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SAMMANFATTNING 
Stayble Therapeutics AB redovisade rörelsekostnader om 4 594 (920) KSEK under perioden oktober-december 
2021.  

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (oktober-december 2021) 
▪ Stayble presenterar positiva interim-data från pågående fas 2b-studie samt meddelar att 

studieresultat först kan presenteras under 2023 på grund av långsammare patientrekrytering till 
följd av covid-19-pandemin. 
 

Väsentliga händelser efter periodens slut  
▪ Inga väsentliga händelser som har en inverkan på Stayble Therapeutics finansiella ställning har 

skett under perioden. 

 

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021 
▪ Rörelsens kostnader uppgick till 12 149 (15 003) KSEK  

▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 140 (-14 925) KSEK 

▪ Periodens resultat uppgick till -12 090 (-15 488) KSEK 

 

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 
▪ Rörelsens kostnader uppgick till 4 594 (920) KSEK  

▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 585 (-915) KSEK 

▪ Periodens resultat uppgick till -4 559 (-1 093) KSEK 

 

FINANSIELL INFORMATION OCH KOMMENTARER 
Under kvartalet har bolagets valberedning tillsats i enlighet med bolagets policy. Valberedningen består utav: 
Pontus Ottosson (ordförande och representerar Chalmers Ventures), Robert Joki (representerar sig själv) samt 
Patrik Sjöstrand (representerar Almi Invest Västsverige).  
 
Under kvartalet har Bolagets huvudägare meddelat Stayble att en koncernintern transaktion genomförts. Aktierna 
som tidigare förvaltades av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola förvaltas nu av det helägda dotterbolaget 
Chalmers Ventures AB. Inga aktier har avyttrats.  
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VD KOMMENTERAR 
När jag summerar räkenskapsåret 2021 så är det ett år där vi tagit viktiga steg i vår utveckling mot ett nytt 
läkemedel för alla miljontals patienter som idag står utan effektiva behandlingsalternativ.  

Under året genomfördes en övertecknad (268%) företrädesemission. Intresset i emissionen visar ett förtroende 
hos våra befintliga såväl som nya aktieägare. Emissionen ger oss en stark finansiell position.  

Vi har fortsatt etablera STA363 som säker och tolerabel. Blindade interimsdata visade på låg variabilitet i 
smärtmätning och att genomförandet håller hög kvalité. Detta indikerar att vår metod för att minska spridning av 
smärtmätningar fungerar och med stor sannolikhet kommer göra att vi kan visa att STA363 fungerar.   

Nyckelkompetens har knutits till Bolaget 
Vi har stärkt organisationen för att stå rustade inför kommande utveckling och partnerskap. Vi har utökat vårt 
vetenskapliga råd med tre nya medlemmar, Dr. Aaron Calodney (USA), Dr. Douglas Beall (USA), Professor & Dr. 
Hans Jörg Meisel (Tyskland). Tillsammans ger de oss tillgång till gedigen erfarenhet och kunskap inom 
smärtlindring och ryggrelaterade besvär, samt hands-on erfarenheter att genomföra kliniska studier inom 
degenerativa disksjukdomar, såväl som förståelse kring för- och nackdelar mot existerande terapier. I diskussioner 
med våra amerikanska rådgivare blir det uppenbart vilket omfattande problem opioidanvändning, missbruk och 
överdoser kopplat till ryggsmärta är. Med visionen att behandla patienter i ett tidigt skede ser vi stora möjligheter 
att kraftigt minska behovet av opioider och hindra att patienter hamnar i den tragedi som opioider idag tyvärr 
skapar för många individer.  

Dr. Sara Richardson, Vice President CMC & Regulatory Affais är vårt senaste tillskott i ledningsgruppen. Sara 
ansvarar för tillverkningsstrategi, regulatorisk strategi samt interaktioner med myndigheter kopplat till vår 
utveckling. Sammanfattningsvis har vi organisationen för att effektivt driva Stayble vidare.  

Pandemins påverkan  
Vi har trots pandemin lyckats driva utvecklingen av vår kliniska studie och hålla engagemanget bland inblandade 
kliniker, läkare och samarbetspartners högt. Patientrekrytering har dock påverkats och vi har behövt justera vår 
tidsplan gällande presentationen av top-line resultaten. Vi har en stark organisation, engagerade läkare och 
nödvändigt kapital för att nå våra målsättningar och vi har genomfört många förberedande aktiviteter inför 
vidareutvecklingen av STA363. Faktorer som dessa är vi helt i fas med, och vi känner oss trygga inför den fortsatta 
utvecklingen. 

Framåtblick  
Fortsatt patientrekrytering är en av våra högsta prioriteringar. De åtgärder vi satt in för att intensifiera 
rekryteringen ger resultat och vi ser nu ett ökat antal patienter i screening. Vi genomför ytterligare aktiviteter för att 
öka rekryteringen såväl som att allokera resurser till kliniker där de får störst effekt.   

Världen öppnas upp mer och mer nu och vi ser fram emot att kunna bygga vidare på 
våra relationer med aktieägare, läkare och potentiella partners genom fysiska möten 
under 2022.  

 

Göteborg den 22 februari 2022 
Andreas Gerward, VD   
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KORT OM BOLAGET 
Stayble Therapeutics AB utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom, även kallad 
segmentell rörelsesmärta eller diskogen ländryggsmärta.  
 
Degenerativ disksjukdom behandlas idag främst med konservativa metoder som smärtstillande preparat och 
sjukgymnastik. Omkring 30 procent av behandlade patienter blir långsiktigt bättre av denna behandlingsmetod, 
medan resterande går med fortsatt smärta. Omkring 1 procent av patienterna erbjuds en steloperation, vilket 
lämnar cirka 70 procent av patienter utan effektiv behandling. STA363 avses användas för patienter vars tillstånd 
inte förbättras efter 6 månaders behandling med dagens konservativa metoder. 
 

MARKNAD 
Degenerativ disksjukdom är ett globalt problem med något högre förekomst i välutvecklade länder. Årligen 
diagnostiseras cirka 400 miljoner patienter med degenerativ disksjukdom, vilket motsvarar en global incidens på 
5,5 procent. Det uppskattas att cirka 20 procent av patienterna med generell ländryggssmärta utvecklar kronisk 
smärta som varar mer än 1 år och inte svarar på konservativ behandling. Ett försiktigt antagande som Stayble gör 
är att applicera denna andel på subgruppen degenerativ disksjukdom, vilket lämnar 80 miljoner patienter globalt 
utan effektiva behandlingsalternativ. Staybles produkt riktar sig till cirka 30 procent av dessa patienter. Antalet nya 
behandlingsbara patienter uppskattas således till drygt 24 miljoner globalt. Utöver dessa årligen 
nydiagnostiserade patienter finns ett stort antal patienter som redan idag lider av degenerativ disksjukdom och 
som utgör behandlingsbara patienter.  
 

FORSKNING OCH UTVECKLING 
STA363 fokuserar på de två primära orsakerna till 
degenerativ disksjukdom: läckage av inflammatoriska 
substanser och instabilitet i disken. Behandlingens 
verkningsmekanism är att stabilisera disksegmentet 
och eliminera möjligheten till diskläckage.  

Läkemedlet utvecklas för att permanent minska 
patientens ryggsmärta genom en röntgenguidad 
injektion i den smärtgivande ryggdisken. 
Behandlingen förväntas ge effekt inom 3 månader 
och kräver endast kortvarig begränsning av fysisk 
aktivitet efter injektionen.  

STA363 är baserad på mjölksyra vilket är en 
väldokumenterad substans inom exempelvis 
dialysbehandling och konceptet är skyddat globalt av 
patentansökningar, godkända i bland annat USA, 
Europa, Japan och Kina.  

Bolagets mål är att utveckla STA363 som ny 
standardbehandling för patienter som lider av 
degenerativ disksjukdom. 

Bolaget har framgångsrikt genomfört en fas 1b-
studie med 15 patienter där 3 doser och placebo 
testades. Studien visade positiva resultat avseende 
behandlingens säkerhet och tolerabilitet. 

Baserat på dessa positiva resultat startade Bolaget 
under 2020 sin kliniska fas 2b-studie. Studien 
genomförs just nu på kliniker i Nederländerna, 
Ryssland och Spanien.  
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FINANS OCH ORGANISATION 

LEDNING 

Andreas Gerward, MSc 
Född 1988 - Medgrundare och Verkställande Direktör sedan 2015.  
Andreas Gerward har under de senaste 9 åren arbetat med läkemedelsutveckling i mindre 
företag. Gerward har sedan starten som VD för Stayble fört bolaget genom utvecklingsfasen 
till framgångsrik start av kliniska studier. Andreas har en bakgrund som ingenjör och har en 
mastersutbildning inom Entrepreneurship and Business Design från Chalmers.  
 

 

Anders Lehmann, PhD 
Född 1957 – Forskningschef sedan 2015 
Anders Lehmann har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från AstraZeneca och ett brett 
internationellt nätverk. Lehmann har tidigare arbetat i nystartade biotechföretag och även 
varit medgrundare till ett läkemedelsbolag. Idag är han ansvarig för den kliniska utvecklingen 
i Stayble.  

 

Mattias Münnich, MSc 
Född 1979 - Medgrundare och Vice President inom affärsutveckling sedan 
2017.  
Mattias Münnich har lång erfarenhet av att driva nystartade bolag. Bolagen har främst verkat 
inom läkemedels- och medicinteknisk utveckling. Münnich har arbetat med bolag från tidig 
uppstartsfas till multinationella kliniska fas 2-studier. 

 

Sara Richardson, PhD 
Född 1971 - Vice President CMC & Regulatory Affais sedan 2021.  
Sara Richardson har en lång och bred bakgrund inom läkemedels- och medicintekniska 
industrin, med 13 års erfarenhet av läkemedelsutveckling med fokus på CMC och 
regulatoriska frågeställningar från AstraZeneca, där hon i olika ledarroller har drivit 
läkemedelsprojekt från kliniska fas 1 till fas 3 studier.  
 

 

Thomas Pålsson, MSc 
Född 1952 - CFO sedan 2018.  
Thomas Pålsson har bland annat varit Chief Financial Officer (CFO) konsult vid Arexis AB, 
som sedan slogs ihop med Biovitrum. Totalt har Pålsson 20 års erfarenhet av den 
biovetenskapliga sektorn. Pålsson har även arbetat som Business Controller konsult för 
Albireo Group, en avknoppning från AstraZeneca 2008 som är noterat på Nasdaq i New 
York sedan april 2016  
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STYRELSE 
Ulf Björklund, MSc 
Född 1956 - Styrelseordförande sedan 2021 
Ulf är apotekare med över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Bland tidigare 
befattningar märks positionen som VD för onkologiföretaget Aprea och OxyPharma. Ulf har 
dessförinnan innehaft en rad ledande befattningar inom Pharmacia. Ulf är för närvarande 
styrelseordförande i Lipum AB samt styrelseledamot i TikoMed AB och MedicaNatumin AB. 

 

Erik Kinnman, MD, PhD 
Född 1958 - Styrelseledamot sedan 2020. 
Erik Kinnman är VD för Sprint Bioscience AB. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk 
utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations i bolag som AstraZeneca, 
SOBI, och Abliva där han var VD i 5 år, och han har även erfarenhet från finansbranschen. 
Erik är läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring 

 

Gudrun Anstrén, MSc 
Född 1955 - Styrelseledamot sedan 2021.  
Gudrun är apotekare med över 35 års erfarenhet från marknadsbolag inom 
läkemedelsindustrin i globala befattningar. Gudrun har varit verksam inom alla delar av 
läkemedelsutveckling vilket har inkluderat ledning av ett antal globala projekt från pre-klinik 
fram till fas-3.  

 

Gunnar Fernström, MSc 
Född 1950 - Styrelseledamot sedan 2021. 
Gunnar är Investment Director på InnovationsKapital. Gunnar är ansvarig för deras 
investeringar inom Hälsa/Sjukvård och Livsvetenskaper. Han är för närvarande ledamot i 
styrelserna för Besedo, PBM, Scienta Scientific och Chalmers Innovation samt ordförande för 
Chalmers Industriteknik.  

 

Kjell Olmarker, MD, PhD 
Född 1958 - Grundare och styrelseledamot sedan 2015. 
Med över 100 publikationer är Kjell en mycket välrenommerad forskare inom området 
kronisk ryggsmärta. Olmarker är professor vid Göteborgs. Han har utfört en majoritet av 
bolagets in vivo projekt samt assisterar styrelsen i vetenskapliga frågor. 
 

 

Jane Buus Laursen, PhD 
Född 1975 - Styrelseledamot sedan 2018. 
Jane Buus Laursen är Corporate Vice President och chef för Novo Nordisks kommersiella 
affärsutveckling. Laursen har tidigare spenderat 15 år vid AstraZeneca där hon genomförde 
flertalet affärer inom biotech, av både farmaceutisk och akademisk karaktär. Affärerna 
sträcker sig från uppstartsfas till slutgiltig affär.   
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HUVUDSAKLIGA RISKER AVSEENDE BOLAGET 
ELLER BRANSCHEN 
Staybles verksamhet är förenad med risker som kan ha väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Nedan sammanfattas några av Staybles huvudsakliga risker utan inbördes 
rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande: 

STAYBLE ÄR FÖREMÅL FÖR RISKER RELATERADE TILL KLINISKA 
STUDIER: 
Om Bolaget eller dess samarbetspartners inte, via kliniska studier, i tillräcklig utsträckning kan påvisa att ett 
läkemedel är säkert och effektivt kan detta komma att föranleda uteblivna godkännanden från myndigheter och 
därmed utebliven kommersialisering samt reducerat eller uteblivet kassaflöde, vilket i sin tur kan påverka Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

STAYBLE ÄR FÖREMÅL FÖR RISKER RELATERADE TILL FÖRSENINGAR 
OCH KOSTNADER I LÄKEMEDELSSTUDIER: 
Genomförande av kliniska studier för utvecklingen av Bolagets behandling kan vara svåra att på förhand fastställa 
med exakthet. Förseningar kan uppstå av olika anledningar, bland annat till följd av svårigheter att rekrytera 
kliniker, rekrytera patienter samt att få tillstånd från läkemedelsmyndigheter och etikprövningsnämnder. Bolaget 
kan därmed behöva anskaffa ytterligare kapital för att genomföra den kliniska studien.  

STAYBLE ÄR BEROENDE AV SAMARBETSPARTNER FÖR UTVECKLING: 
Stayble är, och kommer fortsatt att vara, beroende av samarbeten i samband med utveckling av 
läkemedelskandidater, kliniska studier samt utlicensiering och partnerskap för eventuell framtida 
läkemedelsförsäljning. Om en eller flera av Bolagets samarbetspartner misslyckas, avbryter eller på annat sätt 
undgår att fullfölja samarbetet kan det leda till att Stayble inte kan ersätta en sådan leverantör eller partner på ett 
tidsmässigt, kvalitativt eller ekonomiskt fullgott sätt. Detta kan leda till förseningar, kostnader och/eller 
misslyckanden i utvecklingen och därmed påverka Bolagets verksamhet, resultat och därmed finansiella ställning 
negativt.  

STAYBLE ÄR BEROENDE AV NYCKELPERSONER: 
Bolagets framtida tillväxt är i hög grad beroende av företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners 
kunskap, erfarenhet och engagemang. Om en eller flera av nyckelpersonerna abrupt avslutar sitt engagemang i 
Bolaget, kan detta innebära att Bolaget förlorar kunskap om verksamheten, behandlingen och utvecklingsarbetet. 

CORONAVIRUSET - COVID-19 
COVID-19 utbrottet under 2020/2021 kan leda till ytterligare förseningar och ökade kostnader i utvecklingen och 
därmed påverka Bolagets verksamhet, resultat och därmed finansiella ställning negativt. Bolaget följer 
utvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bokslutskommunikén har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Närstående bolag till Mattias Münnich (VP Business Development) och Thomas Pålsson (CFO), som båda ingår i 
ledningsgruppen, har under perioden haft avtal om konsulttjänster med Bolaget. Transaktioner med närstående är 
på marknadsmässiga villkor. 
 

NYCKELTAL 
Nedan följer Bolagets nyckeltal som omfattas av den historiska finansiella informationen. 
Definitioner se sid 17. 

 
 
 
  

KVARTAL 4 KVARTAL 4 12 MÅNADER 12 MÅNADER
2021-10-01- 2020-10-01- 2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens kostnader (KSEK) 4 594 920 12 149 15 003 

EBIT (KSEK) -4 585 -915 -12 140 -14 925 

Soliditet (%) 91% 86% 91% 86%

Balansomslutning (KSEK) 43 639 17 997 43 639 17 997 

Antal aktier vid periodens slut (antal) 13 846 924 6 923 462 13 846 924 6 923 462

Resultat per aktie (SEK) -0,33 -0,16 -0,87 -2,24

Eget kapital per aktie (SEK) 2,87 2,25 2,87 2,25

Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Anställda (antal) vid perioden slut 3 2 3 2
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INTYGANDE 
Styrelsen och verkställande direktören för Stayble Therapeutics AB intygar härmed att denna bokslutskommuniké 
ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
 

Göteborg den 22 februari 2022 
Ulf Björklund  
Ordförande   
 
Gudrun Anstrén  
Ledamot 
 
Erik Kinnman 
Ledamot 
 
Kjell Olmarker  
Ledamot 

Andreas Gerward  
Verkställande direktör 
 
Gunnar Fernström 
Ledamot  
 
Jane Buus Laursen 
Ledamot 
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RESULTATRÄKNING 
 

 
 
  

KVARTAL 4 KVARTAL 4 12 MÅNADER 12 MÅNADER
2021-10-01- 2020-10-01- 2021-01-01- 2020-01-01-

BELOPP I KRONOR (KSEK) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter 9                          6                          9                          78                        
Summa rörelsens intäkter 9                      6                      9                      78                    

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 546 -                 595 -                    9 145 -                 13 685 -              
Personalkostnader 1 039 -                 326 -                    2 996 -                 1 300 -                 
Övriga rörelsekostnader 8 -                         -                           9 -                         19 -                       
Summa rörelsens kostnader 4 594 -              920 -                 12 149 -           15 003 -           

Rörelseresultat 4 585 -              915 -                 12 140 -           14 925 -           

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 34                        -                           107                     -                           
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -                         178 -                    57 -                       562 -                    
Resultat efter finansiella poster 4 559 -              1 093 -              12 090 -           15 488 -           

Resultat före skatt 4 559 -              1 093 -              12 090 -           15 488 -           

Skatt på periodens resultat -                           -                           -                           -                           
Periodens resultat 4 559 -              1 093 -              12 090 -           15 488 -           
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BALANSRÄKNING 
 

 
  

BELOPP I KRONOR (KSEK) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande 5 649                  5 649                  5 649                  

5 649               5 649               5 649               

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1                          -                           -                           

1                      -                       -                       

Summa anläggningstillgångar 5 650           5 649           5 649           

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 51                        14                        11                        
Övriga fordringar 275                     260                     205                     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 198                     1 207                  31                        

523                  1 481               247                  
Kassa och bank
Kassa och bank 37 466               10 867               3 823                  
Summa omsättningstillgångar 37 989            12 348            4 070               

SUMMA TILLGÅNGAR 43 639            17 997            9 719               
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BALANSRÄKNING FORTSÄTTNING 
 

 
  

BELOPP I KRONOR (KSEK) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 800                  900                     529                     
Fond för utvecklingsutgifter 1 923                  1 923                  1 923                  

3 723               2 823               2 451               
Fritt eget kapital
Överkursfond 48 175               30 960               5 088                  
Balanserad vinst eller förlust -                           2 747 -                 427 -                    
Årets resultat 12 090 -              15 488 -              7 408 -                 

36 085            12 726            2 747 -              

Summa eget kapital 39 808            15 549            295 -                 

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 850                     1 044                  1 350                  
Summa långfristiga skulder 850                  1 044               1 350               

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 427                     723                     655                     
Övriga kortfristiga skulder 352                     292                     7 104                  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 202                  388                     906                     
Summa kortfristiga skulder 2 981               1 404               8 665               

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 639            17 997            9 719               
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

 
  

KVARTAL 4 KVARTAL 4 12 MÅNADER 12 MÅNADER

2021-10-01- 2020-10-01- 2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i kronor (KSEK) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 559 -              1 093 -              12 090 -           -             15 488    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

4 559 -           1 093 -           12 090 -         15 488 -         

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 170 -                 1 120 -              958                  -               1 234    
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 904                  887 -                 1 578               -               7 427    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 826 -           3 100 -           9 555 -           24 149 -         

Investeringsverksamheten
Avyttring av finansiella tillgångar 1 -                      -                        1 -                      -                        
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 -                   -                    1 -                   -                    

Finansieringsverksamheten
Nyemission -                        81                     41 541            35 143            
Emissionskostnader -                        -                        5 192 -              3 811 -              
Amortering av låneskulder -                        42 -                    194 -                 139 -                 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -                    39                 36 155          31 193          

Periodens kassaflöde 3 827 -           3 060 -           26 599          7 044            
Likvida medel vid periodens början 41 292          13 927          10 867          3 823            
Likvida medel vid periodens slut 37 466          10 867          37 466          10 867          
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

 
  

BALANSERAT RESULTAT
INNEVARANDE ÅR, 12 MÅNADER FOND FÖR  ÖVRIGT TILLSKJUTET INKLUSIVE PERIODENS SUMMA
KSEK AKTIEKAPITAL UTV. KOSTNADER KAPITAL RESULTAT EGET KAPITAL

Ingående balans 1 januari 2021 900                1 923             30 960                      18 234 -                     15 549            
Nyemission mars 2021 900                   35 449                          36 349               
Disposition vid årsstämma 18 234 -                         18 234                           -                           
Periodens resultat 12 090 -                          12 090 -              
Utgående eget kapital 31 december 2021 1 800             1 923             48 175                      12 090 -                     39 808            

BALANSERAT RESULTAT
FÖREGÅENDE ÅR, 12 MÅNADER FOND FÖR  ÖVRIGT TILLSKJUTET INKLUSIVE PERIODENS SUMMA
KSEK AKTIEKAPITAL UTV. KOSTNADER KAPITAL RESULTAT EGET KAPITAL

Ingående balans 1 januari 2020 529                1 923             5 088                        7 835 -                       295 -                 
Nyemission mars 2020 371                   30 880                          31 251               
Nyemission december 2020 1                        80                                   81                        
Disposition vid årsstämma 5 088 -                            5 088                             -                           
Periodens resultat 15 488 -                          15 488 -              
Utgående eget kapital 31 december 2020 900                1 923             30 960                      18 234 -                     15 549            
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UPPLYSNINGAR OCH INFORMATION 

FÖRETAGSINFORMATION 
Stayble Therapeutics AB med organisationsnummer 559024-8372 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte 
i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33 Göteborg.  
 
 
Bolagets affärsidé är att utveckla en ny 
injektionsbehandling mot kronisk degenerativ 
ryggsmärta. Bolagets läkemedelskandidat, STA363, 
riktar sig till patienter vars ryggsmärta kvarstår efter 
sjukgymnastik och smärtstillande preparat. 
Injektionsbehandlingen ges en gång, beräknas bestå 
hela livet och kräva minimal rehabilitering. STA363 
är baserad på en befintlig läkemedelssubstans vilket 
medför en snabbare läkemedelsutveckling, lägre risk 
och betydande kostnadsbesparingar i 
utvecklingsarbetet fram till kommersialisering.  
 
 
 

Bolagets vision är att kunna erbjuda patienten en 
enkel och effektiv behandling som angriper den 
underliggande orsaken till ryggsmärtan och ger 
varaktig lindring av symptomen. 
 
Bolaget avser att i egen regi visa att behandlingen är 
verksam i rätt patientgrupp genom en klinisk fas 2b-
studie. Därefter kommer partnerskap sökas för att 
slutföra klinisk utveckling, söka  
marknadsgodkännande och lansera produkten. 
 
I denna rapport benämns Stayble Therapeutics AB 
antingen med sitt fulla namn eller som ”Bolaget” 
alternativt Stayble. Alla belopp i rapporten är i SEK 
om ej annat anges. 
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ÖVRIG INFORMATION 

FINANSIELL INFORMATION 
Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Staybles hemsida, 
www.staybletherapeutics.com. 
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. 
 
Aktien handlas under kortnamnet STABL med ISIN-kod SE0013513652. 
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 
Andreas Gerward, VD 
Telefon: +46 730 80 83 97 
E-post: andreas.gerward@stayble.se  
 
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se. 
 

GRANSKNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 
 

FINANSIELL KALENDER 
Kvartalsrapport 1 2022, 17 maj 2022 
Halvårsrapport 2022, 16 augusti 2022 
Kvartalsrapport 3 2022, 15 november 2022 
 

ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING 
Årsstämma är planerad att hållas den 1 juni 2022. Årsredovisningen kommer publiceras på Bolagets hemsida 
(https://www.staybletherapeutics.com/) senast tre veckor innan årsstämman. Årsredovisningen kommer även 
hållas tillgänglig på Bolagets kontor samt skickas till de aktieägare som så efterfrågar. 
 

VINSTDISPOSITION 
Styrelsen för Stayble har inte för avsikt att föreslå någon utdelning vid årsstämman 2022.   
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL 

RÖRELSENS KOSTNADER 
Rörelsens samtliga kostnader avseende personal och andra direkta externa kostnader samt avskrivningar. 
 

EBIT 
Rörelseresultat inklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. Bolaget 
anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets operativa resultat. 
 

SOLIDITET 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av 
eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur. Eget 
kapital inkluderar eget kapitalandel av obeskattade reserver. 
 

RESULTAT PER AKTIE 
Periodens resultat dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en 
bättre förståelse för Bolagets lönsamhet. 
 

EGET KAPITAL PER AKTIE 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre 
förståelse till historisk avkastning per aktie. Eget kapital inkluderar eget kapitalandel av obeskattade reserver. 
 

UTDELNING PER AKTIE 
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. Bolaget anser att nyckeltalet ger 
investerare en bättre förståelse till historisk utdelning per aktie. 
 

ANSTÄLLDA 
Antalet anställda vid periodens slut.
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