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Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. 
Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på tre kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla 
fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se. 

 

http://www.enzymatica.se/
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Fjärde kvartalet Januari-december 

• Nettoomsättningen uppgick till 16,6 MSEK (18,7). 

• Rörelseresultatet uppgick till -21,6 MSEK (-10,5). 

• I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 5,6 MSEK som effekt av omförhandling av 
avtal med en av bolagets samarbetspartners. 

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,14 SEK (-0,07). 

• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -27,7 MSEK (-6,6). Kassaflödet påverkades 
av utbetalning av engångsersättningar till partners om totalt 18,5 MSEK. 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 48,9 MSEK (57,2). 

• Rörelseresultatet uppgick till -68,2 MSEK (-45,2). 

• I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 14,2 MSEK som effekt av omförhandling av 
avtal med två av bolagets samarbetspartners 

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,44 SEK (-0,31). 

• Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -65,4 MSEK (-35,9). Kassaflödet 
påverkades av utbetalning av engångsersättningar till partners om totalt 18,5 MSEK.  

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 88,2 MSEK varav 69,0 MSEK avser 
nyemission i september. 

• Nettokassan uppgick till 28,4 MSEK (29,0). 

 

Nyckeltal 

(MSEK) Q4  
2022 

Q4  
2021 

Helår  
2022 

Helår  
2021 

Nettoomsättning 16,6 18,7 48,9 57,2 

Bruttomarginal, % 66 68 58 58 

Rörelseresultat  -21,6 -10,5 -68,2 -45,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -27,7 -6,6 -65,4 -35,9 

Nettokassa   28,4 29,0 

Genomsnittligt antal anställda 21 27 23 25 

 

  

Enzymatica AB (publ) 
Bokslutskommuniké januari-december 2022 
 

”Mot slutet av det fjärde kvartalet 
2022 och i inledningen av det första 

kvartalet 2023 ser vi en starkare 
försäljning jämfört med samma 

period ett år tidigare.“ 
 

Claus Egstrand, VD  
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Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalet 

• Den 31 oktober publicerade tidskriften Respiratory Research 
en in-vitro studie från det medicinska universitetet i Innsbruck 
som visar att ColdZyme hindrar de utbredda och mycket 
smittsamma omikronvarianterna BA.4 och BA.5 från att fästa 
vid och infektera mänskliga celler. Enligt forskargruppen som 
genomfört studien innebär detta en möjlighet att ColdZyme 
kan användas för att förhindra spridning av SARS-CoV-2. 
Fortsatta kliniska studier krävs för att bekräfta effekten in-
vivo. 

• Inga väsentliga händelser har rapporterats  
efter kvartalets utgång.  

Andra händelser under kvartalet  

• Universitetet i Kent (Storbritannien) inledde i november en dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie för att undersöka de 
förebyggande effekterna av ColdZyme på infektioner i de övre luftvägarna hos elitidrottare. Studien bygger vidare på en tidigare 
studie 2020 från samma forskargrupp, som visade att behandling med ColdZyme kan minska antalet förlorade träningsdagar. Målet 
är att studien presenteras hösten 2023 inför kommande förkylningssäsong. 

 

  

Enzymatica AB (publ) 
Bokslutskommuniké januari-december 2022 
 

Coronapandemins påverkan  

Coronapandemin hade stor påverkan på 
Enzymaticas omsättning och resultat under 2021 
och 2022 eftersom social distansering och fokus på 
reducerad spridning av virus resulterat i en kraftig 
minskning av förkylningar i hela världen.  
 
Försäljningen från Enzymatica till bolagets 
samarbetspartners påverkades även under fjärde 
kvartalet 2022, då många fortsatt haft stora lager 
av bolagets produkter, som en effekt av låg 
försäljning till konsument under pandemin.  
 
Coronapandemin har inte haft någon inverkan på 
Enzymaticas produktutveckling eller fortsatta 
studier, där arbetet löper enligt plan. Däremot 
märks förseningar på flera marknader vad gäller 
tillståndsprövning, en effekt av att lokala 
myndigheter påverkats av nedstängningar och 
andra yttre omständigheter. Som följd av 
pandemin har vissa mål inte uppnåtts i åtagandet 
mot bolagets leverantörer, vilket har inneburit 
engångskostnader i form av ersättningar till två 
partners under 2022.   
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Vi är naturligtvis inte nöjda med försäljningen och resultatet under 
2022. Vi märker fortfarande effekterna av de stora lager som 
byggdes upp under 2020 när våra partners gick in på nya marknader 
och lade stora ordrar. På grund av restriktioner och nedstängningar, 
och framför allt eftersom förekomsten av förkylningsvirus i princip 
var obefintlig under pandemin, var det många av dessa produkter 
som inte såldes till konsument utan förblev i lager.  

Nu ser vi att förkylningssäsongerna är tillbaka och vid den här tiden 
på året visar många du möter förkylningssymptom. De stora lagren 
ger en fördröjning innan vi ser den faktiska effekten på vår 
försäljning till distributörer, men våra finansiella mål ligger fast. Vid 
slutet av 2026 siktar vi på en omsättning över 600 MSEK och en 
EBIT-marginal över 28 %. Målen sattes av styrelsen i november 2021 
efter ett omfattande analysarbete av befintliga och kommande 
marknaders potential. Det är ambitiösa mål men fullt realistiska och 
möjliga att nå. 

Nära samarbete med partners 
Vi har under hela pandemin haft en god och konstruktiv dialog med 
våra samarbetspartners och hittat konstruktiva lösningar kring att 
försäljningen varit lägre än förväntat de senaste två åren. Eftersom 
vissa mål inte har uppnåtts har vi betalat ut ersättningar till två av 
våra samarbetspartners. Det har varit en prövande tid för oss alla 
men jag är glad att vi kunnat samarbeta så nära och så lösnings-
orienterat tillsammans med våra partners. Under 2022 lanserades 
vår munspray framgångsrikt av Sanofi i Mexiko och Turkiet och 
öppnade nya marknader med över 200 miljoner konsumenter.  

 

 

Marknadssatsning i Sverige 
I september avslutades en företrädesemission där vi tillförde 
bolaget 74,7 MSEK före emissionskostnader. Tillskottet gav oss de 
finansiella muskler som krävs för att genomföra fler kliniska studier 
men också resurser för att göra en kraftfull marknadssatsning i 
Sverige. Vi investerar i TV-reklam, digital annonsering, influencer-
samarbeten och sampling för att stärka ColdZyme på sin hemma-
marknad. Om några år beräknas andra marknader att ha gått förbi 
sett till värde och volym, men fortfarande är Sverige vår största 
marknad.  

Det är också i Sverige vi har större delen av vår organisation och vi 
har under året sett över hur vi arbetar. Det har resulterat i att vi är 
något färre anställda än tidigare och att vi använder konsulter i 
något mindre omfattning. Undantaget är de resurser som krävdes 
för att lämna in vår ansökan om MDR-certifiering, som innebar ett 
omfattande arbete under första halvåret. Jag är mycket nöjd med 
att vi kunde lämna in ansökan betydligt tidigare än planerat.  

Förändring i konsumentbeteende 
Vi ser att vår fortsatta framgång vilar på tre pelare: det goda 
skyddet ColdZyme erbjuder, produktens ökande relevans på 
marknaden och stärkta relationer med våra partners.Både tidigare 
och nyligen genomförda studier har visat att ColdZyme har en 
förmåga in-vitro att skydda mänskliga luftvägsceller från olika typer 
av virus ur coronafamiljen, inklusive olika varianter av SARS-CoV-2.  

Studien från det medicinska universitetet i Innsbruck som publicera-
des den 31 oktober visar att ColdZyme blockerar omikronvarianter 
från att fästa mot mänsklig vävnad och forskarna pekar på 
ColdZyme som ett möjligt komplement till de rekommenderade 
vaccinerna. ColdZymes positiva effekter fortsätter vi att utforska i 

en klinisk studie i samarbete med University of Kent, som under-
söker hur ColdZyme kan hjälpa elitidrottare att förhindra eller 
förkorta förkylning och andra infektioner i de övre luftvägarna. 
Studien kommer att presenteras efter sommaren, i god tid före 
nästa förkylningssäsong.  

Marknadsstudier efter pandemin visar på ett förändrat konsumen-
beteende där ansiktsmasker ersätts av andra sätt att skydda mot 
infektion. Jag tror att varenda människa har längtat tillbaka till ett 
normalläge utan restriktioner och nedstängningar, och samtidigt 
finns numera en mycket stor vilja bland konsumenterna att skydda 
sig mot smittsamma virus. Här har ColdZyme en roll att spela som 
ett komplement till de rekommenderade vaccinen och som en del 
av konsumentens egenvård för att skydda mot smitta. Vi erbjuder 
en lösning som är prisvärd, enkel att hantera och som ger ett 
kompletterande skydd.  

Rustat för comeback 
I slutet av det fjärde kvartalet 2022 och under inledningen av det 
första kvartalet 2023 ser vi att försäljningen är starkare än mot-
svarande period för ett år sedan. Försäljningen till konsument i 
Sverige ökar och vår marknadsandel är fortsatt stark. Försäljningen 
till våra partners utanför Sverige bedöms öka igen när våra partners 
lager minskar som ett resultat av att förkylningarna återvänder. Det 
tuffa 2022 medförde förbättrade strukturer och processer och ett 
tätare samarbete med våra partners. Därför ser jag med tillförsikt 
på 2023. Enzymatica står rustat för comeback.  

Claus Egstrand, VD  

VD Claus Egstrand: 

Ett år som lade grunden för tillväxt 

Under 2022 fortsatte vi att se effekter av pandemin på vår försäljning. Våra partnermarknader utvecklades inte i 
förväntad takt, medan försäljningen i Sverige är på väg tillbaka mot de nivåer som gällde före pandemin. Vi arbetade 
under året för att säkerställa att produktion, processer och organisation är redo för snabb tillväxt. Försäljningen i slutet 
av fjärde kvartalet 2022 och inledningen av första kvartalet 2023 är starkare än samma period ett år tidigare.  
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Enzymaticas affärsidé är att utveckla produkter för egen-

vård, baserade på bolagets barriärtekniska plattform. 

Bolaget grundades 2007, har säte i Lund och är sedan 2015 

noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

 

Enzymatica har utvecklat ColdZyme, som är en unik mun-

spray mot förkylning. Den säljs på drygt 30 marknader och 

distributörsavtal finns för ytterligare cirka 30.  

 

Försäljning sker i Sverige via en egen försäljnings-

organisation, i Storbritannien via en kontraktsorganisation 

och på övriga marknader via partneravtal med ledande 

aktörer inom konsumenthälsovård, som till exempel franska 

Sanofi och tyska STADA. Dessa säljer vanligtvis produkten 

under sina egna varumärken, till exempel ViruProtect 

(STADA) och Zerinol (Sanofi). Vid sidan av ColdZyme säljer 

STADA i Tyskland sedan början av 2020 en spray för 

förbättrad munhälsa, StadaProtect, som tagits fram av 

Enzymatica, baserat på samma barriärtekniska plattform. 

 

Enzymaticas utvecklingsarbete fokuseras på produkter inom 

området övre luftvägsinfektioner. Forskning och utveckling 

leds från Lund, i nära samarbete med produktionsanlägg-

ningen på Island.  

 

Säsongsvariationer 
Förkylningsprodukter har normalt en säsongstopp på vinter-

halvåret på norra halvklotet, med utplaning av försäljningen 

under sommarmånaderna. Under coronapandemin har 

försäljningen varit låg även under vinterhalvåret, som ett 

resultat av att den sociala distanseringen i samhället 

inneburit en lägre spridning av förkylningsvirus. 

 

Finansiella mål 
I november 2021 fastställde styrelsen finansiella mål för 

Enzymatica för de kommande fem åren. Vid utgången av 

2026 ska omsättningen uppgå till minst 600 MSEK med en 

EBIT-marginal på minst 28 %.  

  

  

Kort om Enzymatica  

Produkt lanserad 
Lansering planeras de närmaste åren 
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Omsättning och marknad  
Nettoomsättningen för koncernen under fjärde kvartalet 

2022 blev 16,6 MSEK (18,7), en minskning med 11 % jämfört 

med samma period 2021.  

 

Nedgången förklaras av en fortsatt effekt av pandemin på 

försäljningen till distributörer, främst på grund av höga 

lagernivåer i ett antal länder i Europa som köpte in 

produkter under 2020 med en förväntning om en snabb 

återhämtning av kategorin efter pandemins första fas. 

Under 2022 syntes en återhämtning i förkylningsmarknaden 

under andra halvåret, vilket avspeglades i ökad försäljning 

från apotek till konsument. Men på grund av stora varulager 

hos våra partners finns en fördröjning innan vi ser effekter 

på vår egen försäljning. De internationella marknaderna är 

viktiga för Enzymatica, eftersom huvuddelen av bolages 

försäljning framöver väntas ske utanför Sverige. 

 

I Sverige ökade förkylningsmarknaden hos de svenska 

apoteken för helåret med 26 % i värde jämfört med 2021. I 

samma period ökade ColdZyme med 15 % i värde. 

ColdZymes marknadsandel sett till antal sålda förpackningar 

var stabil, men minskade med 0,6 procentenheter i värde, 

vilket beror på lägre försäljningspris i samband med 

kampanjer hos apotek. 

 

Under sista kvartalet minskade tillväxten i den svenska 

totalmarknaden jämfört med året före, ett resultat av att 

förkylningssäsongen startade senare än under 2021. Den 

totala förkylningsmarknaden växte med 6 % i volym, jämfört 

med ColdZyme som växte med 7 % i försäljning till konsum-

ent. ColdZyme är den femte största förkylningsprodukten på 

den svenska marknaden och är marknadsledare i den 

förebyggande kategorin med en marknadsandel på 43 %.  

 

I Storbritannien ökade försäljningen till konsument under 

fjärde kvartalet och för helåret. På Boots ökade ColdZymes 

försäljning under kvartalet med 25 % jämfört med samma 

kvartal 2021 och för helåret ökade försäljningen med 40 %. 

På amazon.co.uk ökade försäljningen med 76 % under 

kvartalet jämfört med samma kvartal 2021.   

 

Resultat 

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 66 % (68). 

Enzymatica har variationer i bruttomarginalerna mellan 

enskilda kvartal, vilket beror på fördelningen av försäljning 

via egen organisation eller distributörer.  

 

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till  

32,5 MSEK (24,4), vilket är i nivå med Q4/2021, exkluderat 

engångskostnaderna för ersättning till partner, men med 

högre administrationskostnader och lägre forsknings- och 

utvecklingskostnader. I kostnaderna ingår en engångs-

kostnad om 5,6 MSEK som resultat av omförhandling av 

avtal med en av bolagets samarbetspartners. Inga 

utvecklingskostnader aktiverades under kvartalet (0).  

 

Koncernens rörelseresultat blev -21,6 MSEK (-10,5). 

Finansnettot uppgick under perioden till -0,4 MSEK (-0,1). 

Periodens skattekostnad var -0,2 MSEK (-0,1). Avskrivning-

arna uppgick till -1,9 MSEK (-2,6). 

 

Forskning, utveckling och andra investeringar 
De totala kostnaderna för forskning och utveckling inom 

koncernen följde plan och uppgick till 7,2 MSEK (8,4) för det 

fjärde kvartalet. Koncernens investeringar i materiella och 

immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet 

till 0,2 MSEK (2,0), varav 0 (0,5) MSEK är immateriella. 

 

Den 31 oktober publicerade tidskriften Respiratory Research 

en studie från det medicinska universitetet i Innsbruck som 

visar att ColdZyme hindrar de utbredda och mycket smitt-

samma omikronvarianterna BA.4 och BA.5 från att fästa vid 

och infektera mänskliga celler. Enligt forskargruppen som 

genomfört studien öppnar detta för möjligheten att 

ColdZyme kan användas för att förhindra spridning av SARS-

CoV-2. Fortsatta kliniska studier krävs för att bekräfta 

effekten in-vivo. Enzymatica bidrog endast till studiens 

finansiering genom att bistå med varuprover till testerna. 

 

Universitetet i Kent (Storbritannien) inledde i november en 

dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie för att 

undersöka de förebyggande effekterna av ColdZyme på 

infektioner i de övre luftvägarna hos elitidrottare. Studien 

bygger vidare på en tidigare studie 2020 från samma 

forskargrupp, som visade att behandling med ColdZyme kan 

minska antalet förlorade träningsdagar. Målet är att studien 

presenteras hösten 2023 inför kommande förkylnings-

säsong. Studien delfinansieras av Enzymatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiell översikt – oktober-december 2022 
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Omsättning 
Nettoomsättningen för koncernen under 2022 blev  

48,9 MSEK (57,2), en minskning med 14 % jämfört med 

2021. Nedgången förklaras av fortsatt effekt av pandemin 

på försäljningen. Försäljningen i Sverige är på väg tillbaka till 

nivåerna före pandemin, men försäljningen på bolagets 

partnermarknader har inte utvecklats enligt förväntan. 

 

Resultat 
Bruttomarginalen uppgick under 2022 till 58 % (58).  

 

De totala rörelsekostnaderna för 2022 blev 98,0 MSEK 

(79,6). Ökningen beror på att det i rörelsekostnaderna ingår 

14,2 MSEK avseende engångskostnader som resultat av 

omförhandlingar av avtal med två av bolagets samarbets-

partners, men också högre administrationskostnader. Inga 

utvecklingskostnader aktiverades under perioden (0). 

 

Koncernens rörelseresultat blev -68,2 MSEK (-45,2). 

Periodens resultat uppgick till -68,7 MSEK (-45,4).   

 

Finansnettot uppgick under 2022 till -0,5 MSEK (-0,5). Årets 

skattekostnad var 0,1 MSEK (+0,3). Avskrivningarna uppgick 

till -7,7 MSEK (-6,6). 

 

Forskning, utveckling och andra investeringar 
De totala kostnaderna för forskning och utveckling inom 

koncernen följde plan och uppgick till 26,5 MSEK (24,2) för 

2022. De högre kostnaderna under året avser i första hand 

kostnader för kliniska studier och MDR-ansökan. 

 

Koncernens investeringar i materiella och immateriella 

anläggningstillgångar uppgick under 2022 till 4,1 MSEK (6,4) 

varav 0 (0,5) MSEK är immateriella. Minskningen jämfört 

med 2021 beror främst på att en större andel av en 

investering för uppgradering och kapacitetsökning av 

produktionsutrustningen på Island gjordes under 2021. 

 

Finansiering och kassaflöde 
Koncernens disponibla medel vid periodens utgång uppgick 

till 52,2 MSEK (33,0), varav 50,7 MSEK (31,6) var i likvida 

medel och 1,5 MSEK (1,4) i outnyttjade krediter.  

 

Enzymaticas tre största ägare tillsammans med VD och 

styrelseordförande ingick i juni 2022 ett låneavtal med 

bolaget om maximalt 20 MSEK, vilket till fullo har utnyttjats.   

 

För att säkerställa den långsiktiga finansieringen av verksam-

heten genomförde bolaget i september en företrädes-

emission om cirka 74,7 MSEK före emissionskostnader. 

Företrädesemissionen tecknades fullt ut, till 63 procent med 

stöd av teckningsrätter och 1 procent utan stöd av tecknings-

rätter. Resterande del, 36 procent, tecknades av bolagets tre 

största ägare samt styrelseordförande och VD i enlighet med 

garantiåtaganden.  

 

Nettokassan vid årets utgång uppgick till 28,4 MSEK (29,0).  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 

2022 till -65,4 MSEK (-35,9). Skillnaden beror främst på lägre 

rörelseresultat till följd av lägre försäljning samt utbetalning 

av engångsersättningar till två av bolagets 

samarbetspartners om totalt 18,5 MSEK. Fjärde kvartalets 

kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -27,7 

MSEK (-6,6). Årets totala kassaflöde blev 19,1 MSEK (7,5).  

 

 

 

 

Moderbolaget 

I moderbolaget bedrivs koncernledningsfunktion samt all 

operativ verksamhet, förutom produktion av enzym och den 

del av forsknings- och utvecklingsarbetet som sker inom 

dotterbolaget Zymetech. 

 

Omsättningen i moderbolaget uppgick under 2022 till  

46,4 MSEK (55,3). Resultatet före skatt uppgick till  

-69,9 MSEK (-46,4). Moderbolagets investeringar i materiella 

och immateriella tillgångar uppgick under 2022 till 0 MSEK 

(0,6) och kassaflödet var 18,9 MSEK (8,3). I övrigt hänvisas 

till uppgifter för koncernen. 

 

Personal 
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, 

var 21 (26) vid årets utgång. Av de anställda var 10 (10) män 

och 11 (16) kvinnor.  

 

 

 

  

Finansiell översikt – januari-december 2022 
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Koncernen  
Enzymatica AB (publ) (org.nr. 556719-9244) med säte i 

Lund, Sverige, är moderbolag till dotterbolagen, Zymetech 

ehf (org.nr. 6406830589), med säte i Reykjavik, Island, och 

Enzymatica Care AB (org.nr. 556701-7495) med säte i Lund, 

Sverige. 

 

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 års-

redovisningslagen. Moderbolagets redovisning har 

upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för 

finansiell rapportering RFR2, Redovisning för juridiska 

personer. Upplysningar i enlighet med IAS 34.16A fram-

kommer förutom i de finansiella rapporterna och dess 

tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.  

De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpades i 

årsredovisningen 2022 har använts även i denna bokslut-

skommuniké. De nya standarder och de ändringar i och 

omarbetningar av standarder samt nya tolkningsuttalanden 

(IFRIC) som trädde i kraft den 1 januari 2022 hade inte 

någon väsentlig effekt på koncernens redovisning för 2022. 

 

Segmentsredovisning  
Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett 

rörelsesegment: Medicintekniska produkter. Bolaget 

hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande 

redovisning av rörelsesegment. 

 
Granskning 
Rapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning 

av bolagets revisorer. 

Transaktioner med närstående 
I juni 2022 tecknades ett låneavtal om 20 MSEK med 

Enzymaticas tre största ägare – Mats Andersson (5 MSEK), 

Håkan Roos (5 MSEK) och Björn Algkvist (5 MSEK) – samt 

styrelseordförande Bengt Baron (3 MSEK) och VD Claus 

Egstrand (2 MSEK). Av dessa är Mats Andersson, Bengt 

Baron och Claus Egstrand närstående bolaget. Utnyttjat 

lånebelopp ska avbetalas med start 30 september 2024 och 

vara återbetalt i sin helhet senast 30 mars 2025. Lånet löper 

med en årlig ränta om STIBOR 3 mån + 7 procent. Per den 

31 december 2022 hade 20 MSEK av lånet utnyttjats. 

 

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, leveran-

törsavtal, konkurrens, regulatoriska tillstånd, produktansvar, 

beroende av nyckelpersoner, lagstiftning och regelverk, 

immateriella rättigheter och distribution samt effekter till 

följd av coronapandemin. De finansiella riskerna utgörs 

främst av valuta-, kredit-, finansierings- och likviditetsrisker. 

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhets-

faktorer som Enzymatica står inför hänvisas till årsredo-

visningen för 2021, som finns tillgänglig på bolagets 

webbplats www.enzymatica.se. 

 

Enzymatica följer utvecklingen av kriget i Ukraina och 

konsekvenserna av de omfattande ekonomiska restrikti-

onerna mot Ryssland. Båda länderna är marknader där 

Enzymatica tidigare planerat lansering under kommande år, 

men försenad eller utebliven lansering skulle inte påverka 

Enzymaticas verksamhet eller de beslutade finansiella 

målen.  

 

Enzymatica påverkas av den ekonomiska osäkerheten i 

världen, i form av ökande inflation, ett högre ränteläge och 

stigande kostnader för transporter, energi, utrustning och 

materiel.  

 

Valberedning 
I enlighet med de principer för valberedning som fastställdes 

på årsstämman 2019 ska valberedningen inför nästa års-

stämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt 

största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år, 

jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla 

valberedningen till dess första sammanträde.  

 

De fyra största aktieägarna per den 30 september 2022 var 

Mats Andersson genom Abanico Invest AB och privat, Håkan 

Roos genom Roosgruppen, Björn Algkvist genom Fibonacci 

Asset Management AB och Fibonacci Growth Capital AB 

samt Guðmundur Pálmason genom Fortus hf. Tillsammans 

med styrelsens ordförande Bengt Baron utgör dessa 

valberedningen inför årsstämman 2023. Björn Algkvist har 

utsetts till ordförande i valberedningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig information  

http://www.enzymatica.se/
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Årsstämma 
Enzymaticas årsstämma 2023 kommer att hållas i Lund den 

4 maj kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon. Aktieägare som vill få 

ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran 

med e-post till stefan.olsson@enzymatica.com eller med 

vanlig post till Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 

223 70 Lund. Begäran måste vara skriftlig och ha inkommit 

senast sju veckor före stämman för att kunna tas upp på 

årsstämmans dagordning. 

 

Kommande ekonomisk information 
 

Årsredovisning 2022 5 april 2023 

Delårsrapport jan-mar 2023 27 april 2023 

Årsstämma 2023  4 maj 2023 

Delårsrapport jan-jun 2023 18 juli 2023 

Delårsrapport jan-sep 2023 7 november 2023 

Bokslutskommuniké 2023 16 februari 2024 

 

Delårsrapporter och årsredovisning finns tillgängliga på 

Enzymaticas webbplats www.enzymatica.se.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 

bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 

moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och 

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-

faktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i 

koncernen står inför.  

 

Lund den 17 februari 2023 

 
Bengt Baron Helene Willberg 
Styrelseordförande Styrelseledamot 
 
 
Guðmundur Pálmason Moa Fransson 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
Mats Andersson  Louise Nicolin 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
Claus Egstrand 
VD 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB 

+44 7780 22 8385 | claus.egstrand@enzymatica.com 

 

Therese Filmersson, CFO och vice VD, Enzymatica AB  

0708-40 72 24 | therese.filmersson@enzymatica.com   

 

Offentliggörande 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som 

Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig-

görande den 17 februari 2023 kl. 08.30 CET. 

 

Adress 
Enzymatica AB (publ), organisationsnummer 556719-9244. 

 

Postadress: Ideon Science Park, 223 70 Lund  

Besöksadress: Scheelevägen 19, Ideon, Lund  

Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | 

www.enzymatica.se  

 

Enzymatica är noterat på Nasdaq First North Growth 

Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-

koden SE0003943620. Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

Telefon: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Övrig information 

http://www.enzymatica.se/
mailto:claus.egstrand@enzymatica.com
mailto:therese.filmersson@enzymatica.com
mailto:info@enzymatica.se
http://www.enzymatica.se/
mailto:certifiedadviser@penser.se
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Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021

Rörel sens  intäkter

Nettoomsättning 16 635 18 742 48 948 57 243

Kostnad för sålda varor -5 716 -6 079 -20 494 -23 891

Bruttovins t
10 919 12 663 28 454 33 352

Försäljningskostnader -13 020 -7 072 -32 784 -22 653

Administrationskostnader -12 257 -8 996 -38 716 -32 770

Forsknings- och utvecklingskostnader -7 185 -8 355 -26 497 -24 212

Övriga rörelseintäkter 92 1 361 2 629 2 340

Övriga rörelsekostnader -123 -140 -1 304 -1 304

Rörel seresul ta t -21 574 -10 538 -68 217 -45 247

Resul tat f rån f inans iel la  poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 128 89 760 565

Räntekostnader och liknande resultatposter -566 -238 -1 289 -1 018

Resul tat ef ter f inans iel la  poster -22 012 -10 687 -68 746 -45 700

Skattekostnad -171 -73 89 307

Periodens  resul ta t -22 183 -10 760 -68 657 -45 393

Övrig t tota l resul ta t:

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser av dotterbolag -1 042 517 1 013 1 272

Sum m a övrig t tota l resul ta t,  netto ef ter skatt -1 042 517 1 013 1 272

Summa totalresultat för perioden -23 224 -10 242 -67 644 -44 121

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget -23 224 -10 242 -67 644 -44 121

Koncernens totalresultat i sammandrag 
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Nyckeltalsdefinitioner 

Resultat per aktie 
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt antal aktier. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut. 
 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
 
Nettokassa 
Räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel. 
 
  

Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021

Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning) -0,14 -0,07 -0,44 -0,31

Eget kapital per aktie, sek 0,77 0,84 0,77 0,84

Soliditet, % 72% 80% 72% 80%

Antal utestående aktier 164 256 840 149 324 400 164 256 840 149 324 400

Genomsnittligt antal utestående aktier 164 256 840 149 324 400 154 301 880 146 624 869

Data per aktie 
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Alla belopp i KSEK Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021

Nettoomsättning 16 635 18 528 9 623 4 162 18 742

Bruttoresultat 10 919 10 292 5 001 2 243 12 663

Bruttomarginal i % 66% 56% 52% 54% 68%

Rörelsekostnader -32 462 -23 517 -21 348 -20 671 -24 422

Rörelseresultat -21 574 -12 611 -15 886 -18 146 -10 538

Periodens resultat -22 183 -13 064 -15 362 -18 049 -10 760

Kassaflöde -28 697 74 481 -15 344 -11 356 -18 465

Kvartalsvis resultatutveckling 
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Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag 

  

Alla belopp i KSEK 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30

Ti l l gångar

Immateriella anläggningstillgångar 70 847 74 982 71 881

Materiella anläggningstillgångar 16 401 15 159 17 679

Finansiella anläggningstillgångar 2 315 2 117 2 628

Varulager 11 511 12 439 13 011

Kundfordringar 14 229 16 319 9 802

Övriga fordringar 8 420 4 404 6 625

Likvida medel 50 689 31 619 79 472

Sum m a ti l l gångar 174 413 157 040 201 098

Eget kapi ta l  och skulder

Eget kapital 126 293 124 972 149 634

Långfristiga skulder 21 120 1 124 20 874

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 195 1 510 1 307

Leverantörsskulder 6 671 7 612 9 297

Övriga skulder 19 134 21 821 19 986

Sum m a eget kapi ta l  och skulder 174 413 157 040 201 098

Alla belopp i KSEK 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30

Ingående balans 124 972 106 649 124 972

Nyemission 74 662 59 099 74 662

Emissionskostnader hänförliga till nyemission -5 698 -4 214 -5 581

Effekt av Optionsprogram 0 7 558 0

Totalresultat för perioden -67 644 -44 121 -44 420

Utgående ba lans  126 293 124 972 149 634

Koncernens finansiella ställning i sammandrag 
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Not 1: Avser till övervägande del avskrivningar. 

  

Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021

Rörelseresultat -21 574 -10 538 -68 217 -45 247

Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster                                Not 1 2 828 1 456 7 733 5 781

Finansiella poster -438 -149 -529 -453Employee options 0 0
Kassaf löde f rån den löpande verksam heten f öre f örändringar i  

rörel sekapi ta l
-19 184 -9 231 -61 014 -39 919

Förändringar i rörelsekapital -8 525 2 656 -4 428 4 050

Kassaf löde f rån den löpande verksam heten -27 708 -6 575 -65 441 -35 869

Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar -603 -1 205 -3 717 -6 133

Kassaf löde f rån investeringsverksam heten -603 -1 205 -3 717 -6 133

Nyemissioner 0 -1 74 662 59 099

Utfärdade Tecknings- och personaloptioner 0 930 0 7 558

Emissionskostnader hänförliga till nyemission -117 -1 -5 698 -4 214

Upptagna/Amortering lån -270 -11 613 19 276 -12 916

Kassaf löde f rån f inans ieringsverksam heten -386 -10 685 88 241 49 527

Sum m a periodens  kassa f löde -28 697 -18 465 19 083 7 525

Likvida medel vid periodens ingång 79 472 50 033 31 619 24 018

Omräkningsdifferens likvida medel -86 51 -13 76

Likvida  m edel  vid periodens  utgång 50 689 31 619 50 689 31 619

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
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Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021

Rörel sens  intäkter

Nettoomsättning 15 990 14 245 46 354 55 269

Kostnad för sålda varor -8 646 -6 245 -30 061 -28 796

Bruttovins t 7 344 8 000 16 292 26 473

Försäljningskostnader -12 938 -6 807 -31 726 -21 979

Administrationskostnader -9 097 -6 338 -26 547 -25 386

Forsknings- och utvecklingskostnader -8 064 -7 264 -27 674 -24 284

Övriga rörelseintäkter 295 171 1 182 292

Övriga rörelsekostnader -716 -443 -1 238 -1 294

Rörel seresul ta t -23 175 -12 682 -69 711 -46 178

Resul tat f rån f inans iel la  poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 119 140 704 610

Räntekostnader och liknande resultatposter -454 -171 -872 -791

Resul tat ef ter f inans iel la  poster -23 511 -12 713 -69 878 -46 359

Skattekostnad -196 -196 -196 -196

Periodens  resul ta t -23 706 -12 908 -70 074 -46 554

Moderbolagets resultaträkning 
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Alla belopp i KSEK 2022-12-31 2021-12-31 2022-09-30 

Tillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 8 541 12 676 9 575 

Materiella anläggningstillgångar 131 196 144 

Finansiella anläggningstillgångar 18 452 18 648 18 648 

Lager 8 437 10 202 9 605 

Kundfordringar 13 704 15 842 9 200 

Fordringar hos koncernföretag 2 585 2 253 6 680 

Övriga fordringar 6 802 2 718 2 110 

Kassa och bank 49 009 30 065 76 896 

Summa tillgångar 107 662 92 599 132 857 

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 63 117 64 227 86 940 

Långfristiga skulder 20 875 0 20 380 

Kortfristiga skulder, räntebärande 0 233 0 

Skulder till koncernföretag 0 0 0 

Leverantörsskulder 5 972 7 162 9 190 

Övriga skulder 17 698 20 977 16 346 

Summa eget kapital och skulder 107 662 92 599 132 857 

 

 

 
 

Moderbolagets balansräkning 
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