

Boeringer Ingelheim

OSE
Immunotherapeutics

Preklinisk utveckling

✓

1,389

50
10

J&J (Janssen)

Yuhan

Klinisk Fas 2

✓

1,255

ONO Pharmaceuticals

Fate Therapeutics

Forskningsfas

✓

1,250

10

Seattle Genetics

Pieris Pharmaceutical

Forskningsfas

✓

1,230

30

LG Chem

Cue Biopharma

Forskningsfas

✓

1,085

Ej publikt

Källa till
Bild 1, 2 och tabell 1:
Deal Trends Oncology, 2
April 2019 och Cortellis Deals
Intelligence (January 2019),
https://biopharmadealmakers.nature.com/
rooms/489-march-2019/
posts/44967-oncology-dealmaking-trends

Tabell 1. Licensaffärer inom onkologi med ett värde större än 1 miljard USD.
AQILION AB . Årsredovisning 2019
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Vision, affärsidé och strategi

Arbetsmöte på Aqilion, från vänster Fredrik Lindgren, Carina Eldh, Sarah Fredriksson och Susanna Dahlgren.

Vision
Vår vision är att bidra till att skapa nya och effektiva behandlingar
genom att utmana och tillämpa vetenskap i kombination med
kreativitet och entreprenörskap för att förbättra patienternas liv
och maximera hälsovårdsvärdet för samhället.

Affärsidé
Vår affärsidé är att identifiera, utveckla och kliniskt bevisa nya
medicinska innovationer för att attrahera industriella partners
och köpare som i sin tur genomför de fortsatta kliniska studierna
och tar produkten till marknaden. Vi strävar efter att utveckla ett
robust, långsiktigt lönsamt bolag med fokus på effektiva behandlingar.

Strategi
Förutsättningarna för att nå de finansiella målen såväl som att
optimera Aqilions affärsmodell är att attrahera intressanta
projekt samt att avyttra dem relativt tidigt under den kliniska
utvecklingen. Val av projekt, optimering av projektportföljen över
tid och in- och utflödet av projekt bestämmer hur väl detta lyckas.
Vi fokuserar på innovativa läkemedelsbehandlingar inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi.

8
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De övergripande delarna i strategin är i stora drag följande:
• Bygga en projektportfölj med diversifierad risk för att
hantera kassaflödet över tiden
• Scouta industri och akademi för att identifiera de
projekt som passar Aqilions affärsmodell
• Etablera och måna om ett mycket erfaret ledarskap och
operativt team i kombination med ett kompletterande
nätverk med specialister, experter, opinionsledare och
intressenter
• Arbeta konsekvent med en proaktiv och transparent
kommunikationsstrategi
• Stärka tilliten och nätverken med potentiella investerare
och kunder för att öka intresset för ett finansiellt samarbete
och Aqilions portfölj inför eventuell avyttring av projekt
• Säkerställa en finansiell plan för att stödja de långsiktiga
målen

Mål och måluppfyllelse

Aqilions långsiktiga mål är att:
•

Bygga ett hållbart och konkurrenskraftigt bolag som utvecklar
tidiga läkemedelsprojekt

•

Kontinuerligt hantera sex till åtta projekt i portföljen

•

Generera en bra avkastning med målsättningen att nå en avkastning
i nivå med ett läkemedelsföretag och skapa en kontinuerlig
värdeökning över tiden

•

Vara en attraktiv partner för samarbetspartners, förvärvare
eller licenstagare som läkemedelsbolag eller andra aktörer
inom life science-industrin

•

Vara en attraktiv partner för innovativa individer och organisationer
som har skapat en unik och lovande innovation

Målsättningar och måluppfyllelse under 2019/2020
Aqilions prioriterade mål i det kortare perspektivet:

33+67+A
100+A
60+40+A

Starta minst tre nya
Aqilion Discovery-projekt med
tre helt olika läkemedelstarget
Måluppfyllelse: 67%

Starta ett nytt
Aqilion Development-projekt
(tidig klinisk fas)
Måluppfyllelse: Inte påbörjat

50+50+A
40+60+A

Stödja och medfinansiera projektbolagets Laccures kommersiella
utveckling genom att inleda en
process med fokus på utlicensiering
av produkten eller försäljning
av hela bolaget
Måluppfyllelse: 50%
Aqilion ska bli ett börsfähigt bolag
Måluppfyllelse: 60%

Aktivt stödja projektbolaget
Oncorena finansiellt och operativt
med målsättningen att bolaget ska
nå klinisk utveckling
Måluppfyllelse: 40%

AQILION AB . Årsredovisning 2019
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Kärnvärderingar

Våra grundläggande värderingar formar Aqilion och vägleder oss när
vi fattar beslut. Värderingarna genomsyrar våra tankar och handlingar.
De skapar en gemenskap internt och bidrar till organisationskulturen samt
visar vägen i vårt samarbete med rådgivare, specialister och innovatörer.
De fyra hörnstenarna i Aqilions kärnvärderingar är nyfikenhet, mod,
samarbete och konsekvens.

Nyfikenhet

Vi drivs av nyfikenhet
i kombination med passion
när vi söker nya hållbara
och vetenskapligt baserade
projektidéer.

Mod

Vi vågar agera annorlunda, ta kalkylerade
risker och prioritera god kvalitet genom en
snabbfotad och kostnadseffektiv process.

Samarbete

Vi stärker varandras kompetens,
engagerar oss och uppmuntrar andra.

10
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Konsekvens

Vi är försiktiga med våra
resurser och agerar öppet,
ärligt och etiskt.

Affärsmodell

– Aqilion skapar hållbara värden

I

Aqilions affärsmodell är det identifieringen av tidiga lovande
innovativa läkemedelsprojekt och utvecklingen av dessa fram
till proof-of-concept i kliniska studier som levererar värdet
i erbjudandet till kunden. Det innebär att Aqilion väljer projekt
som har stor potential att attrahera läkemedels- och bioteknikbolag att samarbeta, köpa eller licensiera projekten i tidig fas.

Modellen erbjuder ett unikt alternativ för en akademisk forskargrupp som vill fortsätta med karriären och samtidigt kunna vara
med att ta sin idé från tidig upptäckt till ett kommersiellt läkemedelsprojekt. På samma sätt erbjuder vi som partner ett operativt
team och en framtid för projekt som parkerats inom industrin av
olika skäl, men som har en riktigt god potential i Aqilions regi.

Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett
internt projekt eller en industriell partner som är initiativtagaren
till projektet. Varje nytt projekt initieras och drivs av Aqilions
team. Det unika och innovativa i varje projekt verifieras också
med hjälp av externa experter och opinionsledare inom respektive indikation.

Det är i huvudsak utvecklingen i sig av de projekt Aqilion väljer
att investera i som driver kostnadssidan i modellen. Modellens
intäkter och avkastning genereras via samarbete med industriella
partners, licensavtal eller genom försäljning av projekt.
I enskilda fall kan det komma att krävas ytterligare investeringar
från externt riskkapital innan projekten kan nå den mognad som
genererar en avkastning.

Vetenskap/
innovation från
• Akademin
• Interna idéer
• Industrin

Utvärdering
• Undersöker
• Finansierar
preprojekt
• Extern expertis

Idéer som inte
passar affärsmodellen

Utvecklar
• Leder, driver
utveckling
• Riskminimerar
• Visar proof-ofconcept

Exit
• Levererar värde
• Söker tagare
• Genomför affär
och följer upp
med support

Avbrutna eller
nedlagda projekt/
tillgångar

AQILION AB . Årsredovisning 2019
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Scouting för att hitta rätt projekt

V

al av projekt är nyckeln till framgång för Aqilions affärsmodell. Nya projektidéer genereras internt i Aqilion eller
i samarbete med externa aktörer. Vi analyserar och
bevakar kontinuerligt internationella patentbaser, nyheter inom
kliniska prövningar och forskningsfronten inom våra prioriterade indikationer för att identifiera potentiella projekt. Utöver det
arbetet utforskar vi aktivt idéer genom att interagera med:
• Akademiska grupper med innovativa idéer baserade
på framstående forskning
• Mindre bioteknikbolag
• Industrin då vi letar efter parkerade intressanta projekt
som kan passa Aqilions affärsmodell

Utvärderingsprocessen, som bygger på de övergripande projektkriterierna, börjar vanligtvis med en preprojektfas, under
vilken Aqilion-teamet går på djupet i projektet för att få en ökad
förståelse för de utmaningar och möjligheter som är specifika för
projektet. I den här fasen kan Aqilion investera resurser för att
ytterligare utvärdera potentialen och göra projektet mer moget
för ett fullskaligt projekt eller projektbolag.

Preprojektfasen är viktig för att skapa förtroende och en gemensam vision av projektet med externa innovatörer, rådgivare,
opinionsledare och intressenter. Alla tidiga projekt kommer att
möta både framgångar och utmaningar. Mod och integritet,
liksom nyfikenhet och intensiva samarbetsinsatser, är avgörande
för framgång. Det är viktigt för Aqilion att skapa det optimala
teamet runt projekten som kan hantera samspelet över tid.
Alla projekt når inte hela vägen fram.
Det är av stor vikt att teamet har tillräcklig kunskap och integritet att kunna lägga ned de projekt som inte når sina delmål och
därmed inte långsiktigt kommer att skapa värde för Aqilion. Det
är lika viktigt att ha förmågan att tillvarata de projekt fullt ut som
har en god potential.

Aqilions projektkriterier baseras på fem hörnstenar:

1.

Det är viktigt att förstå de bakomliggande biologiska och kliniska principerna för projektet
och det bör finnas en idé om en läkemedelskandidat, eller åtminstone en idé om hur man
kan ta fram en modellkandidat inom en realistisk tidsram och budget.

2.

Vi söker efter projekt som riktar sig mot ett uttalat medicinskt behov som sannolikt också
har möjlighet till en gynnsam prisbild och subvention från myndigheter och försäkringsbolag på en global marknad.

3.

Det är avgörande att det finns ett gott IP-skydd (intellectual property), eller en mycket god
möjlighet att bygga en stark IP-strategi kring projektet.

4.

Eftersom Aqilion investerar i idéer i tidigt stadium är det nödvändigt att tydligt utgå från
ett starkt industriellt fokus med avseende på potentiella utvecklingspartners och köpare av
bolagets projekt. Aqilions projekt ska vara attraktiva för potentiella förvärvare.

5.

Vi föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialistläkemedel eller läkemedel
för sällsynta sjukdomar (särläkemedelsindikationer) är av särskilt intresse.
Utöver dessa fem hörnstenar utvärderas noggrant om projektet kan utvecklas på bästa sätt inom
Aqilions affärsmodell och om bolaget kan tillföra betydande värde för projektet.

12

AQILION AB . Årsredovisning 2019

Aqilions pipeline
- per den 31 december 2019

A

qilion utvecklar idéer från tidig fas med målet att leverera
kliniskt proof-of-concept och ett intressant värdeerbjudande för en köpare eller partner som kan genomföra det
fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet och ta läkemedlet till
marknaden.
Under året har strategiarbetet intensifierats för att stärka Aqilion
och för att bolaget fullt ut ska kunna ta till vara projektportföljens
många möjligheter. Detta har resulterat i att Aqilion under 2019
har slutat att investera i eller stängt ned de projekt som inte möter
bolagets uppsatta mål. Det är viktigt att identifiera risker tidigt
i projekten för att främja ett proaktivt ledarskap och en sund
affärsmässighet.
Under våren inledde Aqilion ett nytt sätt att utvärdera projektidéer i s.k. preprojekt som inte redovisas förrän Aqilions styrelse
beslutar om att starta ett fullvärdigt projekt. Modellen öppnar
upp för externa samarbeten där Aqilion kan bidra med ytterligare
analys och studier innan partnerna ingår avtal om ett gemensamt

Fokusområde

projekt och inleder en affärsrelation. Ett sådant exempel på ett
preprojekt är samarbetet med Immunscape som inleddes under
året. Immunscape är ett bolag som har utvecklat innovativa
molekyler som har potential att bli nya läkemedel inom cancer
och autoimmuna sjukdomar. Preprojektet befinner sig i tidig
fas. Samarbetet syftar till att gemensamt utvärdera och utveckla
projektets kommersiella potential.
Vid årets slut stärkte Aqilion sin portfölj med tre innovativa
prekliniska projekt; Alnitak 1, Alnitak 2 och Alhena. Läkemedelsprojekten drivs i egen regi och ligger inom Aqilions nya
fokusområde inflammation i gränslandet mellan onkologi och
immunologi.
Aqilion står nu bättre rustat för att driva och utveckla projektportföljen vidare för att ytterligare öka värdet. Tillsammans
skapar detta en hållbar tillväxt. Mer information om Aqilions
hållbarhetsarbete finns på sidan 22.

Projekt

Oncorena

Aqilions projektportfölj:
Onkologi

Alnitak #1

Alhena

Aqilions
andel

Forskning

Pre-klinik

Fas 1

Fas 2

Fas 3

Registrering

30,7%
100%
100%
100%

Inflammation

Alnitak #2

23,7%
   

Infektion

Laccure

Aqilion har per den 2019-12-31 fem innovativa projekt i portföljen som förväntas
fylla en viktig plats i behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd där det idag inte
finns tillräckligt effektiva behandlingsalternativ. Tre projekt Alnitak 1, Alnitak 2 och
Alhena är i tidig forskningsfas (discovery). Ett är i slutfasen av den prekliniska utvecklingen, Oncorena, och ett är i klinisk fas på väg mot kommersialisering, Laccure.
Därutöver har Aqilion ett aktieinnehav om 25,9% vid periodens utgång i det tidigare
projektbolaget AcuCort AB som sedan 2017 är noterat på Spotlight Stock Market,
Stockholm.
Sedan starten 2002 har fyra projekt avyttrats: Ambria Dermatology AB, Belina AB,
Pulsetten AB (tidigare DuoCort) och Glactone Pharma AB. Två projektbolag har
börsintroducerats, LIDDS AB och AcuCort AB; och tre har avslutats Pharmapnea AB,
Adenovir Pharma AB och Trophea AB.

AQILION AB . Årsredovisning 2019
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Projekten per indikation
- per den 31 december 2019

O N KO LO G I

Oncorena

Oncorena drivs i bolagsform och
Aqilion äger 30,7% och är tillsammans
med HealthCap huvudägare i bolaget.
Oncorena utvecklar en ny produkt för
behandling av avancerad njurcancer.
Projektet har sitt ursprung från observationen att en viss sorts svamp, toppig
giftspindling, vid (oavsiktlig) förtäring
leder till mycket specifika skador på
njurarna hos människa.
Det är ämnet orellanin som finns i svampen som ger upphov till dessa mycket
specifika njurskador. Bestående skador
på andra organ har inte observerats.
Experimentella studier har visat att syntetiserat orellanin har en liknande mycket
effektiv avdödande effekt även på njurcancerceller. Målet är att med orellanin avsevärt förlänga överlevnaden för patienter
med avancerad njurcancer i dialys. Endast
20% av patienterna lever efter fem år.
Det medicinska behovet är mycket stort
liksom den kommersiella potentialen om
effekten är så dramatisk som experimentella studier visar. En av de stora fördelarna är att orellaninet förefaller mycket
specifikt för celler som har sitt ursprung
från njurarna och eftersom patienterna
redan dialyseras så förväntas inga ytterliga biverkningar till skillnad från andra
läkemedel som används idag.
Den primära indikationen för orellanin
är patienter med metastaserad njurcancer
i dialys. Anledningen till att välja denna
indikation är att biverkningarna bedöms
påverka endast njurarna och därmed
kommer patienterna att dra nytta av den
förväntade positiva behandlingseffekten utan ytterligare njurskada. Antalet
patienter med spridd njurcancer i kronisk
dialys beräknas överstiga 8 000 i USA.
Om denna siffra extrapoleras till Europa
och Japan och hänsyn tas till att praxis
varierar mellan olika länder är en konservativ uppskattning att det kan finnas
10 000 patienter på dessa tre marknader.
Utvecklingen under 2019
Under året har arbetet fortsatt med de
förberedande toxikologistudierna inför
en första klinisk studie på patienter,
vilket är en viktig milstolpe för Oncorena.
Den nuvarande planen är att genomföra de initiala kliniska prövningarna på
kliniker i Sverige. Oncorenas prekliniska
orellanin-studier pågår och kommer att
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slutföras under våren 2020. Den första
kliniska studien, en kombinerad Fas
1/2-studie, beräknas starta under 2020/
2021. Oncorena finansierades under
hösten med 14,6 MSEK för att bygga upp
organisationen och skapa de resurser
som krävs för att förbereda den kliniska
studien i patienter med avancerad njurcancer. Kapitaltillskottet tillfördes genom
en nyemission till befintliga aktieägare.

Alhena

Projektet Alhena syftar till att ta fram ett
s.k. PROTAC-läkemedel mot ett målprotein som är centralt för vissa cancersjukdomar. PROTAC är en förkortning av
proteolysis-targeting chimaera (PROTAC).
Teknologin kan översiktligt förklaras som
att man använder cellens eget system för
att bryta ned ett visst målprotein i cellen
istället för att enbart försöka blockera dess
verkan. Alhena-projektet är inriktat mot
kombinationsbehandling inom immunonkologi med ett särskilt initialt fokus på
svårbehandlad och aggressiv s.k. trippelnegativ bröstcancer. Projektet startades
i december 2019.
O N KO LO G I O C H I N F L A M M AT I O N

Alnitak 1 och Alnitak 2

Alnitak är ett projekt som har två intressanta tillämpningar. Målet är att utveckla
läkemedelskandidater som binder till
ett målprotein som är väsentligt både
för utvecklingen av tumörsjukdomar
och för inflammatoriska tillstånd.
Ett lyckat projekt kan därför bidra såväl
till att utveckla nya läkemedel för att
behandla sällsynta sjukdomar dvs.,
särläkemedelsindikationer (orphan drug)
inom autoinflammatoriska sjukdomar,
Chrons sjukdom eller fibros; som till
nya kombinationsbehandlingar inom
onkologi, främst tarmcancer. Projektet
startades i december 2019.
I N F E KT I O N

Laccure

Projektet Laccure grundades av innovatörer i dåvarande PULS partnerskap och
drivs i dag i bolagsform där Aqilion äger
23,7%. Laccure har utvecklat en vaginaltablett, Laccure® Vagitorium, för behandling och prevention av bakteriell vaginos,
vilket är den vanligaste gynekologiska
infektionen.

Den påtagliga lukt som är förknippad
med bakteriell vaginos påverkar kvinnors
livskvalitet negativt och leder till en känsla
av ofräschhet som även kan yttra sig i
social isolering och t.o.m. depression.
Hittills har det inte funnits någon effektiv
behandling som både är användarvänlig
och som kan användas sällan. Laccure
har utvecklat en produkt som utgår ifrån
kvinnans önskemål och behov. Resultaten
från Laccures två kliniska studier visar att
behandling med en enda vaginaltablett
resulterar i att ca 80% av kvinnorna blir
fria från bakteriell vaginos. Innovationen
baseras på en kemisk modifiering av
mjölksyra, vilket resulterar i mjölksyrafrisättning i upp till en vecka vilket sänker
det förhöjda vaginala pH-värdet.
Prevalensen av bakteriell vaginos är 10 –
30%, vilket innebär att drygt 40 miljoner
kvinnor i Europa och USA drabbas varje
år. I hela världen är uppskattningsvis
300 miljoner drabbade. Cirka hälften av
kvinnorna får återfall minst en gång per
år. Den starka trenden mot minskad antibiotikaanvändning kommer sannolikt att
gynna försäljningen av produkten.
Utvecklingen under 2019
I maj 2017 tecknade Laccure ett exklusivt
och globalt licensavtal med amerikanska
Combe Inc. Licensavtalet gav Combe
exklusiva globala rättigheter till Laccures
egenvårdsprodukt för behandling av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebar
att Laccure skulle erhålla en betalning
vid signering och delmålsbetalningar
samt royalty. I början av 2019 meddelade Combe att de sade upp licensavtalet
p.g.a. att bolaget hade ändrat prioritering
och strategi för sina utvecklingsprojekt.
Enligt en överenskommelse återfördes
alla rättigheter och utvecklingsresultat till
Laccure som under året har tagit tillbaka
produkten och driver det fortsatta arbetet
mot kommersialisering i egen regi med
stöd från Aqilion-teamet. Under 2019 har
bolaget utvecklat en helt ny kostnadseffektiv produktionsmetod som dessutom
avsevärt förenklar produktion i stor skala.
Målsättningen är att under 2020 inleda nya
diskussioner med potentiella partners som
kan ta produkten vidare mot registrering
och kommersialisering.

Innehav i noterade bolag
- per den 31 december 2019

AcuCort AB

– Ny lättanvänd glukokortikoidprodukt

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® som är en
snabblöslig munfilm innehållande kortisonsubstansen dexametason som läggs på tungan och löses upp inom 15 sekunder
utan att patienten behöver ta vatten och förenklar därför snabb
medicinering. Produkten ligger förpackad i en tunn plastfolie
som är lätt att alltid bära med sig och är i första hand avsedd för
behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos
barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.
Den innovativa läkemedelskandidaten var tidigare kallad Dexa
ODF. Under 2019 har AcuCort lanserat varumärket ISICORT®
som har godkänts som registrerat varumärke inom EU.
I början av 2019 meddelade AcuCort positiva resultat från den
bioekvivalensstudie som ska ligga till grund för bolagets ansökan
om marknadsgodkännande i EU. Resultaten visade att ISICORT®
är bioekvivalent med den jämförda referensprodukten. Studien
ligger till grund för bolagets inlämnade ansökan om marknadsgodkännande i Sverige.

Senare under året meddelades resultat från den första av de två
planerade bioekvivalensstudierna som ska ligga till grund för en
ansökan om marknadsgodkännande i USA. Resultatet visade att
ISICORT® är bioekvivalent med den jämförda referensprodukten.
Den andra studien, på icke-fastande deltagare, uppnådde inte
bioekvivalens med referensprodukten. AcuCort har tagit fram
handlingsalternativ för det fortsatta arbetet att registrera och
kommersialisera läkemedelskandidaten ISICORT®.
AcuCort noterades på Aktietorget (numera Spotlight Stock
Market) i april 2017. Under hösten 2019 genomförde AcuCort en
nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som tecknades
till 101,7% och AcuCort tillfördes cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader vilka uppgick till 4,2 MSEK. Aqilion tecknade sin
pro-rata andel om 10,6 MSEK.
Aqilions innehav uppgick vid årets slut till 5 069 066 aktier
(25,9%). Mer information finns på www.acucort.se.

Läkemedelskandidaten ISICORT® förenklar snabb medicinering vid
svåra och akuta allergiska reaktioner. (Arkivbild: AcuCort AB)
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Avyttrade projekt
- per den 31 december 2019

ADENOVIR PHARMA AB

GLACTONE PHARMA AB

Adenovir Pharma har utvecklat en antiviral läkemedelskandidat
(APD-209) för behandling och potentiellt även förebyggande av
den smittsamma ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit
(EKC) som orsakas av virus. Fas 2-prövningen med APD-209 gav
inte några konklusiva resultatet. Patientunderlaget i studien var
otillräckligt för att nå statistisk signifikans. Detta har försvårat
det fortsatta utvecklingsarbetet och möjlighet till avyttring av
projektet.

Glactone Pharma har utvecklat nya substanser som kan blockera ett signalprotein, STAT3, som är överaktivt i cancerceller.
Substanser som blockerar STAT3 kan användas i kombination
med immunterapier och för behandling av spridd prostatacancer
i sent stadium (kastrationsresistent prostatacancer). En naturligt
förekommande substans som heter galiellalactone, har visat sig
påverka STAT3 och projektbolaget har utgått från dess egenskaper
i utvecklingen mot en läkemedelskandidat. Studier pågår för att
undersöka hur Glactone Pharmas STAT3 hämmande substanser
bäst kan kombineras med olika terapier och identifiera substanserna med de mest lovande läkemedelsliknande egenskaper.

– Virusorsakad ögoninfektion

Den 23 oktober 2019 meddelade AQILION AB att vid en extra
bolagsstämma i projektbolaget Adenovir Pharma AB togs
beslutet att likvidera bolaget. Likvidationen inleddes den
1 november 2019.

AMBRIA DERMATOLOGY AB

I november 2019 meddelade AQILION AB att bolaget avyttrade hela sitt aktieinnehav i Glactone Pharma AB till Daniel
Lifveredson Invest AB. Vid slutförandet av affären erhöll Aqilion
en symbolisk kontant del och kan dessutom komma att erhålla
en tilläggsköpeskilling om Daniel Lifveredson Invest AB uppnår
vissa milstolpar framgent.

Ambria Dermatology AB såldes 2009 till Natumin Pharma AB.
Köpeskillingen utbetalas i takt med att Natumin säljer produkter
baserade på Ambrias teknologi och är maximerad till 32 MSEK.
PULS, numera under namnet Aqilion, ägde 11,9% av bolaget vid
försäljningen 2009 och kan därmed erhålla upp till 3,8 MSEK.

LIDDS AB

– Dermatologi

Under 2019 har en tilläggsköpeskilling om 0,65 MSEK för köpet av
Ambria utbetalats, varav 11,9% av beloppet tillfallit Aqilion.

BELINA AB
– Bröstcancer

Under 2019 avyttrade AQILION AB hela sitt innehav i projektbolaget Belina AB till dess grundare och innovatör.
Under 2018 ändrade Aqilion sin strategi och organisation och som
en konsekvens av detta togs beslutet att överlåta Aqilions innehav
till projektbolagets Belinas innovatör. Rationalen var att Aqilion
inte längre var en optimal partner för den fortsatta utvecklingen
av Belina och kommersialisering av dess framtida produkt.
Belina driver ett projekt i tidigt skede och utvecklar en produkt
för behandling av bröstcancer. Innovationen bygger på stora
data- och registerstudier utförda av en forskargrupp vid Lunds
universitet. Belina startades som ett mycket tidigt innovationsprojekt inom dåvarande PULS-gruppen, numera Aqilion.
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– Cancerbehandlingar
LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar
med den patenterade drug deliveryteknologin NanoZolid® som
frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för
optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid® ger en
kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort
eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen.
Eftersom NanoZolid® kan integrera läkemedelssubstanser som
redan godkänts av myndigheterna minskas utvecklingsrisken
samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. LIDDS längst framskridna projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot med 2-hydroxyflutamid och är en injicerbar farmaceutisk depåprodukt som innehåller en antiandrogen
substans.
2014 noterades LIDDS AB på Nasdaq First North Stockholm och
upphörde då att vara ett projektbolag. Under hösten 2017 avyttrades hela Aqilions aktieinnehav i LIDDS. Mer information finns på
www.lidds.se.

PULSETTEN AB

TROPHEA AB

Pulsetten AB (tidigare DuoCort AB) har drivit utvecklingen av
Plenadren® i ett tidigare helägt dotterbolag, DuoCort Pharma AB.
Under utvecklingsfasen investerades 90 MSEK i projektet.

Ett känt problem vid långvarig behandling med starka steroidkrämer (glukokortikoider) är att patienterna kan få hudatrofi
(förtunnad hud) som bieffekt. Projektbolaget Trophea bildades
2016 och har arbetat med att utveckla en potentiell kombinationsprodukt, en topikal gel, mot hudatrofi.

– Addisons sjukdom

Idag marknadsförs Plenadren® globalt av Takeda som är en av
de fyra största aktörerna inom Addisons sjukdom.
Under 2011 såldes projektet till det amerikanska läkemedelsbolaget ViroPharma Inc. Vid affären erhöll Pulsetten AB en köpeskilling om 220 MSEK och upp till 860 MSEK knutna mot milstolpar.
160 MSEK av tilläggsköpeskillingen är beroende på regulatoriska
milstolpar i projektet och 700 MSEK baseras på försäljningen av
Plenadren®.
Under 2012 och 2013 har Pulsetten delat ut 205 MSEK, vilket gett
PULS, numera Aqilion, ett tillskott om 10,8 MSEK. Shire plc köpte
under första kvartalet 2014 ViroPharma Inc. Denna affär påverkade inte i sak Pulsetten då avtalet med ViroPharma fortsatte att
gälla. Det har dock visat sig att försäljningen av Plenadren® har
gått betydligt långsammare än förväntat då ViroPharma valt en
strategi med ett mycket högt pris på marknaden. ViroPharmas
ändrade strategi har begränsat och visat sig omöjliggjort
Pulsettens möjligheter till avtalade tilläggsköpeskillingar. Detta
ledde till en rättslig process över milstolpsbetalningar, en process
som Pulsetten förlorade.

– Hudatrofi

Enligt Aqilions framåtriktade strategi har en inventering och
validering av projektportföljen skett under året vilket har inneburit att Aqilion har valt att inte fortsätta investera i Trophea.
Beslutet var grundat på en proaktiv riskminimering och sund
affärsmässighet i enlighet med Aqilions strategi och affärsmodell.
Den 20 december 2019 meddelade AQILION AB att vid en extra
bolagsstämma i projektbolaget Trophea AB togs beslutet att
likvidera projektbolaget. Likvidationen inleddes den 20 december
2019.

Kombinationen av uteblivna milstolpsbetalningar samt kostnader
för den rättsliga processen gjorde att Pulsetten AB ansökte om
konkurs den 22 augusti 2016. Konkursen avslutades under 2018.

Addisons sjukdom är en sällsynt kronisk sjukdom
som innebär att kroppen inte har förmåga att
tillverka sitt eget kortisol, ett livsnödvändigt
hormon som bland annat styr omsättningen av
fett, socker och proteiner. Plenadren® har funnits

på den svenska marknaden sedan 2011. En studie
från 2015 visar bland annat att patienterna som
använt den nya medicinen (Plenadren) upplever
större livskvalitet än de som använde den gamla,
och mer sällan missar att ta sina tabletter.
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Styrelse
Aqilions styrelse består av ledamöter med en gedigen bredd av kompetenser och erfarenheter
för att säkerställa bolagets långsiktiga utveckling och strategiska styrningen av projektbolagen.

Johan Lund Ordförande sedan 2018,

Ordförande i Ersättnings- och nomineringsutskottet sedan 2018
Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom forskning och utveckling av
läkemedel. Han är vd och grundare av KyNexis Medicine Development AB och grundare av MBS Pharma.
Senast var han Vice President Translational R&D vid Celgene, i Cambridge, Massachusett, USA,
med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. Tidigare befattningar
inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, MA, samt
14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & Pain
Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research.
Utbildning: Med.Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical Center,
Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen
Född: 1957
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olink Proteomics, Genagon Therapeutics, TCER AB,
KyNexis Medicine Development AB och MBS Pharma AB
Innehav: -

Jörgen Johnsson Styrelseledamot sedan 2003,

Vice ordförande sedan 2011, Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2018
Jörgen Johnsson är grundare till AQILION AB, då under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar
inom Life Sciences, P.U.L.S. AB. Han är också innovatör i flera av bolagets projektbolag. Han har en lång
och bred erfarenhet av läkemedel och har sedan 1979 haft många internationella och ledande befattningar
i svensk läkemedelsindustri och deltog aktivt i förändringen och utvecklingen av densamma under hela 80och 90-talen. Efter Pharmacias förvärv av Upjohn Company bildades Pharmacia Corporation. Han var då
vd för koncernens konsumentläkemedelsdivision, Consumer Healthcare Worldwide. Han var också Senior
Vice President i Pharmacia Corporation och ledamot i koncernens operativa ledningsgrupp fram till att
han valde att lämna industrin för andra intressen år 2000.
Utbildning: Motsvarande MBA inom Administration och Marknadsföring 1970, LIF medicinsk grundutbildning 1980
Född: 1948
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav: 36 066 aktier via bolag

Roland Andersson Styrelseledamot sedan 2018

Roland Andersson är professor i kirurgi, medicinska fakulteten, vid Lunds universitet. Professor
Anderssons kliniska arbete och forskning är fokuserat på maligniteter i bukspottkörteln, levern och gallvägarna. Han leder också en translationell forskargrupp med inriktning på utveckling av nya biomarkörpaneler för diagnostik, prognos, bedömningar, behandlingsval och resultat samt på att öka kunskapen om
sjukdomen i sig. Han har publicerat cirka 500 originalartiklar, granskat artiklar och bokkapitel samt varit
handledare för 30 doktorander. Han har också ett omfattande internationellt nätverk och har i rollen som
entreprenör grundat sex bolag.
Utbildning: Läkarexamen 1981 vid Lunds universitet, Specialistkompetens i allmän kirurgi 1987, Professor i kirurgi
2000 vid Lunds universitet
Född: 1955
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB;
styrelseledamot Lumito AB, Scientific Advisory Board Volition Rx Ltd.
Innehav: 6 434 aktier
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Marie Lidgard Styrelseledamot sedan 2014

Marie Lidgard har mångårig erfarenhet från finanssektorn. Idag är hon senior partner på Lavindia
AB. Hennes bakgrund inkluderar rollen som vd för Swedish Investment Fund Association och
Senior Vice President för Nordea Investment Management. Hon har också arbetat för det svenska
Näringsdepartementet, där hon var ansvarig för att rekrytera styrelseledamöter till statligt ägda företag.
Under de senaste åren har hon varit aktiv som investerare och grundare av flera nya bolag och sitter idag i
styrelsen för ett flertal bolag.
Utbildning: Jur kand examen år 1982 i Lund. Tingsmeritering Stockholms Tingsätt
Född: 1956
Andra pågående uppdrag: Ordförande i Dreams Securities AB och Fundrella AB. Styrelseledamot
i Von Euler och Partners Kapitalförvaltning AB, Hypoteket Fondförvaltning AB, Film Capital Stockholm AB,
MoM Lidgard AB samt Lavindia AB
Innehav: 21 715 aktier via bolag

Martin Olovsson Styrelseledamot sedan 2019

Martin Olovsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin som ledare och ansvar för portfölj- och
produktstrategier, livscykelhantering, samverkan mellan funktioner som vetenskap & marknad och från
att säkerställa kommersiell excellens. Martin har bred erfarenhet från in- och utlicenseringar av såväl läkemedel som teknologier. Idag är han vd för AstraZenecas spin-out-företag OnDosis. Under åren 1992-2017
hade han ett flertal internationella ledande befattningar inom Astra/AstraZeneca, bland annat som vd för
bolagets nordiska/baltiska marknadsbolag samt Vice President för verksamheterna Inhaled Respiratory
och Global Portfolio & Product Strategy.
Utbildning: Civilekonom Lund 1992
Född: 1967
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i WntResearch AB och Scientific Med AB
Innehav: -

Andreas Segerros Styrelseledamot sedan 2018

Andreas Segerros har tillbringat större delen av sin karriär i globala läkemedelsbolag. Idag verksam som
en av grundarna av Eir Ventures Partners AB. Han har mångårig erfarenhet från ledande internationella
befattningar på Pharmacia Corporation, Pharmacia & Upjohn och Ferring inom forskning & utveckling,
marknadsföring och affärsutveckling i USA, Europa och Japan. Han har också erfarenhet som riskkapitalist
från sin tid som venture partner och partner på Sunstone Capital och han har gjort många investeringar
i framgångsrika tillväxtbolag inom life science-sektorn.
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom bioteknik och biomaterial vid KTH 1984, MBA vid Uppsala universitet 1992
Född: 1960
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Oncorena AB och Oncorena Holding AB,
ledamot i Eir Ventures Partners AB och Merigen AB
Innehav: -

Karin Wingstrand Styrelseledamot sedan 2013
och Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2018

Karin Wingstrand har mångårig erfarenhet från ledande befattning inom läkemedelsforskning och
utveckling i roller på Astra/AstraZeneca som Global Head och Vice President Clinical Development samt
Global Head och Vice President Pharmaceutical and Analytical R&D. Hon har även bred erfarenhet från
styrelsepositioner och som rådgivare inom life science-branschen.
Utbildning: Apotekare 1982
Född: 1957
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mevia AB, T-bolaget AB, Xbrane Biopharma AB,
Histolab Products AB, Integrum AB och Xintela AB
Innehav: -
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Verkställande direktör och operativt team
Aqilion drivs av ett operativt team under ledning av vd med stöd av nyckelkonsulter och samarbetspartnerns. De huvudsakliga
uppgifterna innebär att utforska och utvärdera nya projektidéer och leda samt att driva projektutvecklingsprocessen. Det operativa
teamet är sammansatt av individer med stor erfarenhet från läkemedelsindustrin. De har olika bakgrund och spetskompetenser
som gör det möjligt att ge projekten både strategisk och praktisk support. Tillsammans med projektledare och utvalda specialister,
arbetar teamet aktivt med projekten från idé till exit.
Det operativa teamet samordnar också Aqilions och projektens administration, drift och kommunikation. Detta innebär en
kostnadseffektiv fördelning av resurser och effektiv drift av bolaget och projektbolagen.

Sarah Fredriksson Verkställande direktör

Sarah Fredriksson är vd sedan 2017. Hon har mångårig erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete
inom life science både från akademin och näringslivet. Hon har även erfarenhet som entreprenör och från
vd-roller. Hon grundade Genovis AB och under hennes tid som vd där noterades bolaget på First North,
Nasdaq OMX Nordic. Senast var hon vd för Edvince AB.
Utbildning: Doktorsexamen i biokemi 1999 och civilingenjörsexamen i kemi år 1993 vid Lunds Tekniska Högskola
Född: 1968
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Genovis AB och Edvince AB samt styrelseledamot i LU Holding,
Respiratorius AB, SwedeNanoTech AB och SwedenBIO
Innehav: 2 300 aktier

Lars Brynk CFO (interim)

I nuvarande befattning sedan 2019. Civilekonom med lång erfarenhet inom ekonomi och finans.
Han har en bakgrund som CFO, vice vd och business controller framförallt inom livsmedelshandeln på
bland annat COOP och Bergendahls, men har även haft roller inom ekonomi och finans i ett par andra
branscher. Under hans senaste tid inom ekonomiområdet har han främst fokuserat på uppgifter som
styrning, processer och strategisk planering.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet 1990
Född: 1960
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav: -

Susanna Dahlgren Senior Project Leader

I nuvarande befattning sedan 2018. Hon har mångårig erfarenhet från akademisk forskning och
läkemedelsutveckling och är specialiserad på projektledning, medicinska frågor och vetenskaplig
kommunikation. Hon har tidigare haft internationella ledande befattningar på AstraZeneca,
ALK i Danmark samt Polypeptide Group i Sverige. För närvarande är hon projektledare för ett antal
Aqilion Discovery-projekt.
Utbildning: Doktorsexamen i klinisk immunologi från Karolinska Institutet år 1998 och masterexamen
i mikrobiologi från Stockholms universitet år 1994
Född: 1968
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav: -

Carina Eldh Chief Controlling Officer

I nuvarande befattning sedan 2019, anställd sedan 2011. I hennes roll på Aqilion ansvarar hon för
bolagets och portföljbolagens löpande ekonomiska och administrativa uppgifter. Hon har mer än
20 års erfarenhet från redovisnings-, revisions- och beskattningsfrågor och har tidigare haft
befattningar på KPMG och andra revisions- och rådgivningsföretag, Skatteverket och Öresundskraft.
Utbildning: Gymnasieekonom 1989, Diplomerad redovisningsekonom 1999
Född: 1970
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav: -
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Jeanette Folking Vice President, Chief Development Officer

I nuvarande position sedan 2018, anställd sedan 2007. Jeanette Folking har mångårig erfarenhet och
kunskap från internationella nyckelpositioner som medicinsk chef, operationellt ansvarig för kliniska
prövningar samt projektledare inom läkemedelsindustrin på bl.a. Novartis, Perstorp Pharma, Searle
och CDC. För närvarande är hon projektledare för projektbolaget Laccure AB.
Utbildning: Doktorsexamen medicinsk vetenskap, 1989, Uppsala universitet och mastersexamen i farmaci, 1985,
Uppsala universitet (Leg. Apotekare). Två post doc-år i USA (1989-1991) vid University of Georgetown, Washington,
D.C. och University of Pittsburgh
Född: 1961
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav: 100 aktier

Fredrik Lindgren Vice President, Chief Business Officer

I nuvarande befattning sedan 2018. Fredrik Lindgren har en bakgrund inom läkemedelsindustrin med
erfarenhet från nyckelpositioner inom bland annat affärsutvecklingsprocesser på AstraZeneca och
Umetrics AB. Senast hade han befattningen som Senior Director, Head of Global Business Development
på LEO Pharma.
Utbildning: Doktorsexamen i kemi 1994 och kandidatexamen i kemi 1989 från Umeå universitet
Född: 1967
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav: -

Martin Johansson Senior Director Medicinal Chemistry

I nuvarande befattning sedan 2019. Martin Johansson har varit engagerad i Aqilion sedan 2012 i rollen som
projektledare för projektbolaget Glactone Pharma AB. Han har 20 års erfarenhet av läkemedelskemi och
preklinisk läkemedelsforskning och utveckling. Tidigare har han haft rollen som Chief Scientific Officer på
Respiratorius AB, Senior Research Scientist på AstraZeneca, Discovery R&D och projektledare för Glactone
Pharma AB.
Utbildning: Doktorsexamen i 2002 år vid Lunds universitet, docent i organisk kemi 2007 vid Lunds universitet och
masterexamen 1997 i kemiteknik vid Lunds universitet
Född: 1971
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav: -

Jan Törnell Chief Medical Scientist

I nuvarande befattning sedan 2018. Jan Törnell har sedan 2012 varit engagerad i Aqilion/PULS via styrelseuppdrag i portföljbolag, projektledare/vd och som innovatör. Han har även mångårig erfarenhet från
ledande befattningar inom läkemedelsindustrin internationellt. Han har tidigare haft rollen som
Global Vice President Strategy, Oncology & Infection samt Global VP Translational Science på AstraZeneca
och varit professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet.
Utbildning: Läkarexamen 1985 vid Göteborgs universitet, doktorsexamen i fysiologi 1990 vid
Medicinska Fakulteten, Göteborg och docent i fysiologi 1992
Född: 1960
Andra pågående uppdrag: Ordförande i Glactone Pharma AB, LIDDS AB (publ) och Innoext AB;
styrelseledamot i Diaprost AB och NeuroVive Pharmaceuticals AB (publ)
Innehav: 1 588 aktier
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AQILION AB,
organisationsnummer 556623-2095, med säte i Helsingborg avger härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

Verksamhet

Organisation

Aqilion är ett svenskt privatägt aktiebolag som utvecklar och
säljer läkemedelsprojekt. Bolagets bedömning är att den bästa
källan till nya behandlingar och läkemedel är att identifiera,
forma och stärka tidiga innovativa forskningsprojekt. Vi söker
idéer som har potential att både förbättra livskvaliteten för
patienten samt skapa värde till hälso-och sjukvården och
samhället.

Aqilion är organiserat för att ha de nödvändiga kompetenserna
och kunskaperna som ett innovativt bolag behöver.
Organisationen består av högutbildade medarbetare och konsulter med gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling. Aqilions
framgång och långsiktiga värdeutveckling är beroende av en hög
vetenskaplig kompetens och industriell erfarenhet samt en effektiv och flexibel organisation.

Aqilion identifierar idéer som baseras på gedigen forskning
där vi rimligt, tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk
relevans och patientnytta. Vi utvecklar idéerna från tidig fas och
målet är att leverera kliniskt proof-of-concept och ett intressant
värdeerbjudande för en framtida partner som kan genomföra
den fortsatta kliniska utvecklingen och ta läkemedlet till marknaden. Då Aqilion inte bygger upp en stor fast organisation utan
anpassar organisationen efter varje projekt är förmågan och
möjligheten till goda samarbeten en annan viktig del i Aqilions
modell. Affärsmodellen bygger därför på ett tidigt engagemang
och nära samarbete mellan Aqilions team och externa akademiska forskare, industriella partners samt experter för att driva
projektet effektivt både vad det gäller tid och budget. Varje nytt
projekt initieras och drivs av Aqilions team.

Under året har två nya medarbetare rekryterats och konsulter
har kontrakterats. Det är viktigt att attrahera och behålla de bästa
förmågorna inom de kompetensområden som bolaget har behov
av. Aqilions team bestod vid årets slut av totalt fem anställda och
tre långtidskontrakterade, totalt åtta personer, varav fyra kvinnor
och fyra män.

Aqilions verksamhet utgår från bolagets huvudkontor i
Helsingborg. Från Helsingborgskontoret sköts all administration
i såväl Aqilion som projekten. Aqilion har dessutom kontor på
Sahlgrenska Science Park i Göteborg och på Medicon Village
i Lund för att ha en närvaro och underlätta operativa samarbeten
lokalt.

Aktieägarinformation
Den externa kommunikationen har fortsatt legat på en hög nivå
under året. Aqilions målmedvetna och konsekventa kommunikation vad gäller framsteg och andra händelser i bolaget och
projektbolagen syftar till att få genomslagskraft nationellt och
internationellt för att bidra till en bra grund för såväl diskussioner kring nya projekt som exitarbetet.
Aqilion har regelbundet publicerat pressmeddelanden och nyheter. Vd Sarah Fredriksson har därutöver skrivit ett antal välbesökta inlägg kring aktuella frågor och händelser i life science-sektorn som har publicerats på hemsidan och i Aqilions externa
nyhetsrum på Mynewsdesk, https://www.mynewsdesk.com/se/
pressroom/aqilion. Under året har vd eller representanter från
det operativa teamet presenterat Aqilion i ett flertal paneldiskussioner, seminarier och konferenser som t.ex. Nordic Life Science
Days, Bio-Europe och SwedenBIO Summit.

Hållbarhet
Aqilion affärsidé innebär att vi ska utveckla nya läkemedel
till de patienter som idag saknar en bra behandling.
Vår strategi för att lyckas är att inkludera hållbar utveckling som en del i vår affär. För att nå vårt mål om en
hållbar affärsmodell så fokuserar vi på de områdena
inom FN:s Agenda 2030 där vi kan göra störst skillnad.
Genom att låta de målen genomsyra vårt dagliga arbete
i form av beslutsprocesser, kvalitetssystem, arbetsmiljö, rekrytering, riskhantering och investeringsbedömningar stärker vi Aqilions värdeutveckling.
Vår personal är en nyckel till framgång och vårt arbete med
en hållbar utveckling skapar möjlighet att attrahera och
behålla mycket kompetenta och engagerade medarbetare
som kan vidareutveckla bolaget. Aqilion försöker att skapa
det optimala teamet runt samtliga projekt i portföljen. Det
är viktigt att ha förmågan att tillvarata de projekt fullt ut
som har en god potential. Lika viktigt är att teamet har
tillräcklig kunskap och integritet för att kunna lägga ned de
projekt som inte når sina delmål och därmed inte långsiktigt bidrar till en hållbar utveckling eller värde för Aqilion.
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Delmål

Aqilion

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd
av icke smittsamma sjukdomar
och främja mental hälsa

Vi utgår från datadriven och innovativ
forskning för att fram nya läkemedel
till de patienter som idag saknar en
bra behandling.

Delmål 12.4
Ansvarfull hantering av kemikalier
och avfall

Vi använder databaserad design, AI,
databaser och ny teknik för att minska
miljöpåverkan. Vi använder resurserna
rätt ur ett etiskt perspektiv samt främjar
hållbar utveckling avseende laborativt
och kliniskt utvecklingsarbete.

Delmål 5.5
Säkerställ fullt deltagande för kvinnor
i ledarskap och beslutsfattande

Vi verkar för att jämställdhet är en
självklarhet på alla beslutsnivåer.

Projektportfölj

Finansiell utveckling

Aqilion har per den 2019-12-31 fem innovativa projekt i portföljen
som förväntas fylla en viktig plats i behandlingen av allvarliga
sjukdomstillstånd där det idag inte finns tillräckligt effektiva
behandlingsalternativ. Tre projekt Alnitak 1, Alnitak 2 och Alhena
är i tidig forskningsfas (discovery). Ett är i slutfasen av den
prekliniska utvecklingen, Oncorena, och ett är i klinisk fas på
väg mot kommersialisering, Laccure. Därutöver har Aqilion ett
aktieinnehav om 25,9% vid periodens utgång i det tidigare
projektbolaget AcuCort AB som sedan 2017 är noterat på
Spotlight Stock Market, Stockholm.

INTÄKTER

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
•

Projektbolaget Laccure AB avslutade samarbetet med
Combe Inc., och fortsätter arbetet i egen regi mot
kommersialisering av Laccure® Vagitorium, en innovativoch receptfri produkt, som hjälper kvinnor som lider av
bakteriell vaginos

•

Bolagets firma ändrades från Partners för 		
Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB
till AQILION AB. Namnbytet markerade en ny fas i bolagets
utveckling med en ny strategi och identitet

Bolagets intäkter uppgick till 2 910 (3 612) kSEK. Rörelseintäkterna
för 2019 bestod främst av ersättning för utfört arbete såsom projektledning, administration, expertis och support på konsultbasis
i projektbolagen vilket debiteras till självkostnadspris.

KOSTNADER
Bolagets totala kostnader under helåret uppgår till -20 007
(-14 849) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelas på personalkostnader -11 422 (-10 642) kSEK, övriga externa kostnader -8 455
(-3 896) kSEK och övriga rörelsekostnader -130 (-311 kSEK).
Personalkostnaderna under 2019 har delvis ökat till följd av
nyanställningar. 2019 hade Aqilion fem personer anställda
och tre personer på långtidskonsultuppdrag jämfört med
2018 då bolaget hade sex anställda. Därutöver redovisades
hela styrelsen arvoden 2019 som lön.

FINANSNETTO
Finansnettot uppgick till -45 923 (-9 548) kSEK.

SKATT
Aqilion redovisade förlust vid inkomstbeskattningen och betalar
således för närvarande inte inkomstskatt. Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag, uppgår i AQILION AB till
18,6 (15) MSEK och har av försiktighetsskäl inte balanserats.

•

Aqilion inledde ett samarbete kring ett preprojekt i tidig
fas med Immunscape som har utvecklat innovativa
molekyler som har potential att bli nya läkemedel inom
cancer och autoimmuna sjukdomar

•

AQILION AB avyttrade hela sitt innehav
i projektbolaget Belina AB

Årets resultat och resultat per aktie

•

AQILION AB höll årsstämma den 12 juni i Helsingborg.
Martin Olovsson valdes till ny styrelseledamot

•

AQILION AB tillfördes 100 MSEK genom konvertering av
utestående teckningsoptioner

Bolagets rörelseresultat uppgick till -63 020 (-20 785) kSEK.
Resultat per aktie uppgick till -14,97 (-7,22) SEK. Resultat per
aktie är framräknat genom att totalresultatet divideras med
antalet aktier vid årets slut.

•

Martin Johansson rekryterades till Aqilion som expert
inom läkemedelskemi

•

Projektbolaget Adenovir Pharma AB försattes i frivillig
likvidation

•

Aqilions projektbolag Oncorena Holding AB stärkte kassan
genom en företrädesemission om 15 MSEK

•

AQILION AB avyttrade hela sitt innehav i projektbolaget
Glactone Pharma AB

•

Projektbolaget Trophea AB försattes i frivillig likvidation

•

Aqilion startade tre nya innovativa tidiga forskningsprojekt
inom inflammation och onkologi, Alnitak 1, Alnitak 2 och
Alhena

Oncorena

14,6

7,1

TOTALT

57,3

19,2

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Investeringar i projektbolagen
Projektbolagen har under 2019 kapitaliserats genom nyemissioner med totalt 55,8 MSEK. I emissionerna har Aqilion tecknat
aktier för motsvarande 17,7 MSEK, se tabell nedan. Därutöver har
Belina AB erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om 1,0 MSEK
från AQILION AB.

INVESTERINGAR 2019 (MSEK)

Totalt

Varav Aqilion

AcuCort

41,2

10,6

Laccure*

1,5

1,5

*Aqilion tillförde Laccure 1,5 MSEK som villkorat aktieägartillskott.
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Nedskrivningar

Finansiering och finansiella risker

Då aktierna i AcuCort AB har minskat i värde har en nedskrivning
om 12 853 kSEK gjorts så att innehavet är upptaget till marknadsvärdet per 2019-12-31. Värdet på Trophea AB har skrivits ned med
13 052 kSEK till följd av att bolaget har satts i frivillig likvidation.

Under juni 2019 har bolaget tillförts 100 MSEK via fullt utnyttjade teckningsoptioner utställda under 2018. Varje tecknad units
i nyemission gav då ägaren en aktie och två teckningsoptioner.
Finansieringen ska täcka bolagets verksamhet under 2019 till
2021 samt stärka den operativa och strategiska förändring som
bolaget genomgått under 2018 och 2019. Drift och investeringar
i projektbolag är säkerställd för 2020.

Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i AQILION AB uppgick per 2019-12-31 till 4 209 011
kronor fördelat på 4 209 011 aktier.
Utvecklingen av aktiekapitalet över tid beskrivs i tabellen nedan.

Tidpunkt

Händelse

Antal
aktier

Totalt
antal
aktier

Kvotvärde
per aktie

2002-02-01

Bolagsbildning

100 000

100 000

1:-

2003-10-31

Split

100 000

200 000

0,5

2004-06-03

Nyemission

56 000

256 000

0,5

28 000

2004-10-23

Nyemission

200 000

456 000

0,5

2007-04-18

Nyemission

84 790

540 790

2007-05-30

Nyemission

12 000

552 790

2008-09-11

Nyemission

100 000

2009-11-02

Nyemission

36 852

2010-06-01

Nyemission

2013-07-03
2015-06-11

Pris/aktie

128 000,00

1 680 000

30

100 000

228 000,00

6 000 000

30

0,5

42 395

270 395,00

4 239 500

50

0,5

6 000

276 395,00

600 000

50

652 790

0,5

50 000

326 395,00

5 200 000

52

689 642

0,5

18 426

344 821,00

1 916 304

52

770 000

1 459 642

0,5

385 000

729 821,00

40 040 000

52

Nyemission

289 855

1 749 497

0,5

144 928

874 748,50

19 999 995

69

Nyemission

100 000

1 849 497

0,5

50 000

924 748,50

6 900 000

69

2016-06-09

Nyemission

360 410

2 209 907

0,5

180 205

1 104 953,50

28 832 800

80

2018-03-27

Nyemission

666 368

2 876 275

0,5

333 184

1 438 137,50

99 955 200

150

2019-06-30

Nyemission

1 332 736

4 209 011

0,5

666 368

2 104 505,50

99 955 200

75

• Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen
endast haft en liten påverkan på Aqilion.
P.g.a. osäkerheten kring framtida politiska beslut och
människors och företags beteende går det i dagsläget
inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på
verksamheten

Framtidsutsikter
Aqilion kommer under 2020 att prioritera utvecklingen av de
nystartade projekten Alnitak 1, Alnitak 2 och Alhena för att under
2021 nominera de första läkemedelskandidaterna och presentera utvecklingsplanerna för de specifika indikationer som ska
prioriteras i projekten. Under året har bolaget som målsättning
att starta minst två nya projekt: ett Aqilion Discovery-projekt och
ett Aqilion Development-projekt.
Stort fokus läggs också på de projektbolag där Aqilion är huvudägare. Aqilions team kommer att arbeta nära Oncorenas ledning
för att bistå bolaget och underlätta processen fram till kliniska
studier. Laccure kommer sannolikt att under 2020 inledda en ny
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100 000,00

Tillfört
kapital

1

• Aqilion öppnade filial på Medicon Village i Lund för
att underlätta arbetet med bolagets nya initiativ för
nya läkemedelsprojekt i tidig forskningsfas

100 000

Totalt
aktiekapital

100 000

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

24

Ökning av
aktiekapital

100 000,00

kommersialiseringsprocess med målet att utlicensiera produkten
alternativt sälja bolaget. Aqilion kommer att delta aktivt i det arbetet i nära samarbete med Laccures projektledare och styrelse.
Aqilions ledning och styrelse arbetar kontinuerligt med riskanalys och med särskilt fokus på investeringsbesluten i utvecklingsprojekten. Avsikten är att säkerställa att Aqilion kan öka
aktiviteten i de projekt som bedöms ha fortsatt god potential
och att i god tid avsluta engagemanget i de projekt där utvecklingen antingen inte når förväntade resultat eller där Aqilion
bedömer att den fortsatta utvecklingen innebär en alltför hög
risk framåtriktat.
Under det första kvartalet 2020 utvecklades viruset COVID-19 till
en pandemi. Aqilion följer händelseutvecklingen och har vidtagit
en rad åtgärder för att skydda bolagets verksamhet. Vi försöker
också att förebygga smittspridningen i samhället i övrigt genom
att följa de råd som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.
Pågående projekt drivs för närvarande enligt plan, men kan
komma att försenas om våra samarbetspartners tvingas driva
sin verksamhet på en lägre nivå under en tid framöver. Aqilions
ledning utvärderar kontinuerligt eventuell finansiell påverkan.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019.

Bolagsstyrning
AQILION AB är ett privatägt svenskt aktiebolag,
organisationsnummer 556623-2095, med säte i Helsingborg.

Bolagsstyrning hänvisar till regler och beslutsstrukturer som
bidrar till en effektiv och kontrollerad förvaltning av bolagets
verksamhet med målet att uppfylla ägarens krav på avkastning
på investerat kapital. Bolagsstyrning i Sverige har traditionellt
reglerats enligt lag. Dessutom har branschens självreglerande
organ kontinuerligt presenterat olika bestämmelser om bolagsstyrning.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) utgiven av Kollegiet
för Svensk Bolagsstyrning är inte obligatorisk för Aqilion,
men styrelsen följer noggrant de metoder som utvecklats för
Koden och avser att tillämpa Koden i de delar som kan anses
relevant för bolaget och dess aktieägare.

Begreppet bolagsstyrning beskriver de beslutssystem genom vilka
företaget styrs. Styrningen av Aqilion ska hålla en hög standard
genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande
dokument. Till grund för styrningen av bolaget ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen samt andra tillämpliga
lagar och regler.
I Aqilion har samtliga aktier samma rösträtt, vilket innebär att
möjligheten att utöva inflytande som ägare överensstämmer med
varje aktieägares kapitalandel i bolaget.

Ägare

Revisor

Årsstämma

Valberedning

Styrelse

Vd

Ägarförhållanden
Ägarstrukturen enligt aktieboken per 2019-12-31 framgår av nedanstående tabell:

Ägare

Antal aktier

Innehav i %

Longbow Finance S.A.

966 473

22,96%

Länsförsäkringar Skåne

888 865

21,12%

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

400 130

9,51%

Aktiebolag Grenspecialisten

250 002

5,94%

LMK Forward AB

250 002

5,94%

Länsförsäkringar Halland

233 400

5,55%

Parkander, Björn

136 580

3,24%

Henry Dunkers Förvaltnings AB

109 694

2,61%

Grevermond Investments Ltd

70 736

1,68%

Vikow ventures

55 084

1,31%

Backsell, Lars

52 858

1,26%

Swedocean AB

52 000

1,24%

Mikael Lönn

44 000

1,05%

Övriga

699 187

16,59%

Totalt

4 209 011

100,00%
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Extra bolagsstämma och Årsstämma 2019

Styrelsens arbete och organisation

Extra bolagsstämma

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen
av dess angelägenheter. Styrelsen har vidare att se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även
innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen i Aqilion ska
enligt bolagsordningen bestå av noll till tio ledamöter med högst
tio suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman utser även
styrelsens ordförande. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår
från arbetsordningen vilken även reglerar arbetsfördelningen
mellan styrelse, styrelsens ordförande och vd.

AQILION AB höll en extra stämma den 6 februari 2019
i Helsingborg där 23% av antalet aktier och röster var företrädda.
Den extra stämman beslutade att ändra §1 i bolagordningen.
Bolagets firma ändrades från Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB till AQILION AB.
Beslutet var enhälligt.

Årsstämma
Årsstämma hölls den 12 juni 2019 i Helsingborg där 42% procent
av antalet aktier och röster var företrädda. Valberedningen har
bestått av Åke Fredriksson (ordförande), Helena Arcombe,
Arvid Gierow samt Lena Mårtensson.

• Fastställande av den framlagda balans- och resultat		 räkningen för moderbolaget och koncernen.

Den 12 juni 2019 höll styrelsen ett konstituerande möte. Under
2019 har styrelsen hållit fem protokollförda fysiska sammanträden. Styrelsens ledamöter har under året varit sju stycken.
Styrelsen etablerade 2018 ett ersättningsutskott bestående av två
ledamöter från styrelsen. Ersättningsutskottet under 2019 har
bestått av Johan Lund och Karin Wingstrand. Andra bolagsrepresentanter deltar vid behov under styrelsens sammanträden som
föredragande eller i administrativa funktioner. Bolagets revisor
rapporterar till styrelsen varje år avseende granskningen av
räkenskaperna och verksamheten. Ersättning till styrelsen utgår
med ett arvode om 210 000 SEK till ordföranden och 90 000 SEK
per ordinarie ledamot under 2019.
Arvodet fastställs av årsstämman efter beredning och rekommendation från valberedningen.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades
		 ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Verkställande direktör

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Roland Andersson,
Marie Lidgard, Jörgen Johnsson, Johan Lund, Andreas Segerros
och Karin Wingstrand. Michael Oredsson hade avböjt omval.
Till ny styrelseledamot valdes Martin Olovsson. Johan Lund
omvaldes till styrelseordförande. Samtliga var närvarande vid
stämman. Aqilions vd och bolagets revisorer var närvarande
vid stämman.

STÄMMANS BESLUT

• Arvode till styrelsen beslutades att utgå med 210 000 SEK
		 till ordföranden och 90 000 SEK per ordinarie ledamot
		 under 2019.
•
		
		
		
		

Stämman omvalde Mazars revisionsbyrå i Helsingborg,
med huvudansvarig revisor Andreas Brodström samt
Bertil Toresson som medrevisor,
till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma.

• Fastställande av instruktioner till valberedningen.

VALBEREDNING
Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende val
av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, revisorsval samt arvoden till styrelsen
och revisorerna. Vid årsstämman 2019 beslöts att valberedningen
inför årsstämman 2020 ska bestå av representanter för de två
största aktieägarna per den 30 september 2019, en representant
för de mindre aktieägarna samt en representant för PULS partnerskap (numera rådgivare till Aqilion). Det åligger
styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen.
Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 är:
• Lena Mårtensson (ordförande), utsedd att företräda
		 Aqilions nätverk av rådgivare
• Helena Arcombe, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
• Malin Ruijsenaars, utsedd av aktieägarna
		 Grenspecialisten AB och LMK Forward AB
• Clas Runnberg, utsedd att representera övriga aktieägare
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Verkställande direktör ansvarar för att den löpande verksamheten hanteras i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som
styrelsen meddelar vilket förtydligas i en särskild vd-instruktion.
Vd ska genom tillfredsställande kontrollsystem förvissa sig om
att bolaget efterlever lagar och förordningar. Vd ska vidare tillse
att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl
underbyggda beslut. Dessutom har vd en kontinuerlig dialog med
styrelsens ordförande och håller denne informerad om bolagets
utveckling och finansiella ställning.

Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleant.
Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. På årsstämman 2019 omvaldes Mazars revisionsbyrå i Helsingborg till
revisor, med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor och
Bertil Toreson som medrevisor.

Kassaflöde
Kassaflöde AQILION 2019
Kassa IB
Försäljning aktier/andelar, utdelningar
Investeringar i projektbolagen
Lån projektbolag (netto)
Emission
Operationella kostnader
Övrigt, inkl ändring rörelsekapital
Kassa UB
Årets Kassaflöde

2019

2018

59 384

1 943

304

143

-19 669

-36 356

0

3 320

99 468

99 955

-17 077

-11 266

-789

1 645

121 621

59 384

62 237

57 441

Ekonomisk översikt
kSEK

2019

2018

2017

2016

2015

Resultat efter finansiella poster

-63 020

-20 875

-9 776

-6 623

-8 625

Balansomslutning

171 872

135 810

55 252

65 135

42 174

98%

98%

97%

97%

98%

Soliditet

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande finns följande medel:
Till årsstämmans förfogande står följande fria medel (SEK):
Överkursfond

98 802 018

Balanserat resultat

129 842 754

Årets resultat

-63 020 128

Till årsstämmans förfogande:

165 624 644

Styrelsen föreslår att hela beloppet balanseras i ny räkning. Vad beträffar bolagets
resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.

AQILION AB . Årsredovisning 2019

27

Resultaträkning
(SEK)

NOT

2019-12-31

2018-12-31

2 779 939

3 300 509

129 837

311 216

2 909 776

3 611 725

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

13

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

3

-8 455 078

-3 895 534

Personalkostnader

4

-11 421 742

-10 642 095

-129 837

-311 216

Summa rörelsens kostnader

-20 006 657

-14 848 845

Rörelseresultat

-17 096 881

-11 237 120

Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från koncernföretag

5

-32 891 054

0

Resultat från intresseföretag

6

-276 171

-14 321 342

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

7

-12 775 866

4 524 890

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

19 844

248 921

0

-618

Summa resultat från finansiella investeringar

-45 923 247

-9 548 149

Resultat efter finansiella poster

-63 020 128

-20 785 269

ÅRETS RESULTAT

-63 020 128

-20 785 269

Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning TILLGÅNGAR
(SEK)

NOT

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

9

1

32 979 258

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10

37 893 761

29 284 608

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

11

0

0

Ägarintresse i övriga företag

12

11 202 636

13 410 964

Summa finansiella anläggningstillgångar

49 096 398

75 674 830

Summa anläggningstillgångar

49 096 398

75 674 830

10 733

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernbolag

13

46 783

78 968

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

13

195 810

374 738

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

13

14 174

4 224

Övriga fordringar

605 397

38 156

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

282 252

255 105

1 155 149

751 191

Kassa och bank

121 620 304

59 383 499

Summa omsättningstillgångar

122 775 453

60 134 690

SUMMA TILLGÅNGAR

171 871 851

135 809 520

Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER			
2019-12-31

2018-12-31

Aktiekapital

2 104 506

1 438 138

Reservfond

1 472 000

1 472 000

Summa bundet eget kapital

3 576 506

2 910 138

98 802 018

99 622 015

(SEK)

NOT

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

129 842 754

51 006 007

Årets resultat

-63 020 128

-20 785 269

Summa fritt eget kapital

165 624 644

129 842 753

Summa eget kapital

169 201 150

132 752 891

639 200

194 612

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

600 102

469 970

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga skulder

1 431 399

2 392 047

Summa kortfristiga skulder

2 670 701

3 056 629

171 871 851

135 809 520

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring av eget kapital
			
(SEK)
Belopp vid årets ingång
Nyemission

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

1 438 138

1 472 000

99 622 015

51 006 007

-20 785 269

78 836 747

20 785 269

666 368

99 288 832

Emissionskostnader

-486 814

Beslut enligt årsstämma
balanseras i ny räkning

-99 622 015

Årets förlust
Belopp vid årets utgång

-63 020 128
2 104 506

1 472 000

98 802 018

129 842 754

-63 020 128

Upplysningar om aktiekapital				
(SEK)

30

Antal aktier

Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång

2 876 275

0,50

Antal/värde vid årets utgång

4 209 011

0,50
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Tilläggsupplysningar

Not 1
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.
			

Redovisningsvaluta				
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges
i kronor (SEK) om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser
föregående år. 					
					

Klassificering av andelar i koncern- & intresseföretag
och gemensamt styrda företag 		

Innehav överstigande 50% klassificeras som koncernföretag, övriga
innehav klassificeras som intresseföretag, förutom AcuCort AB, som
sedan april 2017 är noterat på Spotlight Stock Market.		
			
Bestämmande inflytande finns i vissa av bolagen som framgår
av not 13.					
Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning till ÅRL 7 kap 3§.
				

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
					
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp
varmed de beräknas inflyta.				
Avsättningar och skulder
Skulder har, om inte annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reservationer för upplupna kostnader.
Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell
prövning.					
					
Försäljning av tjänster
Intäkter avseende försäljning av tjänster redovisas i takt med att
arbetet utförs.					
					
Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång
föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde.				
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och
nyttjandevärdet.
					
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida
betalningar som tillgången genererar.				
Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.		
Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing
vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda - pensioner
Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket
innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen
tjänas in.
				
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga
till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott
läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än
det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om
värdenedgången kan antas vara bestående.			
		
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Intresseföretag är de företag där bolaget har ett betydande men inte
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som
omfattar minst 20% av rösterna. I gemensamt styrda företag bedrivs
verksamheten avtalsmässigt gemensamt av två eller flera parter.
Andelar i intresseföretag redovisas initialt till anskaffningsvärdet,
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av aktierna. Emissionslikvider och aktieägartillskott
läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än
det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om
värdenedgången kan antas vara bestående.			
		
Ägarintresse i övriga företag
Långsiktiga innehav av andelar i ett annat företag där innehavet är
avsett främja verksamheten som bedrivs i företaget men där företaget
saknar betydande eller bestämmande inflytande redovisas under
rubriken ägarintresse i övriga företag.
Normalt uppgår den ägda kapitalandelen i dessa företag till minst
20%. Dessa innehav redovisas med tillämpning av anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att andelarna initialt redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet av andelarna.			
		
Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet.
Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs
andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas
vara bestående.
Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser
poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer
sig från det skattemässiga värdet.				
					
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har
beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvande är 20,6%.
				
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot
vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.			
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Not 2
Uppskattningar och bedömningar
Bolagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden.
Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och
skulder är främst värderingen av andelar & fordringar i koncern- och
intresseföretag samt andra företag med ägarintresse i.

Styrelsen följer fortlöpande resultaten av koncern- och intresseföretagens resultat av utvecklingsinsatser och därtill knutna riskanalyser.
Styrelsen har att vid varje tidpunkt bedöma värdet av de balanserade
utvecklingskostnaderna i koncern- och intresseföretagen.
Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag, uppgår i AQILION
AB till 18,6 Mkr och har av försiktighetsskäl inte balanserats.

Slutmålet för bolagets verksamhet är att framgångsrikt avyttra andelarna i koncern- och intresseföretag.

Not 3
Leasingavgifter
2019

2018

Leasingavgifter inkl hyreskostnad för lokal, årets kostnad

622 018

572 744

Återstående leasingavgifter inkl hyreskostnad för lokal

313 816

293 843

935 834

866 587

301 862

282 123

11 954

11 720

-

-

313 816

293 843

2019

2018

6

6

2019

2018

Nedskrivningar

-13 052 301

0

Realisationsförlust vid försäljning

-19 838 753

0

-32 891 054

0

2019

2018

0

-14 321 342

-276 171

0

-276 171

-14 321 342

(SEK)
Operationell leasing

Leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Hela leasingavgiften avser hyresavtal för kontor i Helsingborg,
Göteborg och Lund. Leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Not 4
Medeltalet anställda
Medeltalet anställda					

Not 5
Resultat från koncernföretag		
(SEK)

Not 6
Resultat från intresseföretag
(SEK)
Nedskrivningar
Realisationsförlust vid försäljning
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Not 7
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2019

2018

-12 853 366

0

0

4 381 690

77 500

143 750

Realisationsförlust vid konkursavslut

0

-550

Realisationsvinst vid försäljning

0

0

-12 775 866
Nedskrivning av aktier AcuCort AB till marknadsvärde per 2019-12-31.				

4 524 890

(SEK)
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Royalty

Not 8
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2019

2018

0

228 671

19 844

20 250

19 844

248 921

2019

2018

32 979 258

0

(SEK)
Ränteintäkter koncern-/intressebolag
Ränteintäkter övriga

Not 9
Andelar koncernföretag
(SEK)
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar under året

-19 926 956

0

0

32 979 258

13 052 302

32 979 258

Omklassificering tll koncernföretag
Utgående värden
Nedskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

0

0

Årets nedskrivningar

-13 052 301

0

Utgående nedskrivning

-13 052 301

0

1

32 979 258

Redovisat värde

(SEK)
Trophea AB, 559043-0616 - Säte Helsingborg

(SEK)
Trophea AB (inkl dotterbolag) 2019-12-31

Andel i %
72,01%

Antal aktier

Bokfört värde

168 509

Resultat enligt senaste bokslut
-17 575 124

*Värde senaste emissionskurs

1

14 491 774

1

14 491 774

Eget kapital enligt senaste bokslut
1 057 397
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Not 10
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2019

2018

48 897 414

47 087 046

Förvärv under året

7 109 154

33 789 626

Lämnat aktieägartillskott

1 500 000

1 000 000

Avyttringar under året

0

0

Omklassificering koncernföretag

0

-32 979 258

57 506 568

48 897 414

-19 612 807

-5 291 465

0

-14 321 342

-19 612 807

-19 612 807

37 893 761

29 284 608

(SEK)
Ingående anskaffningsvärde

Utgående värden
Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivning
Redovisat värde

(SEK)

Andel i %

Antal aktier

Bokfört värde

*Värde senaste emissionskurs

Laccure AB, 556725-2076
- Säte Göteborg

23,69%

171 456

14 209 207

21 432 000

Adenovir Pharma AB, 556745-9986 *
- Säte Helsingborg

39,18%

486 621

1

7 299 315

Oncorena Holding AB, 556925-5192
- Säte Helsingborg

30,66%

76 265

23 684 553

17 846 010

37 893 761

46 577 325

* Varav 1 915 st aktier förvaltas av AQILION AB, men utgör inte en del av bolagets egentliga innehav.

(SEK)

Resultat enligt senaste bokslut

Eget kapital enligt senaste bokslut

Laccure AB 2019-12-31

-6 093 095

5 377 081

Adenovir Pharma AB 2019-12-31

-4 501 418

352 558

-12 790 694

18 381 618

Oncorena Holding AB (inkl dotterbolag) 2019-12-31

Not 11
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2019

2018

Ingående anskaffningsvärde

0

4 319 500

Årets utlåning

0

0

Årets amortering

0

-4 319 500

Utgående anskaffningsvärde

0

0

(SEK)
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Not 12
Ägarintressen i övriga företag
2019

2018

Ingående anskaffningsvärde

13 410 964

10 845 300

Förvärv under året

10 645 038

2 566 214

Avyttringar under året

0

-550

Årets omklassificering från andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag (netto)

0

0

24 056 002

13 410 964

0

-4 381 690

-12 853 366

0

(SEK)

Utgående anskaffningsvärde
Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivning
Redovisat värde

0

4 381 690

11 202 636

13 410 964

(SEK)

Andel i %

Antal aktier

Bokfört värde

AcuCort AB, 556715-5113
- Säte Helsingborg

25,87%

5 069 066

11 202 636

Marknadsvärde 2019-12-31
11 202 636

Not 13
Transaktioner med närstående
AQILION AB har via aktieägaravtal ett bestämmande inflytande i Trophea AB och Oncorena Holding AB.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i AQILION AB har själv, eller via bolag eller närstående,
haft någon direkt delaktighet i affärstransaktion gjord av AQILION AB under 2019, som är ovanlig till sin karaktär eller villkor.
(SEK)

Försäljning till
närstående

Vidarefakt
utlägg

Koncernföretag

1 144 978

17 094

Intresseföretag och gemensamt
styrda företag

1 529 351

112 420

105 610

Ränteintäkter koncern-/intressebolag
Övriga närstående

Övriga företag

Inköp från
närstående

Fordran på närstående 2019-12-31

Skuld till närstående 2019-12-31

56 783

10 000

0

405 810

210 000

323

0

54 174

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transaktioner med närstående har gjorts till marknadsmässiga villkor. Vidarefakturerade utlägg görs av administrativa
kostnader som fakturerats till AQILION AB, men avser andra närstående företag.
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Not 14
Ställda säkerheter
(SEK)

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde

Inga

Inga

Not 15
Eventualförpliktelser
Aqilion har åtagit sig att tillskjuta likvida medel till Trophea AB som trätt i frivillig likvidaton under år 2019,
i den mån det kan komma att behövas.

Not 16
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
· Aqilion öppnade filial på Medicon Village i Lund för att underlätta arbetet med bolagets nya initiativ för nya
läkemedelsprojekt i tidig forskningsfas.
· Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen endast haft en liten påverkan på Aqilion. P.g.a. osäkerheten kring
framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens
påverkan på verksamheten.
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Styrelsens och verkställande direktörens intygande

Helsingborg den 27 april 2020

Johan Lund
Ordförande

Jörgen Johnsson
Vice Ordförande

Roland Andersson
Ledamot

Marie Lidgard
Ledamot

Martin Olovsson
Ledamot

Andreas Segerros
Ledamot

Karin Wingstrand
Ledamot

Sarah Fredriksson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 27 april 2020
Mazars AB

Andreas Brodström
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Bertil Toresson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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Inbjudan till årsstämma 2020
Årsstämma i AQILION AB kommer att hållas onsdagen den
10 juni 2020, klockan 17.00, på bolagets kontor, Kullagatan 8
i Helsingborg.
Kallelsen samt beslutsunderlag till de på årsstämman förekommande
ärendena meddelas genom brev till aktieägarna under maj månad.

Deltagande på årsstämman
För att delta på årsstämman ska aktieägaren dels vara införd
i aktieägarboken per den 3 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande så att
anmälan är bolaget tillhanda senast 5 juni 2020.
Anmälan kan göra visa epost till carina.eldh@aqilion.com,
per telefon 070-664 94 77 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00
eller per post till:
AQILION AB
Kullagatan 8
SE-252 20 Helsingborg
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav,
uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Om aktieägaren deltar genom ombud, ska fullmakt i original
(tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis) vara Aqilion tillhanda före årsstämman.

Kalender
• 28 april 2020, delårsrapport för perioden
januari-mars 2020
• 15 maj 2020, offentliggörande av årsredovisning
2019 på bolagets hemsida
• 10 juni 2020, årsstämma
• 21 augusti 2020, delårsrapport för perioden
januari-juni 2020
• 13 november 2020, delårsrapport för perioden
januari-september 2020
• 11 februari 2021, bokslutskommuniké 2020

40

AQILION AB . Årsredovisning 2019

Aqilion
I mars 2019 ändrades firmanamnet till AQILION AB. Namnet Aqilion är sprunget
ur ordet Aquila, det latinska namnet på ett fågelsläkte som bl.a. omfattar örnar.
Bolagets namn symboliserar en klarsynt och smidig organisation som med en
örns skarpa syn och precision kan hitta de tidiga life science-projekten som
passar just Aqilions affärsmodell.
Aquila är också namnet på en stjärnkonstellation som är synligt på det norra
halvklotet. Under slutet av året startades tre nya Aqilion Discovery-projekt;
Alnitak 1, Alnitak 2 och Alhena. De är namngivna efter starkt lysande stjärnor
i analogi med vårt nya namn.
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Nyckeltalsdefinitioner
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret

Amerikansk motsvarighet till Livsmedelsverket och Läkemedelsverket eller det europeiska European Medicines Agency, EMA

Balansomslutning

Forskningsfas

Bolagets samlade tillgångar

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster,
men före finansiella intäkter och kostnader

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning

Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

Kassalikviditet
Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av
kortfristiga skulder

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i procent av eget kapital

Ordlista

Tidig forskning inriktas på att studera och klarlägga de underliggande molekylära sjukdomsmekanismerna och ta fram läkemedelskandidater

Immunterapi
Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att
angripa t.ex. cancerceller så som immunförsvaret skyddar oss
mot andra smittämnen

Klinisk studie
Läkemedelsprövning som utförs på människor. En klinisk studie
med läkemedel genomförs i enlighet med ett i förväg bestämt
studieprotokoll. En studie kan pågå från några veckor och upp
till ett år eller mer beroende på frågeställning, sjukdom, behandlingens art och hur lätt eller svårt det är att rekrytera studiedeltagare. Resultaten från kliniska studier utgör en viktig del av den
dokumentation som krävs för att få ett läkemedel godkänt för
försäljning

Läkemedelstarget
Den struktur eller molekyl som är läkemedlets mål i kroppen
och som läkemedlet påverkar på ett eller annat vis

Preklinisk fas
Förberedande studier inför kliniska prövningar av läkemedelskandidater

Preklinisk studie
Studier utförda i modellsystem, det vill säga inte på människor

Check point inhibitors

Proof-of-concept i klinisk fas

Checkpoint-hämmare binder till vita blodkroppar och när de gör
det så aktiverar de immunsystemet vilket medför att tumörcellerna blir känsliga för immunsystemets celler. Immunmodulerande
behandling påverkar immunsystemets celler i stället för att
attackera själva tumörcellerna

Ett konceptbevis för läkemedlets effekt i människa, vilket
oftast genomförs i tidig klinisk utveckling under s.k. Fas 1och Fas 2-studier

Cystisk fibros
Cystisk fibros beror på en genförändring, sjukdomen är ärftlig
och medfödd. Cystisk fibros innebär att slemmet som normalt
finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det ska
vara och det är en ovanlig sjukdom

PROTAC
Proteolysis targeting chimera (PROTAC) är en relativt ny typ av
läkemedelsmolekyler som både kan identifiera en målmolekyl,
t.ex. ett protein, i kroppens celler och samtidigt förmå cellerna
att bryta ned just det identifierade målet

Särläkemedel (orphan drug)

Studier främst av ett läkemedels säkerhet och tolerabilitet. Görs
på ett begränsat antal friska frivilliga personer eller patienter

För att stimulera utvecklingen av läkemedel för patienter som
har sällsynta sjukdomar med otillfredsställda medicinska behov
har myndigheter runt om i världen introducerat klassificeringen
särläkemedel (orphan drug). Särläkemedelslagen (Orphan Drug
Act) från 1983 introducerade flera incitament för läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel att förebygga, diagnostisera eller
behandla s.k. sällsynta sjukdomar. Europaparlamentet antog den
16 december 1999 förordningen om särläkemedel att fastställa
EU:s procedur för särläkemedelsstatus och stimulera utvecklingen av särläkemedel

Fas 2-studie

Tolerabilitet

Dialys
Dialys är en behandling som innebär att man renar blodet från
slaggprodukter och olika toxiska ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar elektrolyter. Dialysbehandling ordineras vid
svår njursvikt, uremi, som kan vara akut eller kronisk

Fas 1-studie

Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt i den kliniska
verkligheten. Görs på ett stort antal patienter
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FDA
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Hur en person reagerar på ett läkemedel

AQILION AB, Kullagatan 8, SE-252 20 Helsingborg, Sweden
www. aqilion.com

