Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017
Fjärde kvartalet (okt-dec) 2017

Rapportperioden (jan-dec) 2017

• Nettoomsättning 0 tkr (113)
• Rörelseresultat -9 060 tkr (-14 112)
• Resultat per aktie före och efter utspädning
-1,54 SEK (-2,56)

• Nettoomsättning 238 tkr (162)
• Rörelseresultat -36 141 tkr (-38 090)
• Resultat per aktie före och efter utspädning
-6,46 SEK (-8,42)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet oktober-december 2017
• Den 30 november registrerades en riktad nyemission som tecknats av åtta institutionella investerare,
två utländska och sex svenska vilken inbringade 104,5 Mkr före emissionskostnader
• Den 11 december presenterade Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr. Josef Neu data från
sin säkerhets- och toleransstudie på för tidigt födda barn på pågående Hot Topics in Neonatology
Conference, Washington, D.C., USA
Väsentliga händelser under rapportperioden januari – december 2017
• I januari 2017 hade samtliga 120 patienter inkluderats och doserats i IBTs kliniska säkerhets – och
toleransstudie av IBP-9414
• IBTs aktie av serie B noterades på Nasdaq First North Premier den 14 mars
• Vid årsstämman den 4 maj invaldes Eva Idén och Anthon Jahreskog till nya ledamöter i styrelsen
• Dotterföretaget IBT Baby AB bildades i maj för hantering av aktierelaterade incitamentsprogram
• Samtlig personal tecknade tilldelat utrymme i nytt aktierelaterat incitamentsprogram
• Den 11 september rapporterade Infant Bacterial Therapeutics (”IBT”) resultatet från sin säkerhets- och
toleransstudie. Resultatet visar en liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen som i
placebogruppen i IBTs kliniska säkerhets – och toleransstudie av IBP-9414 (NCT02472769)
• Den 28 september rapporterade IBT att den Europeiska Lä kemedelsmyndighetens (EMA) pediatriska
kommitté (PDCO) har gett klartecken fö r IBT:s fö reslagna “pediatriska prö vningsprogram (PIP) fö r IBP9414 fö r fö rebyggande av nekrotiserande enterokolit (NEC)”
Väsentliga händelser efter rapportperioden
• Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på
439,1 Mkr före emissionskostnader och den 31 januari hade emissionen fulltecknats.
Utvalda finansiella data i sammandrag

Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaflöde, tkr
Periodens kassaflöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %

2017
okt-dec

2016
okt-dec

2017
jan-dec

2016
jan-dec

-9 060
-9 060
175 024
91 098
15,52
158 274
-1,54
25,50
96%

113
-14 112
-14 105
110 109
-14 260
-2,59
93 786
-2,56
19,12
96%

238
-36 141
-36 156
175 024
64 488
11,53
158 274
-6,46
25,50
96%

162
-38 090
-38 106
110 109
49 375
10,91
93 786
-8,42
19,12
96%
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IBT i korthet
Infant Bacterial Therapeutics AB är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av
serie B handlas sedan den 14 mars 2017 på Nasdaq First North Premier i Stockholm (IBT B) med Erik Penser
Bank som Certified Adviser.
IBT är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom
(det samlade genuttrycket av mag- och tarmkanalens bakterieflora), och därigenom kunna förebygga eller
behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.
Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade
kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414
för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda
barn.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"
status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.
IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom, gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom
som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att ta fram ett läkemedel
där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.
VD kommenterar
Under året som gått har IBT passerat de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets
läkemedelskandidat, IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga nekrotiserande enterokolit, har i en
säkerhets-och tolerabilitetsstudie påvisat jämförbara resultat som i placebogruppen. Med dessa resultat
har vi förutsättningar att genomföra en fas III studie, som vi kommer att benämna ”The Connection
Study”.
Som tidigare kommunicerats har IBT haft kapitalbehov inför den planerade fas III-studien och bolaget har
utvärderat flera finansieringsalternativ, nämligen utlicensiering av läkemedelskandidaten och
nyemission.
Under det fjärde kvartalet har en emission riktad till institutionella investerare genomförts vilken
inbringat 104,5 Mkr. Den 8 januari 2018 beslutades på en extra bolagsstämma att genomföra en
företrädesemission på cirka 440 Mkr och 31 januari hade emissionen fulltecknats.
Det kapital som därmed inbringats uppgående till ca. 544 Mkr före emissionskostnader och ca. 528 Mkr
efter emissionskostnader bedöms tillräckligt för genomförande av det som kvarstår av
utvecklingsprogrammet för registrering av IBP-9414.
Det är vår bedömning att fas III-studien kommer att inledas med den första patientrekryteringen under
våren 2018.
IBT har ansökt om listbyte till Nasdaq Stockholm. De förberedelser som vidtagits medför att IBT bedömer
att listbytet väntas bli godkänt av Nasdaq Stockholm under våren 2018.
Stockholm den 28 februari 2018

Staffan Strömberg
VD
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Beskrivning av IBTs utvecklingsprojekt IBP – 9414
IBT har utvecklat produktionsprocessen för lä kemedelskandidaten IBP-9414. Detta ä r en komplex
process med må nga steg, bland annat fermentering, rening och frystorkning, fö r att erhå lla den fä rdiga
produkten. Riskerna fö r fö roreningar ä r identifierade, minimerade och kontrollerade.
Utvecklingsplanen avseende IBP-9414 omfattar genomfö rande av ett kliniskt program om två kliniska
studier.
Den första studien av IBP-9414 var en sä kerhets- och toleransstudie fö r två olika dosnivå er av IBP- 9414
till totalt 120 fö r tidigt fö dda barn med fö delsevikt mellan 500 och 2 000 gram. Syftet med studien var att
undersö ka sä kerhet och tolerans av två doser av lä kemedelskandidaten IBP-9414 som administrerats till
fö r tidigt fö dda barn. Alla barn i studien behandlades med IBP-9414 eller placebo under 14 dagar varefter
studien avslutades med en uppfö ljning under sex må nader efter det att den sista dosen administrerades
den 23 januari 2017.
Den 11 september rapporterade Infant Bacterial Therapeutics (”IBT”) resultatet från sin säkerhets- och
toleransstudie. Resultatet visar en liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen som i
placebogruppen i IBTs kliniska säkerhets – och toleransstudie av IBP-9414. IBT och studieledaren Dr.
Josef Neu har gjort en inledande utvärdering av resultatet i den "multicenter, randomiserade,
dubbelblinda, placebokontrollerade studie som utförs med parallella grupper med ökande dosering för att
undersöka säkerhet och tolerans av IBP- 9414 administrerad i för tidigt födda barn" (ClinicalTrial.gov:
NTC02472769). Studien omfattade 120 för tidigt födda barn, utvärderade vid tidpunkter upp till 6
månader efter administrering av studiemedicinen vid 15 neonatalavdelningar i USA.
Den efterfö ljande pivotala studien kommer att utformas fö r att visa och dokumentera effekten av IBP9414 jä mfö rt med placebo nä r det gä ller att fö rebygga NEC hos fö r tidigt fö dda barn med en fö delsevikt på
1 500 gram eller lä gre. Denna studie kommer ä ven att omfatta sä kerhetsutvä rdering i en stö rre
patientgrupp.

Risker och osäkerheter
Bolagets vä rde ä r till stor del beroende av framgå ngen fö r bolagets utvecklingsprojekt IBP-9414, att
kliniska studier kan slutfö ras på ett framgångsrikt sä tt och att US Food and Drug Administration (”FDA”)
och/eller the European Medicines Agency (”EMA”) beviljar ett marknadsfö ringstillstå nd. IBTs kliniska
utveckling befinner sig i utvecklingsfas och det finns en risk att IBP-9414 inte kommer att uppvisa ö nskad
effekt. Om utvecklingen av IBP-9414 misslyckas kan IBT komma att fokusera på andra projekt men det
finns en risk att så dana projekt inte kommer att lyckas.
Noteringen av IBTs B-aktie på Nasdaq First North i mars 2016 och den efterföljande nyemissionen 2016
innebar att bolaget hade kapital för att kunna analysera och dokumentera IBP-9414 i den kliniska
säkerhets – och toleransstudien. Bolaget hade även möjlighet att förbereda den efterföljande planerade
pivotala studien, producera kliniskt prövningsmaterial för den pivotala studien samt ta fram en
utvecklingsplan för IBP-1016.
IBT har under november 2017 inbringat 104,5 Mkr i en nyemission riktad till institutionella investerare
samt 439,1 Mkr i en företrädesemission under januari 2018. Det kapital som därmed inbringats
uppgående till ca. 544 Mkr före emissionskostnader och ca. 528 Mkr efter emissionskostnader bedöms
tillräckligt för genomförande av den planerade fas III-studien, och Bolagets verksamhet fram till
marknadsgodkännande.
För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till IBTs Årsredovisning för 2016 samt
IBTs emissionsprospekt daterat 2018-01-10 på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com
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Transaktioner med närstående
IBT har genom det helägda dotterföretaget IBT Baby AB under det andra kvartalet utfärdat
teckningsoptioner till Staffan Strömberg, Eamonn Connolly och Daniel Mackey (se Not 2).
Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

Bolagshändelser
Vid årsstämman i maj 2017 valdes Eva Idé n och Anthon Jahreskog till nya ledamö ter i styrelsen.
Eva Idé n, fö dd 1966, ä r civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska hö gskola. Hon har må ngå rig
erfarenhet frå n ledande befattningar i Astra och AstraZeneca. Hon ä r numera verksam som konsult inom
ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen fö r den verksamheten ä gare av Better & Beyond
AB och partner i Inflecto AB.
Anthon Jahreskog, fö dd 1980, har civilekonomutbildning och erhö ll sin magisterexamen i finansiell
management vid University of Cape Town. Han ä r verksam som affä rsstrateg och rå dgivare inom olika
branscher. Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment
bank, London. Anthon har flerå rig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och hans
kä rnkompetenser ligger inom finans, strategisk affä rsplanering, kostnadseffektivisering och analys.

Kommande informationstillfällen
Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-mars 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
Delårsrapport januari-september 2018

12 april 2018
15 maj 2018
23 augusti 2018
21 november 2018

Aq rsstä mma fö r IBT kommer att hå llas den 15 maj 2018 kl 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Sista datum fö r aktieä gare att begä ra att få ä rende behandlat på
å rsstä mman ä r 28 mars 2018.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel. 08-463 80 00

Kontaktpersoner
Staffan Strö mberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55
Daniel Mackey, CFO, telefon +46 8 410 145 55

Kontaktuppgifter
Infant Bacterial Therapeutics AB (Org. nr. 556873-8586)
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Denna information är sådan som IBT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq
för bolag noterade på Nasdaq First North Premier.
Rapporten lämnades för offentliggörande genom VD’s försorg klockan 08.00 CET den 28 februari 2018.
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Finansiell utveckling – fjärde kvartalet (okt-dec) 2017
Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period
fö regå ende å r om ej annat anges.

Kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 9 060 (14 218) tkr varav kostnader avseende pågående klinisk studie
IBP-9414 uppgick till 5 051 (8 860) tkr.
Personalkostnader uppgick till 2 500 (2 087) tkr.
Övriga externa kostnader uppgick till 1 509 (3 270) tkr.

Resultat och finansiell ställning
Rö relseresultatet uppgick till -9 060 (-14 112) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick
till -9 060 (-14 105) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -9 060 (-14 105) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -1,54 (-2,56) kronor.
Kassaflö det fö r perioden uppgick till 91 098 (-14 260) tkr.
Bolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till 158 274 jämfört med 93 786 tkr den 31
december 2016.
Bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 168 371 jämfört med 105 226 tkr den 31
december 2016. Eget kapital per aktie uppgick till 25,50 jämfört med 19,12 kronor den 31 december
2016.
Bolagets soliditet uppgick till 96% jämfört med 96% den 31 december 2016.

Finansiell utveckling – rapportperioden (jan-dec) 2017
Kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 36 394 (40 795) tkr varav kostnader avseende pågående klinisk studie
IBP-9414 uppgick till 17 482 (26 658) tkr.
Personalkostnader uppgick till 12 595 (7 167) tkr.
Övriga externa kostnader uppgick till 6 317 (6 970) tkr.

Resultat och finansiell ställning
Rö relseresultatet uppgick till -36 141 (-38 090) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick
till -36 156 (-38 106) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -36 156 (-38 106) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -6,46 (-8,42) kronor.
Kassaflö det fö r perioden uppgick till 64 488 (49 375) tkr. I kassaflödet 2017 ingick nyemission uppgående
till 98,4 Mkr och för jämförelseperioden ingick nyemission uppgående till 89,1 Mkr.
Resultatutvecklingen avseende bolagets kliniska säkerhets – och toleransstudie, som är avslutad, är i linje
med den förväntade kostnadsutvecklingen enligt budget. Kostnader avseende den kliniska säkerhets – och
toleransstudien under det fjärde kvartalet är lägre än under motsvarande period föregående år då studien
under det fjärde kvartalet 2017 befann sig i slutlig fas.
Kostnadsökning i rörelsen under rapportperioden i jämförelse med föregående år är hänförlig till
personalrekrytering, samt bonusutbetalning för vilket totalkostnaden under det andra kvartalet uppgick
till cirka 2,4 Mkr. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten under rapportperioden är
lägre under 2017 jämfört med föregående år då studien under det fjärde kvartalet 2017 befann sig i slutlig
fas.
IBT har under november 2017 inbringat 104,5 Mkr i en nyemission riktad till institutionella investerare.
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Under januari 2018 inbringades 439,1 Mkr i en företrädesemission. Det kapital som därmed inbringats
uppgående till ca. 543,6 Mkr före emissionskostnader och ca. 528 Mkr efter emissionskostnader bedöms
tillräckligt för genomförande av den planerade fas III-studien, och Bolagets verksamhet fram till
marknadsgodkännande.

Skattesituation
Sedan bolaget etablerades 2012 till och med utgången av 2017 har IBT ackumulerat skattemässiga
underskott uppgående till cirka 91 miljoner SEK. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning
det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de
temporära skillnaderna kan utnyttjas. Inga uppskjutna skattefordringar har rapporterats i bolagets
rapport över finansiell ställning.

Aktier
Per den 1 januari 2017 uppgick totalt antal aktier till 5 503 638 varav 222 198 A - aktier med röstetal 10
och 5 281 440 B - aktier med röstetal 1.
Under det andra kvartalet 2017 infördes ett aktierelaterat incitamentsprogram. Baserat på befintligt antal
aktier i bolaget på balansdagen blir utspädningen under antagande att samtliga teckningsoptioner
utnyttjas för nyteckning av B-aktier cirka 2,74 procent av aktierna och cirka 2,11 procent av rösterna (se
Not 2).
Nyemission genomfördes den 30 november 2017 varigenom nyteckning skett av 1 100 000 B-aktier.
Per den 31 december 2017 uppgick totalt antal aktier till 6 603 638 varav 222 198 A - aktier med röstetal
10 och 6 381 440 B - aktier med röstetal 1.
IBTs B- aktie noterades på Nasdaq First North den 29 mars 2016. IBTs B- aktie noterades på Nasdaq First
North Premier den 14 mars 2017.
IBT- aktiens stängningskurs den 29 december 2017 uppgick till 115 SEK.
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Ägarförhållanden 31 december 2017
Namn

A-aktier

B-aktier

ANNWALL & ROTHSCHILD INVESTMENTS AB

Aktiekapital %

Röster %

222 198

241 458

7,02

28,63

ÖHMAN BANK S.A.

0

669 580

10,14

7,78

SWEDBANK ROBUR MICROCAP

0

388 644

5,89

4,52

FJÄRDE AP-FONDEN

0

305 259

4,62

3,55

TREDJE AP-FONDEN

0

300 000

4,54

3,49

AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA
PENSION

0

295 050

4,47

3,43

0

183 961

2,79

2,14

SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS

0

170 000

2,57

1,98

DANGOOR, DAVID

0

155 673

2,36

1,81

CBNY-NORGES BANK

0

156 000

2,36

1,81

ANDRA AP-FONDEN

0

155 000

2,35

1,80

LUXEMBOURG AIF CLIENTS ACCOUNT

0

153 095

2,32

1,78

BNYMSANV RE BNYMIL RE LF RUFFER INV

0

150 000

2,27

1,74

BANQUE PICTET & CIE SA, W8IMY

0

148 578

2,25

1,73

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

0

147 237

2,23

1,71

STRÖMBERG, STAFFAN

0

122 592

1,86

1,40

UNIONEN

0

120 000

1,82

1,39

PLACERINGSFOND SMÅBOLAGSFOND, NORDEN

0

110 203

1,67

1,28

MSIL IPB CLIENT ACCOUNT

0

105 711

1,60

1,23

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
Summa 20 största ägare

0

103 499

1,57

1,20

222 198

4 181 540

66,70

74,40

0

2 199 900

33,30

25,60

222 198

6 381 440

100,00

100,00

Övriga aktieägare
Totalt antal aktier och röster

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av
fö retagets verksamhet, stä llning och resultat samt beskriver vä sentliga risker och osä kerhetsfaktorer som
bolaget stå r infö r.
Stockholm den 28 februari 2018

Peter Rothschild
Ordförande

Jan Annwall
Ledamot

Anders Ekblom
Ledamot

Margareta Hagman
Ledamot

Eva Idén
Ledamot

Anthon Jahreskog
Ledamot

Staffan Strömberg
Verkställande direktör
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Resultaträkning
tkr

Nettoomsättning
Försäljningskostnader
Forsknings-och utvecklingskostnader

2017
okt-dec

2016
okt-dec

2017
jan-dec

2016
jan-dec

-

113

238

162

-36 379

2 543
-40 795

-9 060

-14 225

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter/kostnader och liknande
resultatposter

-9 060

-14 112

-36 141

-38 090

-

7

-15

-16

Resultat efter finansiella poster

-9 060

-14 105

-36 156

-38 106

PERIODENS RESULTAT*

-9 060

-14 105

-36 156

-38 106

2017
okt-dec

2016
okt-dec

2017
jan-dec

2016
jan-dec

-1,54

-2,56

-6,46

-8,42

Antal aktier, vägt genomsnitt*

5 870 305

5 503 638

5 595 305

4 525 213

Antal aktier vid periodens utgång**

6 603 638

5 503 638

6 603 638

5 503 638

* Resultatet motsvarar bolagets totalresultat

Resultat per aktie
SEK

Resultat per aktie
före och efter utspädning*

* Vägt genomsnitt har omräknats avs. split 2016. Inga utspädningseffekter föreligger för optionsprogrammet då lösenkursen
överstiger balansdagskursen
**Per den 31 december 2017 är fördelningen av utgivna aktier 222 198 av aktieslag A med röstvärde 10 och 6 381 440 aktieslag B
med röstvärde 1
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Balansräkning
tkr

Not

2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Aktier i dotterföretag

14 598
50

15 414
-

14 648

15 414

994
1 108

53
708
148

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

2 102
158 274

909
93 786

Summa omsättningstillgångar

160 376

94 695

SUMMA TILLGÅNGAR

175 024

110 109

1 800

1 500

239 474
-36 747

140 473
1 359

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

1
2

-36 156

-38 106

168 371

105 226

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

506
166
5 981

1 116
167
3 600

Summa kortfristiga skulder

6 653

4 883

175 024

110 109

Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital
tkr

Ingående eget kapital 2016-01-01

Bundet eget
Fritt eget kapital
kapital
Aktiekapital Överkursfond
Balanserat
resultat inkl.
periodens
resultat

500

52 350

Totalt eget
kapital

21 959

74 809

Periodens resultat

-38 106

-38 106

Summa totalresultat

-38 106

-38 106

-20 600

-20 600

Transaktioner med aktieägare
Återbetalning aktieägartillskott
Nyemission

1 000

Emissionskostnader

99 166

100 166

-11 043

-11 043

Utgående eget kapital 2016-12-31

1 500

140 473

-36 747

105 226

Ingående eget kapital 2017-01-01

1 500

140 473

-36 747

105 226

Periodens resultat

-36 156

-36 156

Summa totalresultat

-36 156

-36 156

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

300

Emissionskostnader
Optionslikvider
Utgående eget kapital 2017-12-31

1 800

104 200

104 500

-6 083

-6 083

884

884

239 474

-72 903

168 371
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Kassaflödesanalys
2017
okt-dec

2016
okt-dec

2017
jan-dec

2016
jan-dec

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella poster, netto
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
avskrivningar

-9 060
204

-14 112
7
811

-36 141
-15
816

-38 090
-16
811

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-8 856

-13 294

-35 340

-37 295

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar

-1 124

502

-1 193

578

2 661

-1 468

1 770

-3 031

-7 319

-14 260

-34 763

-39 748

-

-

-50

-

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Optionslikvider

98 417
-

-

98 417
884

89 123
-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

98 417

0

99 301

89 123

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

91 098
67 176

-14 260
108 046

64 488
93 786

49 375
44 411

158 274

93 786

158 274

93 786

tkr

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och den svenska
årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Upplysningar
enligt IAS 34 lämnas i såväl noter som på annan plats i delårsrapporten.
Under maj månad 2017 bildades dotterföretaget IBT Baby AB. Under det andra kvartalet 2017 mottog IBT
Baby AB teckningsoptioner vederlagsfritt från moderbolaget vilka under det andra kvartalet har sålts till
personal anställda av IBT till marknadspris. Andra mellanhavanden har ej förekommit. Då bolaget bildats
med 50 tkr i aktiekapital och endast haft marginella bolagsbildningskostnader motsvarar koncernens
resultat-och balansräkning i allt väsentligt moderbolagets, varför någon konsolidering ej skett med stöd
av årsredovisningslagen 7 kap. 3a §.
IBT använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder såsom de har beskrivits i
årsredovisningen för 2016.
Ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar har antagits av EU och ska
tillämpas från och med 1 januari 2017. Dessa förändringar har inte haft någon väsentlig effekt på IBT.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av IBT:
Från den 1 januari 2018 ska IFRS 9 Finansiella instrument respektive IFRS 15 Intäktsredovisning beaktas.
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IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar
och skulder. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella
instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden.
Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde,
verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska
klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristiska. Investeringar i eget
kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet
att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen
omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. För finansiella
skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt
värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Standarden ska tillämpas för
räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. IBT har utvärderat effekten av införandet av standarden, och
nuvarande situation indikerar att dessa effekter kommer att bli begränsade.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De
principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information
om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag,
tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till
företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll
över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller
tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC.
IFRS 15 trädde ikraft den 1 januari 2018. Mot bakgrund av att bolaget ännu inte har ingått några
kundkontrakt som skulle omfattas av IFRS 15 saknas effekter av införandet av standarden. Effekter kan
dock komma att påverka framtida finansiella rapporter.
IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17
Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna
redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en
specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för
leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som
påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. IBT har för tillfället endast ett
fåtal leasingavtal varför effekten av införandet av denna standard inte bedöms som väsentlig. Effekter kan
dock komma att påverka framtida finansiella rapporter.
IFRS 13 ”Fair Value Measurement”. Samtliga finansiella tillgångar och skulder har kort löptid varför en
diskontering inte ger någon väsentlig skillnad mellan redovisat och verkligt värde.
Belopp anges i tkr. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat anges.

12
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Not 1 Immateriella anläggningstillgångar
2
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, tkr

2017-12-31

2016-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

16 225

16 225

Totalt anskaffningsvärde

16 225

16 225

Ingående ackumulerade avskrivningar

-811

-

Periodens avskrivningar

-816

-811

Totalt ackumulerade avskrivningar

1 627

-811

Redovisat värde vid periodens slut

14 598

15 414

1
1

1

Balanserade utgifter för utveckling avser produktionsprocessen för läkemedelskandidaten
IBP-9414. Nyttjandeperioden baseras på underliggande patents livslängd på 20 år.
Avskrivning sker linjärt från och med år 2016 och redovisas i FoU funktionen i resultaträkningen.
Prövning av nedskrivningsbehov
Prövning sker om bolagets immateriella tillgångar uppfyller kriterierna enligt IAS 38 respektive IAS 36 med avseende på
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart.
Bedömning har skett av bolagets balanserade utgifter avseende produktionsprocessen. Bolaget har vid avgivandet av denna
finansiella rapport använt den läkemedelskandidat som framställts genom produktionsprocessen i en klinisk säkerhets – och
toleransstudie där 120 patienter doserats. Möjligheten att överföra teknologin har bekräftats av tredje part.
Två oberoende bolag, Apex Healthcare Consulting Ltd. respektive Clearview Healthcare Partners har bedömt marknadspotentialen
under 2014 respektive 2015 för IBP-9414 i USA.
Deras bedömning av marknadspotentialen uppgick till intervallet 200 MUSD till 350 MUSD per annum.
Sammantaget utgör bedömningen grund för att kriterierna i enlighet med IAS 38 är uppfyllda.

Not 2 Aktier i dotterföretag
Namn

Org. Nr.

IBT Baby AB

559110-7353

Totalt, SEK

Säte, land
Stockholm,
Sverige

Antal aktier
50 000

Bokfört
Ägarandel värde 2017
100%

Bokfört
värde 2016

50 000

-

50 000

-

IBT Baby AB administrerar incitamentsprogram för nyckelpersoner anställda av IBT AB.
IBT AB utfärdar teckningsoptioner vilka säljs av IBT Baby AB till anställda inom IBT AB som omfattas av
moderbolagets incitamentsprogram enligt följande:
Aktiebaserat incitamentsprogram
TECKNINGSOPTIONER 2017/2022
Årsstämman den 4 maj 2017 beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner
till ett av bolaget särskilt för ändamålet bildat dotterbolag. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 280 000 st.
Teckningsoptionerna har under juni må nad 2017 ö verlå tits på marknadsmä ssiga villkor till ett pris som faststä llts
utifrå n ett berä knat marknadsvä rde vid tidpunkten fö r ö verlå telsen med tillä mpning av Black & Scholes vä rderingsmodell.
Optionsinnehavare har rä tt att under tiden frå n och med 3 april 2022 till och med den 3 maj 2022 fö r varje Teckningsoption
på kalla teckning av en (1,1) ny Aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 272,41 kronor, omräknat efter
nyemissioner under november 2017 och januari 2018.
Per balansdagen den 31 december 2017 har 200 000 st. teckningsoptioner emitterats. Återstående 80 000 st. teckningsoptioner
har reserverats för framtida anställda.
Teckningsoptionerna omfattas av Hembud vilket stipulerar att optionerna ska säljas tillbaka till IBT Baby AB
om den anställde från teckningsdagen avslutar sin anställning inom ett år med 100%, inom två år med 75%,
inom tre år med 50% och inom fyra år med 25%.
Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspä dningen till fö ljd av det infö rda incitamentsprogrammet,
med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas fö r nyteckning av B-aktier cirka 2,74 procent av aktierna
och cirka 2,11 procent av rö sterna, omräknat efter nyemissioner under november 2017 och januari 2018.
Optionerna medför ingen rätt till utdelning.
Optionerna har ställts ut till marknadsvärde och har därför ej medfört någon förmån som föranleder avsättning
till sociala avgifter i moderbolaget.
Teckningskurs per aktie överstiger balansdagens börskurs på IBT-aktien varför optionerna inte medför någon
utspädning vid beräkning av resultat per aktie.
Totalt marknadspris för utfärdade 200 000 teckningsoptioner uppgick under det andra kvartalet 2017 till 884 tkr.
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Tilldelade
Teckningsoptioner, år

Antal
utestående

Lösenpris

Värde per
tilldelad
option

Volatilitet,
%*

Riskfri
ränta, %

Värde per
aktie, vägt
snitt**

Förfall,
år

2017

200 000

272,41

4,42

40

-0,2

85

2022

Totalt

200 000

272,41

4,42

40

-0,2

85

2022

*Förväntad framtida volatilitet är fastställd genom jämförelse med historiska genomsnitts-och medianvärden för jämförbara noterade
bolag i samma sektor som IBT baserat på analys i S&P Capital IQ
** Volymvägd genomsnittskurs för IBTs stamaktie under perioden 2017-06-12 - 2017-06-16
Antal
tilldelade
2017-12-31

Antal
utestående
2017-12-31

2016-12-31

Staffan Strömberg, VD

70 000

70 000

-

Eamonn Connolly, CSO

50 000

50 000

-

Daniel Mackey, CFO

50 000

50 000

-

Övriga anställda

30 000

30 000

-

200 000

200 000

-

Innehavare av
Teckningsoptioner

Totalt

Härledning av vissa alternativa nyckeltal
2017
okt-dec

2016
okt-dec

2017
jan-dec

2016
jan-dec

91 098

-14 260

64 488

49 375

5 870 305 5 503 638 5 595 305

4 525 213

Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaflöde per aktie (SEK)

15,52

-2,59

11,53

10,91

168 371

105 226

168 371

105 226

6 603 638 5 503 638 6 603 638

5 503 638

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

25,50

19,12

25,50

19,12

Eget kapital, tkr

168 371

105 226

168 371

105 226

Summa eget kapital och skulder, tkr

175 167

110 109

175 167

110 109

96%

96%

96%

96%

Soliditet

Soliditet, %
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Finansiella definitioner
Nyckeltal

Definition

Motivering

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal utestående aktier
under rapportperioden (split 2016
omräknad avseende jämförelsetal)

Relevant vid beräkning av
resultat och kassaflöde per
aktie

Nettoomsättning

Omsättning för perioden

Försäljning av tjänster

Rapportperiod

januari-december 2017

Begrepp som
avviker från aktuellt kvartal

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Resultatet fördelat på enskild
aktie

Kassaflöde per aktie*

Periodens kassaflöde dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Begrepp som anger kassaflöde
hänförligt till en aktie under
perioden

Antal aktier*

Antal aktier vid periodens slut

Relevant vid beräkning av eget
kapital per aktie

Balansomslutning*

Summa tillgångar vid periodens slut

Relevant vid beräkning
av soliditet

Eget kapital/aktie*

Summa eget kapital genom antal aktier
vid periodens slut

Mått för att beskriva
eget kapital per aktie

Soliditet*

Summa eget kapital som procent av
summa tillgångar

Mått för att bedöma
bolagets möjligheter
att uppfylla sina
finansiella åtaganden

* Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa
mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering och
benchmarking av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte
alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning
för mått som definieras enligt IFRS. Nyckeltalen är inte definierade enligt IFRS om inte annat anges.
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