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Stark försäljning och finansiell styrka inför expansion 
 

1 april–30 juni 2014  
§ Nettoomsättningen ökade till 1 267 KSEK (498). 

§ Resultat efter skatt uppgick till -7 501 KSEK (-3 535). 

§ Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,20). 

§ Likvida medel uppgick till 66 177 KSEK (602). 
 

Väsentliga händelser under kvartalet 
§ En nyemission genomfördes, vilket tillförde bolaget 

78,3 MSEK efter emissionskostnader.  

§ Marianne Dicander Alexandersson invaldes i styrelsen. 

§ Apotek i Norge fattar beslut om att införa ColdZyme 
i sina produktsortiment med start i september 2014. 

1 januari–30 juni 2014  
§ Nettoomsättningen ökade till 3 789 KSEK (1 855). 

§ Resultat efter skatt uppgick till -13 973 KSEK (-6 081). 

§ Resultat per aktie uppgick till SEK -0,67 (-0,34). 

 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
§ Avtal tecknas med AHA Sales and Marketing avseende 

distribution av ColdZyme på apotek i Storbritannien, 
inledningsvis via apotekskedjan Boots. 

 

 

 
VD-kommentar: ColdZyme expanderar till Norge och Storbritannien  
Jag är mycket nöjd med våra framsteg under årets första sex 

månader. Både kunder, samarbetspartners och aktieägare har visat 

stort intresse och förtroende för oss och vår produkt ColdZyme.  

Vi hade en hög tillväxttakt under hela första halvåret. Även om 

förkylningsprodukter följer säsong och efterfrågan minskar under 

sommarhalvåret mer än fördubblades försäljningen under andra 

kvartalet i jämförelse med motsvarande period föregående år. 

Tillväxten ska emellertid jämföras med att ColdZyme inte var fullt 

lanserad på svenska apotek förrän i september förra året. 

Med stor tillfredsställelse kunde vi i juni rapportera de första 

resultaten av våra satsningar på att expandera ColdZyme geografiskt. 

I höst kommer produkten att finnas tillgänglig via apotek i Norge och 

via den ledande aktören Boots i Storbritannien. Som planerat 

kommer vi att sälja via egen organisation i Norge och via distributör i 

Storbritannien. Genom expansionen möter vi ett av våra operativa 

mål för året – att lansera ColdZyme på marknader utanför Sverige.  

För att bygga upp kännedomen om ColdZyme på nya 

marknader investerar vi i mediakampanjer i samband med respektive 

lansering. I Storbritannien anpassar vi dessutom produkterbjudandet 

efter den rådande konkurrenssituationen och lanserar ColdZyme 

One Cold, en mindre förpackning motsvarande en förkylning. 

Resultaten från vår senaste kundundersökning stärker oss inför 

expansionen. Undersökningen visar att vi har nöjda kunder och att 

återköpsfrekvensen för produkten är hela 91 procent. 

Arbetet med att notera bolaget på Nasdaq OMX Small Cap har 

fortgått under kvartalet. Vi har en viss förskjutning i tidsplanen men 

förväntar oss att listbytet kan ske i slutet av Q3 eller något senare. 

I mars-april förstärkte vi vår finansiella position genom en 

nyemission som fulltecknades, vilket ger oss möjligheter att behålla 

en hög expansionstakt. Vi ser fram emot andra halvåret 2014 då vi 

förbereder för lansering av fler produkter och bearbetning av fler 

marknader samt fortsatta satsningar inom forskning och utveckling.  

 

Michael Edelborg Christensen, VD

Nyckeltal      

(KSEK) 
Q1 

2014 
Q1 

2013 
H1 

2014 
H1 

2013 
Helår 
2013 

Nettoomsättning 1 267 498 3 789 1 855 10 489 
Bruttomarginal, % 50 31 65 52 69 

Rörelseresultat  -7 674 -3 546 -14 160 -6 089 -16 209 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 668 -4 536 -15 677 -6 401 -18 429 

Genomsnittligt antal anställda 14 8 11 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, som introducerades receptfritt på den 

svenska marknaden 2013. Produkten reducerar risken för att få en 

förkylning och förkortar sjukdomsförloppet i ett tidigt stadium av 

infektionen. Därutöver befinner sig ett antal produkter i utvecklingsfas.  

 

Enzymatica grundades 2007 och är sedan 2011 noterat på 

Aktietorget. 

 

Utvecklingen under kvartalet 
Intresset för ColdZyme är stort bland svenska apotekskunder och den 

tillväxttakt som produkten visade under första kvartalet 2014 fortsätter. 

Omsättningen mer än fördubblades i jämförelse med i fjol men är 

lägre i förhållande till årets övriga tre kvartal på grund av 

säsongseffekter. Flera apotek har bedrivit butikskampanjer inför lov 

och semestrar, vilket haft en positiv påverkan på försäljningsvolymen. 

Säljarna i Sverige är numera anställda av Enzymatica, vilket gör att 

bolaget kan agera snabbare och kraftfullare på marknaden. 

 

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

vinterns förkylningssäsong har bolagets expansionsarbete fortsatt 

med intensitet. Aktiviteten på marknaden har varit hög med flera 

strategiskt viktiga affärshändelser som följd. Från och med september 

2014 kommer produkten att finnas tillgänglig även via apotek i Norge 

och via apotekskedjan Boots i Storbritannien. Händelserna bekräftar 

produktens potential på marknader utanför Sverige och kommer att 

ha betydelse för bolagets fortsatta expansion.  

 

Inför ColdZymes expansion till fler länder genomförde 

marknadsundersökningsföretaget GFK under våren en 

kundundersökning på uppdrag av Enzymatica. Målsättningen med 

undersökningen var att ta reda på vad kunderna i Sverige tycker om 

produkten. Undersökningen visade bland annat att majoriteten 

användare är nöjda (83 procent) och tycker att produkten förkortar 

sjukdomsförloppet samt verkar förebyggande. Av de som var nöjda, 

kan de flesta tänka sig att använda produkten igen (91 procent). Två 

tredjedelar av produktens användare var kvinnor.  

 

I maj presenterades resultaten från Enzymaticas kliniska studie på 

ColdZyme, COLDPREV, för första gången i ett vetenskapligt 

sammanhang. Studien presenterades av forskningschef Mats 

Clarsund vid den nordiska öron-, näs- och halskongressen XXXII 

Congress of the Nordic Association of Otolaryngology i Köpenhamn. 

Intresset för Enzymaticas enzymbaserade barriärteknologi i 

förkylningsprodukter var stort vid konferensen.  

 

 

 

 

 

 

Omsättning, resultat och investeringar  
1 april–30 juni  

Nettoomsättningen för koncernen under andra kvartalet 2014 blev  

1 267 KSEK (498), en ökning med 154 % jämfört med samma period 

2013. Ökningen berodde på fortsatt försäljning av ColdZyme hos 

svenska apotek. 

 

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 50 % (31). Enzymatica 

har variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket i 

huvudsak beror på valutaeffekter från inköp av råmaterial i utländsk 

valuta. 

 

De totala omkostnaderna för rörelsen, exklusive råvaror och 

avskrivningar, blev under kvartalet 9 132 KSEK (3 861), varav  

2 830 KSEK var inom Marknad och Försäljning, 2 037 KSEK var inom 

Forskning och Utveckling och 4 265 KSEK var inom Administration 

och supportfunktioner. Cirka hälften av de administrativa kostnaderna 

består av engångskostnader relaterade till bolagets arbete med 

börsintroduktionen. Ökningen av de totala omkostnaderna hänförs 

även till högre kostnader för personal då medarbetarstyrkan nära 

fördubblats i jämförelse med motsvarande period föregående år. 

 

Koncernens rörelseresultat blev -7 674 KSEK (-3 546).  

 

Enzymatica aktiverar kontinuerligt utgifter för nyutveckling. Aktiverade 

utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under kvartalet till  

284 KSEK (1 412). 

 

1 januari–30 juni  

Nettoomsättningen för koncernen under första halvåret 2014 blev  

3 789 KSEK (1 855), en ökning med drygt 100 % jämfört med samma 

period 2013. 

 

Bruttomarginalen uppgick under perioden till 65 % (45).  

 

De totala omkostnaderna för rörelsen för perioden blev 17 536 KSEK 

(7 608), varav 6 895 KSEK var inom Marknad och försäljning,  

3 589 KSEK inom Forskning och Utveckling och 7 052 KSEK var 

inom Administration och supportfunktioner. Ökningen av de totala 

omkostnaderna beror främst på den breda lanseringen av ColdZyme i 

Sverige under början av året, förberedelser för geografisk expansion 

samt kostnader relaterade till den pågående listbyte.  

 

Koncernens rörelseresultat blev -14 160 KSEK (-6 089).  

 

Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under 

perioden till 650 KSEK (2 626).  

 

Säsongsvariationer 
Försäljningen av produkter inom förkylningskategorin avtar under maj-

augusti. Förkylningsprodukter har en säsongstopp på vinterhalvåret 

och motsvarande utplaning på sommaren med ett särskilt starkt 

fjärde kvartal som följd.  
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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.  

 

Under andra kvartalet inledde bolaget registreringsarbetet av 

förkylningsprodukten ColdZyme® Munspray One Cold hos 

Läkemedelsverket för att få försäljningstillstånd i Sverige och övriga 

länder inom EES. Produkten motsvarar en förkylning medan befintlig 

ColdZyme-produkt motsvarar tre förkylningar. Produkten kommer att 

lanseras på den brittiska marknaden i september 2014. 

 

Under kvartalet fortgick arbetet med att färdigställa veterinärprodukter 

för behandling av tandköttsinflammation (gingivit) och plack, samt mot 

eksem och irriterad hud. Produkterna vänder sig framför allt mot hund, 

katt och häst. Samtliga fyra projekt befinner sig i slutfas med planerad 

lansering i Nordamerika under tredje kvartalet. 

 

Enzymatica fortsatte även utvecklingsarbetet av den medicintekniska 

produkten PeriZyme® Munskölj med målet att färdigställa och 

registrera produkten före året slut. Produkten förebygger 

tandköttsinflammation (gingivit). 

 

Väsentliga händelser under kvartalet  
En nyemission genomfördes i mars–april. Kapitaltillskottet på cirka 

78,3 MSEK efter emissionskostnader bedöms täcka bolagets behov 

av finansiering under mer än tolv månader. Kapitaltillskottet ska 

användas för produktlanseringar på ̊ nya marknader samt fortsatt 

verksamhet inom produktutveckling, inklusive övriga forsknings- och 

utvecklingsprojekt. 

 

Vid årsstämman den 19 maj valdes Marianne Dicander Alexandersson 

som ny styrelseledamot i Enzymatica. Marianne har tidigare erfarenhet 

som bland annat VD för Global Health Partners AB, Sjätte AP-fonden 

och Kronans Droghandel Apotek AB. Övriga styrelseuppdrag 

innefattar Recipharm AB, Castellum AB och Mölnlycke Healthcare AB. 

 

Den 11 juni meddelade Enzymatica att flertalet apotekskedjor i Norge 

har fattat beslut om att införa ColdZyme® Munspray mot förkylning i 

sina produktsortiment. Från och med september 2014 kommer 

produkten att finnas till försäljning i Norge. På liknande sätt som i 

Sverige kommer apoteken att bearbetas av Enzymaticas egen lokala 

försäljningsorganisation.  

 

Finansiering 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 66 177 

(602). Koncernen har även 6 000 KSEK (1 500) i outnyttjade krediter. 

Nyemissionen i mars-april tillförde bolaget 78 266 KSEK efter 

emissionskostnader. 

 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-15 677 KSEK (-6 401).  

 

Andra kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 

till -11 668 KSEK (-4 536). -6 931 KSEK relateras till verksamhetens 

resultat och -4 737 KSEK till förändringar i rörelsekapital, där 

lageruppbyggnad ingår om 2 976 KSEK. 

 

Periodens totala kassaflöde blev 61 939 KSEK (-9 049).  

 

Moderbolaget 
Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 3 789 KSEK 

(1 855). Resultatet före skatt uppgick till -13 989 KSEK (-6 080).  

 

Moderbolagets omsättning för andra kvartalet uppgick till 1 267 KSEK 

(498). Resultatet före skatt uppgick till -7 583 KSEK (-3 535).  

 

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar 

uppgick under perioden till 650 KSEK (2 648) och kassaflödet var  

61 939 KSEK (-9 049). 

 

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. 

Under andra kvartalet förstärktes organisationen inom alla 

verksamhetsdelar med totalt sex nya medarbetare.  

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
I början av juli tecknade Enzymatica avtal med AHA Sales and 

Marketing avseende distribution av bolagets förkylningsprodukt 

ColdZyme® Munspray på apotek i Storbritannien. Produkten 

introduceras inledningsvis på apotekskedjan Boots UK med start i 

september 2014. AHA kommer att ansvara för marknadsföring och 

försäljning samt lagerhållning och leverans av ColdZyme. Avtalet ger 

AHA rätt att marknadsföra och sälja ColdZyme på samtliga 

apotekskedjor på den brittiska marknaden.  

 

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 

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.  
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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.  

 

 

 

Granskning 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Kommande ekonomisk information 

Delårsrapport juli - sep 2014 21 oktober 2014 

Bokslutskommuniké 2014 17 februari 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 22 juli 2014 

 

 

Christian W Jansson 

Styrelseordförande 

Marianne Dicander Alexandersson 

Styrelseledamot 

Anders Jungbeck  

Styrelseledamot 

   

Fredrik Lindberg 

Styrelseledamot 

Jörgen Rexö 

Styrelseledamot 

Michael Edelborg Christensen 

VD 

 

 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Michael Edelborg Christensen, VD, Enzymatica AB  

Tel: 0768-14 41 66 | E-post: michael.christensen@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 22 juli 2014 klockan 08.30. 

 

Adress 
Enzymatica AB (publ) 

Organisationsnummer: 556719-9244 

Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND 

Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund  

Telefon: 046-286 31 00 

E-post: info@enzymatica.se  

Webb: www.enzymatica.se   

 

Enzymatica är listat på Aktietorget. Bolaget handlas under kortnamnet 

ENZY och ISIN-koden SE0003943620. 
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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 

 
 
 


