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Fortsatt stark försäljning 
 

Tredje kvartalet       
§ Nettoomsättningen ökade till 6,6 MSEK (2,6). 

§ Resultat efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (-5,3). 

§ Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,29). 

§ Likvida medel uppgick till 52,6 MSEK (11,8). 
 

Väsentliga händelser under kvartalet 
§ ColdZyme börjar säljas på apotek i Norge och 

genom Boots i Storbritannien.  

§ Bolaget får sin första order på veterinärprodukter 
från en partner i Nordamerika. 

§ Styrelsens ordförande Christian W Jansson utses till 
tillförordnad VD efter att Michael Edelborg 
Christensen valt att lämna bolaget. Fredrik Lindberg 
tog över ordförandeposten. 

Första nio månaderna  
§ Nettoomsättningen ökade till 10,4 MSEK (4,5). 

§ Resultat efter skatt uppgick till -20,1 MSEK (-11,4). 

§ Resultat per aktie uppgick till SEK -0,91 (-0,63). 

 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
§ ColdZyme expanderar till hela Skandinavien genom 

dansk lansering. Från och med den 1 november finns 
produkten till försäljning i Danmark genom apotekskedjan 
Pharma+ och hälsokedjan Matas.  

 

 

 

 

 
VD kommenterar: Försäljningsökning och geografisk expansion  
Min första månad som VD på Enzymatica har varit intensiv. Michael 

Edelborg Christensen lämnade företaget i september och jag fick 

uppdraget att leda bolaget tills en permanent VD är på plats. Då jag 

ingår i bolagets styrelse sedan våren 2013 är jag väl insatt i 

verksamheten och känner stor motivation inför uppdraget. 

Under kvartalet har försäljningen fortsatt att utvecklas väl för vår 

förkylningsprodukt ColdZyme. Tillväxten var stark i Sverige och 

produkten fick en positiv försäljningsstart i Norge och Storbritannien. I 

september är ColdZyme den förkylningsprodukt som säljer allra bäst 

på svenska apotek. Hittills i år har vi nästan sålt för lika mycket som 

under hela 2013. 

Våra satsningar på geografisk expansion har resulterat i flera 

viktiga affärshändelser under kvartalet. Förutom expansionen till 

Norge och Storbritannien blev det nyligen klart att vi även tar steget in 

på apotek och hälsobutiker i Danmark. I november lanserar vi 

ColdZyme i Danmark och finns därmed representerade via egen 

organisation i hela Skandinavien, vilket var ett av våra mål för 2014.  

För övriga länder är strategin att sälja via partners och diskussioner 

med ett antal aktörer pågår. Vi arbetar intensivt vidare med att få avtal 

på plats i god tid inför nästa års förkylningssäsong med inriktning på i 

första hand länder i Europa där vi kan få acceptans för vår affärsmodell.  

En viktig händelse under kvartalet var även lanseringen av 

veterinärprodukter i Nordamerika och ordern från vår partner som 

följde därefter. Veterinärmarknaden har stor potential men jag vill 

betona att vår partners marknadsarbete än så länge befinner sig i en 

tidig fas.   

Enzymatica är på god väg att etablera en stabil plattform för sin 

verksamhet och går nu in i en ny utvecklingsfas. Vi har höga 

tillväxtplaner och arbetar målmedvetet vidare i enlighet med vår 

strategi att växa genom fler marknader och nya produkter. 

Ledningsbytet innebär dock att vi väljer att senarelägga listbytet från 

Aktietorget till Nasdaq OMX Small Cap i väntan på en permanent VD.  

Vi fortsätter att bygga varumärket ColdZyme genom att aktivt 

arbeta för en ökad försäljning och geografisk spridning. Den närmaste 

tiden kommer vi även att intensifiera vårt arbete med att följa upp och 

utvärdera våra pågående utvecklingsprojekt. För att kunna realisera 

våra expansionsplaner fortsätter vi att bygga en organisation rustad 

för långsiktig tillväxt.  

Vi går in i sista kvartalet 2014 som ett expansivt bolag med ökad 

geografisk närvaro och en stark efterfrågan på vår produkt.  

 

Christian W Jansson, VD 

Nyckeltal      

(MSEK) 
Ju l -sep 

2014 
Ju l -sep 

2013 
Jan-sep 

2014 
Jan-sep 

2013 
He lår  
2013 

Nettoomsättning 6,6 2,6 10,4 4,5 10,5 
Bruttomarginal, % 74 61 71 57 69 

Rörelseresultat  -6,3 -5,3 -20,4 -11,4 -16,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,0 -5,6 -27,6 -12,0 -18,4 

Genomsnittligt antal anställda 15 8 12 8 8 
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Kort om Enzymatica 
Enzymatica AB är ett publikt aktiebolag med säte i Lund, Sverige. 

Bolaget utvecklar och säljer produkter mot infektionsdrivna 

sjukdomar baserade på ett enzym från djuphavstorsk. 

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre 

luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral 

hälsa och dermatologi. Produkterna baseras på en patenterad 

enzymteknologi där det köldanpassade enzymet används för att 

skapa aktiva skyddande barriärer mot patogena virus och bakterier.  

 

Bolagets medicintekniska produktportfölj består av ColdZyme® 

Munspray mot förkylning. Veterinärportföljen omfattar produkter mot 

infekterad hud respektive tandköttssjukdomar hos primärt hund och 

katt. Därutöver befinner sig ett antal produkter i utvecklingsfas.  

 

Enzymatica grundades 2007 och är sedan 2011 noterat på 

Aktietorget. 

 

Utvecklingen under kvartalet 
Vid sidan av att stärka ColdZymes position i Sverige inför hösten och 

vinterns förkylningssäsong har bolagets expansionsarbete fortsatt 

med hög intensitet.  

 

Intresset för ColdZyme är stort bland svenska apotekskunder och den 

tillväxttakt som produkten visat tidigare under 2014 fortsätter. Under 

tredje kvartalet ökade omsättningen kraftigt i jämförelse med i fjol. 

Breda butikskampanjer på apotek och via media under september har 

haft en positiv påverkan på försäljningsvolymen. Vi vet också att 

återköpsfrekvensen är hög bland våra ColdZyme-kunder. I september 

avancerade ColdZyme till första plats på apotekens lista över de mest 

sålda förkylningsprodukterna sett i värde.  

 

I september blev produkten även tillgänglig på de större 

apotekskedjorna i Norge och hos apotekskedjan Boots i 

Storbritannien. Lanseringskampanjer i media på respektive marknad 

har inletts med en positiv försäljningsstart som följd. 

 

I samband med lanseringen i Storbritannien introducerades även 

produkten ColdZyme® Munspray One Cold, en mindre förpackning 

motsvarande behovet vid en förkylning. Produktdifferentieringen är 

anpassad efter marknadssituationen i Storbritannien där produkter 

under tio pund skapar snabbare intresse hos konsumenterna. Den 

större förpackningen motsvarande behovet vid tre förkylningar 

kommer dock även fortsättningsvis att vara Enzymaticas 

huvudprodukt, så även i Storbritannien. 

 

Med lanseringen av de nya veterinärprodukterna i Nordamerika under 

sommaren breddade Enzymatica sin produktportfölj. I september fick 

Enzymatica sin första order från Adartis Animal Health och ser på sikt 

möjlighet att växa i ett nytt segment. Marknadsarbetet är än så länge 

under uppbyggnad.  

 

Omsättning, resultat och investeringar  
Tredje kvartalet 

Nettoomsättningen för koncernen under tredje kvartalet 2014 blev  

6,6 MSEK (2,6), en ökning med nära 150 % jämfört med samma 

period 2013. Större delen av omsättningen hänförs till försäljning till 

svenska apotek, men även försäljning i Norge och Storbritannien 

bidrar. 

 

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 74 % (61). Enzymatica 

har variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket beror 

på fördelningen av försäljning via egen organisation eller distributör, 

produktmixen samt valutakurser. 

 

De totala omkostnaderna för rörelsen, exklusive råvaror och 

avskrivningar, blev under kvartalet 11,1 MSEK (7,1), varav  

6,5 MSEK var inom Marknad och Försäljning, 1,1 MSEK inom 

Forskning och Utveckling efter aktiverade utvecklingsprojekt och  

3,5 MSEK inom Administration och supportfunktioner.  

 

Ökningen av de totala omkostnaderna beror främst på 

marknadskampanjer i Sverige, Norge och Storbritannien. I de totala 

omkostnaderna ingår även reserveringar för optionsprogrammet 

2013-2017 på 0,4 MSEK samt för avgående VD:ns uppsägningslön 

om cirka 0,5 MSEK. Michael Edelborg Christensen valde själv att 

avsluta sin anställning varför inget avgångsvederlag utgår.  

 

Koncernens rörelseresultat blev -6,3 MSEK (-5,3).  

 

Enzymatica aktiverar kontinuerligt utgifter för nyutveckling. Aktiverade 

utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under kvartalet till  

1,6 MSEK (0,9). 

 

Första nio månaderna  

Nettoomsättningen för koncernen under perioden januari-september 

2014 blev 10,4 MSEK (4,5), en ökning med 130 % jämfört med 

samma period 2013. 

 

Bruttomarginalen uppgick under perioden till 71 % (57).  

 

De totala omkostnaderna för rörelsen, exklusive råvaror och 

avskrivningar, blev under perioden 28,6 MSEK (14,8), varav 13,0 

MSEK var inom Marknad och försäljning, 4,3 MSEK inom Forskning 

och Utveckling och 11,3 MSEK var inom Administration och 

supportfunktioner. Ökningen av de totala omkostnaderna beror främst 

på marknadskampanjer i Sverige under början av året, förberedelser 

för geografisk expansion samt kostnader relaterade till förberedelser 

för att byta lista. Ökningen hänförs även till högre kostnader för 

personal då medarbetarstyrkan nära fördubblats i jämförelse med 

motsvarande period föregående år, samt reserveringarna beskrivna 

ovan. 

 

Koncernens rörelseresultat blev -20,4 MSEK (-11,4).  

 

Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under 

perioden till 2,3 MSEK (3,5).  

 

Säsongsvariationer 
Försäljningen av produkter inom förkylningskategorin avtar under maj-

augusti. Förkylningsprodukter har en säsongstopp på vinterhalvåret 

och motsvarande utplaning på sommaren.  
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Forskning och utveckling 

Enzymatica driver ett flertal enzymbaserade utvecklingsprojekt med 

målet att stärka sin produktportfölj. Utvecklingsarbetet omfattar 

medicintekniska produkter inom terapiområdena övre 

luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral 

hälsa och dermatologi.  

 

I juli färdigställde och registrerade bolaget förkylningsprodukten 

ColdZyme® Munspray One Cold hos Läkemedelsverket för att få 

försäljningstillstånd i Sverige och övriga länder inom EES. Produkten 

motsvarar behovet vid en förkylning medan befintlig ColdZyme-

produkt motsvarar behovet vid tre förkylningar.  

 

Under kvartalet färdigställdes bolagets veterinärprodukter KalvatinTM 

mot infekterad hud respektive tandköttssjukdomar hos primärt hund 

och katt. Utvecklingen har skett på samma teknologiplattform som 

förkylningsprodukten ColdZyme. Då djurpatogener och humana 

patogener är snarlika kan motsvarande barriärskapande system som 

utvecklats för humana indikationer även användas för behandling av 

djur. 

 

Utvecklingsarbetet kring PeriZyme Munskölj har fortsatt under 

kvartalet. Produkten kommer närmast, tillsammans med övriga 

utvecklingsprojekt, att bli föremål för utvärdering och beslut om nästa 

steg. 

 

Väsentliga händelser under kvartalet  
I början av september introducerades ColdZyme hos apotekskedjan 

Boots i Storbritannien genom distributionsavtal med AHA Sales and 

Marketing. Avtalet ger AHA rätt att marknadsföra och sälja produkten 

på Boots och på övriga apotekskedjor på den brittiska marknaden. I 

AHAs ansvar ingår marknadsföring och försäljning, samt lagerhållning 

och leverans av produkten.  

 

Den 9 september tog Enzymaticas styrelseordförande Christian W 

Jansson över som tillförordnad VD för bolaget till dess att en 

permanent efterträdare har rekryterats. Efter fem år i bolaget valde 

Michael Edelborg Christensen att lämna Enzymatica efter att styrelse 

och VD haft olika syn i strategiska frågor. 

 

Christian W Jansson har varit styrelseordförande i bolaget sedan april 

2013 och har god insyn i bolaget. Han har lång erfarenhet från både 

små och stora tillväxtbolag samt detaljhandeln, bland annat från sin 

tid som VD och koncernchef för KappAhl AB och Ellos AB. I samband 

med utnämningen till tillförordnad VD tog Fredrik Lindberg, ledamot i 

Enzymaticas styrelse sedan 2012, över rollen som styrelseordförande. 

Processen att rekrytera en ny VD pågår. 
 

 

Christian W Jansson, VD i Enzymatica 

 

Enzymatica meddelade den 26 september att bolagets amerikanska 

partner Adartis Animal Health lagt sin första order på 

veterinärprodukter mot infekterad hud respektive tandköttssjukdomar. 

Ordern omfattade KalvatinTM-produkter till ett värde av drygt 3 miljoner 

kronor och förväntas täcka Adartis behov de närmsta sex till tolv 

månaderna. Första delleveransen kommer att ske under fjärde 

kvartalet 2014 och bedöms få en positiv påverkan på resultatet med 

drygt 1 miljon kronor. Lanseringen i Nordamerika ägde rum på 

branschmässan AVMA Annual Convention i Denver, USA  

den 25-29 juli. 

 

Finansiering 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 52,6 

MSEK (11,8). Koncernen har även 6,0 MSEK (1,5) i outnyttjade 

krediter. Nyemissionen i mars-april tillförde bolaget 78,3 MSEK efter 

emissionskostnader. 

 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-27,6 MSEK (-12,0), där verksamhetens resultat ingår med -20,1 

MSEK. Övriga poster består av lageruppbyggnad, högre 

kundfordringar och lägre leverantörsskulder.   

 

Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 

till -12,0 MSEK (-5,6).  

 

Periodens totala kassaflöde blev 48,4 MSEK (2,1).  

 

Moderbolaget 
Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 10,4 MSEK 

(4,5). Resultatet före skatt uppgick till -20,1 MSEK (-11,3).  

 

Moderbolagets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 6,6 MSEK 

(2,6). Resultatet före skatt uppgick till -6,2 MSEK (-5,2).  

 

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar 

uppgick under perioden till 2,3 MSEK (3,5) och kassaflödet var  

43,4 MSEK (2,1). 

 

I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. 

 

Personal 
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 15 (8) 

vid periodens utgång. Av de anställda var 9 (8) män och 6 (0) kvinnor.  

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
I början av oktober tecknade Enzymatica avtal med apotekskedjan 

Pharma+ och hälsokedjan Matas gällande försäljning av ColdZyme® i 

Danmark. Från och med november i år kommer produkten att finnas 

tillgänglig på den danska marknaden, och därmed i hela Skandinavien. 

På liknande sätt som i Sverige och Norge kommer marknaden att 

bearbetas av Enzymaticas egen lokala försäljningsorganisation. 

Lanseringen inleds i slutet av oktober och fortsätter genom hela 

förkylningssäsongen. 

 

Övrig information 
Koncernen  
Enzymatica AB (publ) (org.nr. 556719-9244), med säte i Lund, är 

moderbolag till dotterbolagen Enzymatica Care AB (org.nr. 556701-

7495), med säte i Lund, och Enzymatica North America Inc, med säte 

i Delaware, USA (org.nr. 47-1030502). 

 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
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med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har 

antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen, och 

moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen 

och Rådet för finansiell rapporterings RFR2, Redovisning för juridiska 

personer. De redovisnings- och värderingsprinciper samt bedöm-

ningsgrunder som tillämpades i årsredovisningen 2013 har använts 

även i denna delårsrapport. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt 

i kraft 2014 har haft någon betydande påverkan på koncernen.  

 

All operativ verksamhet bedrivs för närvarande i moderbolaget, vilket 

gör att koncern- och moderbolagsräkenskaperna i princip är 

desamma. 

 

Segmentsredovisning  
Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett 

rörelsesegment, Medicintekniska produkter, och hänvisar därför till 

resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment. I 

samband med leveranserna av veterinärprodukter under det fjärde 

kvartalet 2014 kommer ett nytt segment att bildas. 

 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer  
Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl 

operationella som finansiella. De operationella riskerna utgörs främst 

av osäkerhet kring produktutveckling, leverantörsavtal, produktansvar 

och distribution. För en närmare beskrivning av de risker och 

osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till risk- och 

känslighetsanalys i årsredovisningen för 2013.  

 

Årsstämma 2015 

Enzymaticas årsstämma 2015 kommer att hållas i Lund den 21 april 

2015. 

 

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan 

skicka begäran skriftligen med epost på adressen ir@enzymatica.se 

eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon 

Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju 

veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på 

årsstämmans dagordning. 

 

Granskning 

Rapporten har överskådligt granskats av bolagets revisorer. 

 

Kommande ekonomisk information 

Bokslutskommuniké 2014 17 februari 2015 

Delårsrapport jan-mars 2015 21 april 2015 

Årsstämma 2015 21 april 2015 

  

 

 

 

 

 

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som 

ingår i koncernen står inför.       

        

Lund den 21 oktober 2014 

 

 

Fredrik Lindberg  

Styrelseordförande  

Marianne Dicander Alexandersson 

Styrelseledamot 

Anders Jungbeck 

Styrelseledamot 

   

Jörgen Rexö 

Styrelseledamot 

Christian W Jansson 

VD 

 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Christian W Jansson, VD, Enzymatica AB  

Tel: 0706-37 12 58 | E-post: ir@enzymatica.se  

 

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB  

Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.se  

 

Offentliggörande 
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Enzymatica AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande  

den 21 oktober 2014 klockan 08.20. 

 

Adress 
Enzymatica AB (publ) 

Organisationsnummer: 556719-9244 

Ideon Science Park, 223 70 LUND 

Telefon: 046-286 31 00 

info@enzymatica.se | www.enzymatica.se  

 

Enzymatica är listat på Aktietorget. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620. 
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Revisors granskningsrapport 
Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 

 

Till Styrelsen för Enzymatica AB (publ) 

 

In ledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Enzymatica AB 

(publ) per  

30 september 2014 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är 

att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översikt l iga granskningens inr iktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 

granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, 

att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 

inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 

slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för 

moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Malmö den 21 oktober 2014 

 

Ernst & Young AB 

 

 

 

Göran Neckmar 

Auktoriserad revisor 

 



 
 
 

E N Z Y M A T I C A S  D E L Å R S R A P P O R T  J A N U A R I - S E P T E M B E R  2 0 1 4   |   6  

 
 

Koncernens totalresultat i sammandrag 

  

 
 
 
Kvartalsvis resultatutveckling  
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag 

 

 
 
 
Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag 

  

 
 
 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
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Moderbolagets resultatutveckling 

  

 
 
 
Moderbolagets rapport över totalresultatet 

  

 
 
 
Moderbolagets balansräkning 

  

 
 


