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RÄKENSKAPSÅRET maj 2008  april 2009 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 79 357 tkr (71 158 tkr)
1
 

 Rörelseresultatet var -7 156 tkr (-4 855 tkr) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -7 105 tkr (-5 067 tkr) 

 Resultatet per aktie var -0,21 kr (-0,16 kr) 

 

FJÄRDE KVARTALET februari  april 2009 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 821 tkr (17 934 tkr) 

 Rörelseresultatet var -13 315 tkr (-34 tkr) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -13 103 tkr (-130 tkr) 

 Resultatet per aktie var -0,39 kr (-0,00 kr) 

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

 Styrelsen i Oasmia föreslår nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

om högst 90 Mkr mot bakgrund av att tidigare, på Årsstämman 2008, beslutat bemyn-

digande till nyemission om högst 3 miljoner aktier ej formellt uppfyllt samtliga gällan-

de krav, huvudsakligen för noterade bolag på NASDAQ OMX.  

 I enlighet med kraven för noterade bolag föreslår styrelsen i Oasmia att samtliga be-

fintliga aktieägare erbjuds lika villkor genom en företrädesrättsemission om högst ca 

60 Mkr, säkerställd till ca 71 %.   

 Intresset för bolaget har ökat och pågående förhandlingar avseende licens- och distri-

butionsavtal har intensifierats.  

 

                                                 
1
 Siffror inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år 
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VERKSAMHETEN 

ALLMÄNT 
Oasmia utvecklar nya formuleringar av befintliga läkemedelsubstanser med fokus på human och veterinär onko-

logi. Bolagets strategiska inriktning på framställning av nya formuleringar som förbättrar befintliga läkemedel-

substansers egenskaper och/eller breddar deras användningsområden medför, förutom en förlängd livscykel hos 

dessa läkemedel, även en förbättrad forsknings- och utvecklingsekonomi samt en lägre risk i verksamheten. 
 

Egen forskning inom nanoteknik utgör grunden för Bolagets produktutveckling. Oasmia har två läkemedels-

kandidater i klinisk fas III, Paclical® och Paccal® Vet. I Bolagets forskningsportfölj finns även andra mycket lovan-

de läkemedelskandidater inom bland annat onkologi, infektion, astma och neurologi. 
 

Oasmia äger dotterbolaget Qdoxx Pharma AB till 100 %. Bolagets verksamhet består av parallellimport och för-

säljning av läkemedel. Oasmia har även 51 % ägarandel i bolaget GlucoGene Pharma AB, som är ett forsknings-

bolag som utvecklar xylosider för användning inom cancerbehandling.  
 

Huvudkontoret ligger i Uppsala varifrån även den operativa verksamheten bedrivs. Totalt sysselsätter Oasmia per 

den 23 juni 2009 57 medarbetare. En förändring i bolagets organisation har gjorts då det har bildats en ny led-

ningsgrupp. Denna ledningsgrupp består fr.o.m. den 1 februari 2009 av Julian Aleksov (CEO), Hans Sundin (Execu-

tive Vice President Technical Services), Weine Nejdemo (CFO) och Annette Ljungmark (Head of Accounting and 

Human Resources). 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
 

OASMIA HUMAN HEALTH 
I april 2009 beviljades Oasmia särläkemedelsstatus (Orphan Drug designation) av FDA (USA) för Paclical® avseen-

de indikationen äggstockscancer. Denna status medför sju års marknadsexklusivitet på indikationen från det att 

läkemedlet registrerats, vilket innebär att Paclical® kommer att vara skyddat från direkt generisk konkurrens 

under perioden. Dessutom bistår FDA vanligtvis med tekniskt och finansiellt stöd för att underlätta och påskynda 

slututvecklingen av produkten. 

 

I januari 2009 insändes den slutliga rapporten som redovisar resultaten i en fas I/II-studie med Paclical® till regu-

latorisk myndighet. Studien, som gjordes på cancerpatienter med s.k. solid tumörsjukdom, omfattade undersök-

ning och fastställande av dosnivå, undersökning av farmakokinetik samt säkerhet med Paclical®.  

 

Arbetet med fas III-studien som har för avsikt att undersöka effekten av behandling av äggstockscancer med 

läkemedelskandidaten Paclical® har pågått under perioden. Avtal har skrivits med cancerkliniker i 17 länder och i 

september 2008 hölls ett prövarmöte i Uppsala, där specialistläkare från kliniker i dessa länder deltog. I studien 

jämförs Paclical® med det välkända cancerläkemedlet Taxol®.  

 

OASMIA ANIMAL HEALTH 
I april 2009 beviljades Oasmia MUMS-status (Minor Uses and Minor Species) för Paccal® Vet avseende indikatio-

nen mastocytom grad II och III hos hundar som inte erhållit tidigare behandling förutom kortison. MUMS-status 

innebär att Oasmia har tillstånd att ansöka om "villkorat godkännande" för marknadsföring av Paccal® Vet redan 

efter det att säkerheten visats. Ett villkorat godkännande skulle innebära att Oasmia kan marknadsföra Paccal® 

Vet i fem år medan resterande data samlas in. Vidare innebär MUMS-status att Paccal® Vet kommer att ha sju års 

marknadsexklusivitet från lanseringen. 

 

Oasmia bytte produktnamn från Paclical® Vet till Paccal® Vet i januari 2009. Syftet är att kunna använda samma 

namn globalt.  
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Två kliniska studier på hund har slutförts med Paccal® Vet. I en Fas I/II-studie som utfördes på 33 hundar med 

olika former av cancer, t ex juvercancer och hudcancer, observerades en effekt av behandling i 74 % av hundar-

na. I den påföljande Fas III-studien som gjordes på hundar med en vanlig typ av hudcancer som kallas mastocy-

tom (grad II och III) rapporterades en behandlingseffekt hos 70 %. Inga oväntade biverkningar rapporterades i 

någon av studierna. Studierna rapporterades i januari 2009.  
 

Oasmia bedriver just nu en klinisk studie på mastcelltumörer i hund. Studien jämför hur bra hundarna svarar på 

behandling med Paccal® Vet jämfört med CCNU (Lomustin). FDA har förbundit sig att behandla Oasmias registre-

ringsansökan med förtur, s.k. Expedited Review, vilket innebär en mycket snabbare godkännandeprocess. Förturs-

tatusen erhölls i januari 2009.  

 

I slutet av juni 2008 utökade Oasmia det licens- och distributionsavtal med Orion Corporation för produkten 

Paccal® Vet som skrevs i mars 2008. Det utökade avtalet gäller för större delen av Europa. Sammanlagt förväntas 

de totala licensintäkterna från Orion Corporation för Paccal® Vet uppgå till 10 miljoner Euro. Vidare kommer 

Oasmia att erhålla royalties på all försäljning i regionen. Orion får försäljnings- och marknadsrättigheter till  

produkten i Europa. 

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 
Vid extra bolagsstämma den 30 januari 2009 antogs styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersätt-

ning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 

2008 fram till årsstämman 2009. Riktlinjerna går att läsa i sin helhet på www.oasmia.se. 

 

LIKVIDITETSGARANT OCH FINANSIELL RÅDGIVARE 
I december 2008 utsåg Oasmia E. Öhman J:or Fondkommission AB till likviditetsgarant avseende Oasmias aktie, 

vilken är noterad på NGM Equity. Likviditetsgarantåtagandet påbörjades den 1 december 2008 och gäller först 

handeln på NGM Equity och, för det fall listbyte sker till NASDAQ OMX under avtalsperioden, därefter på 

NASDAQ OMX. Oasmia har även utsett Öhman till finansiell rådgivare i samband med flytten till NASDAQ OMX 

och ett samarbete kring kapitalmarknadsaktiviteter har inletts.  

 

OASMIA BYTER MARKNADSPLATS 
Arbetet med processen om byte av börslista som inleddes hösten 2008, från NGM Equity till NASDAQ OMX, har 

intensifierats under våren 2009. Anledningen till listbytet är att Oasmia anser att NASDAQ OMX är en mer lämp-

lig handelsplats för bolagets aktier, i syfte att öka intresset kring bolaget, nå en ökad likviditet och därmed en 

effektivare prissättning av aktien samt attrahera nya kategorier av aktieägare. 

 

ÅRSSTÄMMA 2008 
Årsstämman den 11 september 2008 beslutade att anta styrelsens förslag till riktad emission. Efter genomföran-

det i oktober 2008 ökade aktiekapitalet med 12 500 kronor till totalt 3 350 000 SEK och antalet aktier ökade 

med 125 000 till totalt 33 500 000 stycken. Kommuniké från årsstämman 2008 finns tillgänglig på Bolagets hem-

sida.  
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HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
 
FÖRSLAG TILL NYEMISSION  
Styrelsen i Oasmia har beslutat att dels föreslå en nyemission om högst 3 000 000 aktier med avvikelse från ak-

tieägarnas företrädesrätt, dels föreslå en nyemission om högst 2 392 858 aktier med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare. Det huvudsakliga syftet med emissionerna är att stärka bolagets balansräkning och därmed säkerstäl-

la det fortsatta genomförandet av bolagets kliniska fas III-studier av Paclical® inom humanmedicin och Paccal® 

Vet inom veterinärmedicin, samt prekliniska studier av ytterligare läkemedelskandidater i Oasmias produktport-

följ. Syftet är även att säkerställa företagets framtida kommersiella produktion. Styrelsen avser att kalla till extra 

bolagsstämma inom kort. 

 
Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen i Oasmia har beslutat att föreslå en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 

3 000 000 aktier. Teckningsberättigade är ett begränsat antal investerare och institutioner. Skälen för avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill knyta till sig nya, större och mer långsiktiga investerare. Vid en 

fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras 90 Mkr i emissionslikvid, före avdrag för emissionskostnader. 

Bolagets huvudägare, Oasmia SA, som innehar cirka 71 % av utestående aktier, har förbundit sig att på bolags-

stämman rösta för den föreslagna nyemissionen. Emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma som för-

väntas hållas den 8 juli 2009. 

 

Nyemission med företrädesrätt  

Styrelsen i Oasmia har beslutat att föreslå en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i Oasmia om högst  

2 392 858 aktier. Företrädesrätten för aktieägarna i Oasmia innebär att fjorton (14) befintliga aktier ger rätt att 

teckna en (1) ny aktie. Vid en fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 60 Mkr i emissionslikvid, före 

avdrag för emissionskostnader. Företrädesrättsemissionen är till 71 % garanterad av bolagets huvudägare, Oas-

mia SA, genom åtagande att teckna aktier mot betalning genom kvittning. Företrädesrättsemissionen förutsätter 

beslut vid extra bolagsstämma som förväntas hållas den 8 juli 2009. 



 
 

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)  Bokslutskommuniké 1 maj 2008  30 april 2009  
 

 

 

 

5 (17)  

 

 

FINANSIELL INFORMATION 
 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 2009 2008 2008/09 2007/08 

Tkr Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 

Nettoomsättning 8 821 17 934 79 357 71 158 

Resultat efter skatt -13 103 -130 -7 105 -5 067 

Resultat per aktie, före och efter utspädning i kr -0,39 -0,00 -0,21 -0,16 

 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen under räkenskapsåret ökade till 79 357 tkr (71 158 tkr). Ökningen var hänförlig till högre 

licensintäkter och ökad försäljning av parallellimporterade läkemedel. De högre licensintäkterna, 30 347 tkr  

(25 703 tkr), var ett resultat av att Oasmia ingick ytterligare ett avtal med Orion inom veterinärområdet.  

 

Aktiverat arbete för egen räkning 
Aktiverat arbete för egen räkning består av företagets satsningar inom kliniska prövningar i fas III. De är i en 

intensiv fas och ökade under räkenskapsåret till 36 057 tkr (9 675 tkr). Aktiviteten av kliniska prövningar var 

speciellt intensiv under räkenskapsårets sista kvartal då prövningarna för Paccal® Vet närmar sig avslut. 

 

Utvecklingskostnader 
Utvecklingskostnader som inte aktiverades uppgick under året till 17 731 tkr (30 769 tkr) och ingår i Övriga 

externa kostnader. 

 

Personalkostnader 
Under året fortsatte uppbyggnaden av en personalstyrka för företagets framtida verksamhet av egenutvecklade 

läkemedel. Genom rekrytering av ny personal ökade personalkostnaderna under räkenskapsåret till 25 658 tkr 

(17 530 tkr).  Personalkostnaderna för årets fjärde kvartal uppgick till 7 186 tkr (4 978 tkr). 

 

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt var -7 105 tkr, vilket var något sämre än föregående år (-5 067 tkr) beroende på företa-

gets satsningar inom kliniska prövningar, rekrytering av personal och negativ utveckling inom parallellimport. 

Samtliga dessa effekter var speciellt markanta under räkenskapsårets fjärde kvartal. 

 

Parallellimport 
Verksamheten parallellimport ökade under några år men riktningen bröts under hösten 2008 och anledningen 

var att SEK föll kraftigt mot EUR. Försäljning sker i SEK men import av varor i EUR och förändringen i valuta-

kurser gjorde att marginalerna försvann. Sedan januari 2009 köps inga produkter för denna verksamhet men 

försäljning från befintligt lager har fortsatt under räkenskapsårets fjärde kvartal, ibland till förlust. Rörelse-

resultatet för parallellimport under räkenskapsåret var  3 613 tkr (-345 tkr), varav  2 965 tkr (105 tkr) under 

det fjärde kvartalet. Vid räkenskapsårets utgång fanns fortfarande ett lager värderat till 2 691 tkr (19 084 tkr) 

efter en nedskrivning med 461 tkr, som gjordes för att motsvara lagrets bedömda nettoförsäljningsvärde.   

 

Finansiell ställning och Investeringar 
Koncernens likvida medel uppgick per 30 april till 988 tkr (10 379 tkr). Kassaflödet från den löpande verksam-

heten under räkenskapsåret var 14 276 tkr (-2 770 tkr). Det positiva kassaflödet var hänförligt till lager-

reduktion inom parallellimport. Investeringar uppgick till 39 511 tkr (12 601 tkr) varav investering i immateriel-

la tillgångar utgjorde 36 495 tkr (10 901 tkr) och i materiella tillgångar 3 014 tkr (1 700 tkr). Finansieringen 

utgjordes av nya lån från huvudägaren Oasmia S.A., uppgående till 16 543 tkr (3 500 tkr). Det egna kapitalet 

vid räkenskapsårets slut var 61 207 tkr (64 812 tkr). Den 30 april 2009 var soliditeten 63 % (74 %) och skuld-

sättningsgraden 42 % (6 %). 
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Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 30 890 tkr (26 246 tkr) och resultatet före skatt var  8 134 tkr  

(-4 356 tkr). Moderbolagets likvida medel vid räkenskapsårets slut var 975 tkr (10 352 tkr). 

 

 

 

Nyckeltal och övrig information 
 2009 2008 2008/09 2007/08 

  Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 

     

Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental 33 500 33 375 33 500 33 375 

Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental 33 500 33 375 33 440 32 613 

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,39 0,00 -0,21 -0,16 

Eget kapital per aktie, kr 1,82 1,94 1,82 1,94 

Soliditet, % 63 74 63 74 

Nettoskuld, tkr 25 844 4 109 25 844 4 109 

Skuldsättningsgrad, % 42 6 42 6 

Avkastning på totalt kapital, % -12 0 -6 -5 

Avkastning på eget kapital, % -19 0 -11 -8 

     

Antal anställda vid periodens slut 55 40 55 40 

 

Definitioner 
Resultat per aktie: Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till ett vägt genomsnittligt antal aktier, före och 

efter utspädning, under perioden. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut 

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 

Nettoskuld: Total upplåning (innehållande balansposterna kortfristig och långfristig upplåning samt skulder till kreditinstitut) med avdrag för 

likvida medel 

Skuldsättningsgrad: Nettoskuld i förhållande till eget kapital 

Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. 

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 
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Koncernens resultaträkning 
  2009 2008 2008/09 2007/08 

Tkr Not Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 

Nettoomsättning 2 8 821 17 934 79 357 71 158 

Aktiverat arbete för egen räkning  13 544 3 364 36 057 9 675 

Övriga rörelseintäkter  0 -17 224 65 

Råmaterial, förbrukningsmaterial samt handelsvaror  -15 457 -10 275 -56 591 -45 310 

Övriga externa kostnader  -12 168 -5 344 -37 349 -20 187 

Personalkostnader  -7 186 -4 978 -25 658 -17 530 

Avskrivningar och nedskrivningar  -865 -717 -3 187 -2 727 

Övriga rörelsekostnader   -4 - -9   

Rörelseresultat  -13 315 -34 -7 156 -4 855 

      

Finansiella intäkter  633 46 1 464 462 

Finansiella kostnader   -421 -142 -1 414 -674 

Finansiella poster - netto  212 -96 50 -212 

      

Resultat före skatt  -13 103 -130 -7 106 -5 067 

      

Inkomstskatt  0 0 0 0 

Periodens resultat  -13 103 -130 -7 105 -5 067 

      

      

Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare  -13 101 -128 -7 095 -5 057 

Minoritetsintresse  -2 -1 -10 -9 

      

Resultat per aktie före och efter utspädning,      

räknat på resultat hänförligt till      

Moderbolagets aktieägare under perioden      

(kr per aktie)  -0,39 -0,00 -0,21 -0,16 
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Koncernens balansräkning 

  2009 2008 

Tkr Not 30 April 30 April 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar  19 858 19 180 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  60 216 24 159 

Övriga immateriella tillgångar  7 862 8 284 

Finansiella anläggningstillgångar   2 - 

Summa Anläggningstillgångar  87 939 51 624 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager  2 776 19 121 

Kundfordringar  2 337 4 059 

Derivatinstrument  231 - 

Övriga kortfristiga fordringar  1 085 772 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 743 1 717 

Likvida medel   988 10 379 

Summa Omsättningstillgångar  9 161 36 048 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  97 099 87 672 

    

EGET KAPITAL    

Kapital och reserver hänförligt till Moderbolagets aktieägare    

Aktiekapital  3 350 3 338 

Övrigt tillskjutet kapital  99 254 95 767 

Balanserat resultat   -41 493 -34 389 

Summa  61 111 64 715 

Minoritetsintresse   95 97 

Summa Eget kapital  61 207 64 812 

    

SKULDER    

Långfristiga skulder    

Upplåning  - 6 433 

Övriga långfristiga skulder  24  

Uppskjutna skatteskulder   7 8 

Summa Långfristiga skulder  31 6 441 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  7 356 5 241 

Upplåning 3 19 476 2 814 

Leverantörsskulder  3 025 3 933 

Övriga kortfristiga skulder  1 538 2 153 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 465 2 277 

Summa Kortfristiga skulder  35 861 16 418 

    

Summa Skulder  35 892 22 859 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  97 099 87 672 

    

Eventualförpliktelser  - - 

Ställda säkerheter 5 3 736 4 059 
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Förändringar i Koncernens eget kapital 

 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

  

 
  Övrigt till- Balanserat Minoritets- Summa 

Tkr Aktiekapital skjutet kapital resultat intresse eget kapital 

Ingående balans per den 1 maj 2007 3 185 95 919 -29 331 106 69 879 

Årets resultat - - -5 057 -9 -5 067 

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader 0 0 -5 057 -9 -5 067 

Återbetalt aktieägartillskott - -61 100 - - -61 100 

Nyemission 152 60 948 - - 61 100 

Summa transaktioner med aktieägare 152 -152 0 0 0 

            

Utgående balans per den 30 april 2008 3 338 95 767 -34 389 97 64 812 

      Ingående balans per den 1 maj 2008 3 338 95 767 -34 389 97 64 812 

Årets resultat - - -7 095 -10 -7 105 

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader 0 0 -7 095 -10 -7 105 

Erhållet aktieägartillskott - 3 500 - - 3 500 

Återbetalt aktieägartillskott - -3 500 - - -3 500 

Nyemission 13 3 488 - - 3 500 

Förändring minoritetsintresse - - -9 9 0 

Summa transaktioner med aktieägare 13 3 488 -9 9 3 500 

            

Utgående balans per den 30 april 2009 3 350 99 254 -41 493 95 61 207 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 2009 2008 2008/09 2007/08 

Tkr Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster -13 315 -34 -7 156 -4 855 

Avskrivningar 865 717 3 187 2 727 

Återföring nedskrivning/Nedskrivning av varulager -875 - 461 0 

Utrangeringar av immateriella tillgångar 4 - 9 0 

     
Erhållen ränta 402 46 1 233 462 

Erlagd ränta -421 -142 -1 414 -674 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -13 339 587 -3 679 -2 340 

     
Förändring av rörelsekapital     

Förändring varulager 11 904 -979 15 884 -803 

Förändring kundfordringar 9 061 672 1 722 347 

Förändring övriga kortfristiga fordringar -214 50 -339 -302 

Förändring leverantörsskulder -3 161 2 837 -908 -631 

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -252 432 1 596 959 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 999 3 600 14 276 -2 770 

     
Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella tillgångar -10 968 -3 396 -36 495 -10 901 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -677 -599 -3 014 -1 700 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2 - -2 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 647 -3 995 -39 511 -12 601 
     
Finansieringsverksamheten     

Förändring Skulder till kreditinstitut -245 646 2 115 2 779 

Nyupptagna lån 7 800 -500 16 543 3 500 

Amortering av lån -714 -685 -2 814 -2 699 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 840 -540 15 845 3 580 
     
Periodens kassaflöde -808 -935 -9 390 -11 791 

Likvida medel vid periodens början 1 796 11 313 10 379 22 170 

Likvida medel vid periodens slut 988 10 379 988 10 379 

 

 

 



 
 

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)  Bokslutskommuniké 1 maj 2008  30 april 2009  
 

 

 

 

11 (17)  

 

 

Moderbolagets resultaträkning 
  2009 2008 2008/09 2007/08 

Tkr Not Feb-April Feb-April Maj-April Maj-April 

Nettoomsättning  80 7 541 30 890 26 246 

Aktiverat arbete för egen räkning  13 544 3 364 36 057 9 675 

Övriga rörelseintäkter  125 -17 724 31 

Råmaterial och förbrukningsmaterial  -4 119 -303 -6 098 -1 241 

Övriga externa kostnader  -11 982 -5 079 -36 474 -19 188 

Personalkostnader  -7 186 -4 978 -25 658 -17 510 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar   -809 -662 -2 960 -2 505 

Rörelseresultat  -10 347 -135 -3 519 -4 492 

      

Resultat från andelar i koncernföretag 4 -4 000 - -5 000 - 

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  401 46 1 227 460 

Räntekostnader och liknande kostnader   -334 -81 -842 -324 

Finansiella poster - netto  -3 933 -34 -4 615 136 

      

Resultat före skatt  -14 280 -169 -8 134 -4 356 

      

Skatt på periodens resultat  - - - - 

Periodens resultat  -14 280 -169 -8 134 -4 356 
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Moderbolagets balansräkning 
  2009 2008 

Tkr Not 30 April 30 April 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  60 216 24 159 

   Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  7 151 7 386 

Materiella anläggningstillgångar    

   Inventarier, verktyg och installationer  19 858 19 180 

Finansiella anläggningstillgångar    

   Andelar i koncernföretag 4 2 118 2 118 

   Övriga långfristiga värdepappersinnehav  1 - 

Summa Anläggningstillgångar  89 344 52 843 
    
Omsättningstillgångar    

Varulager     

   Råvaror och förnödenheter  85 37 

  85 37 

Kortfristiga fordringar    

   Kundfordringar  101 - 

   Fordringar hos koncernföretag 3 - 14 825 

   Övriga kortfristiga fordringar  1 052 713 

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 536 1 373 

  2 689 16 910 
    
Kassa och bank  975 10 352 

Summa Omsättningstillgångar  3 750 27 300 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  93 094 80 143 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital      

Bundet eget kapital    

   Aktiekapital  3 350 3 338 

   Reservfond  4 620 4 620 

  7 970 7 958 

Fritt eget kapital    

   Överkursfond  99 254 95 767 

   Balanserat resultat  -36 495 -32 139 

   Periodens resultat  -8 134 -4 356 

  54 626 59 272 

Summa Eget kapital  62 596 67 229 
    
Långfristiga skulder    

Upplåning  - 6 433 

Summa långfristiga skulder  0 6 433 

    
Kortfristiga skulder    

Upplåning 3 19 476 2 814 

Leverantörsskulder  1 697 650 

Skulder till koncernföretag  3 808 - 

Övriga kortfristiga skulder  1 059 740 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 458 2 277 

Summa kortfristiga skulder  30 498 6 481 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  93 094 80 143 
    

Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter    

Ansvarsförbindelser 5 8 000 8 000 

Ställda säkerheter 5 1 500 - 
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Förändring i Moderbolagets eget kapital 

Tkr Aktiekapital Reservfond 
Fritt eget 

kapital 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per den 1 maj 2007 3 185 4 620 63 780 71 585 

Återbetalt aktieägartillskott - - -61 100 -61 100 

Nyemission 152 - 60 948 61 100 

Årets resultat - - -4 356 -4 356 

Utgående balans per den 30 april 2008 3 338 4 620 59 272 67 229 

     

Ingående balans per den 1 maj 2008 3 338 4 620 59 272 67 229 

Erhållet aktieägartillskott - - 3 500 3 500 

Återbetalt aktieägartillskott - - -3 500 -3 500 

Nyemission 13 - 3 488 3 500 

Årets resultat - - -8 134 -8 134 

Utgående balans per den 30 april 2009 3 350 4 620 54 626 62 596 

 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen för Oasmia AB-

koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt 

tolkningar av International Financial Reporting Interpretation Committe (IFRIC), RFR 1.1, Kompletterande redovisningsregler 

för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2.1, Redovisning för 

juridiska personer och Årsredovisningslagen. I denna rapport har jämförelsetal i kassaflödesanalyser justerats så att inga ej 

kassaflödespåverkande poster redovisas. Förändring av skulder till kreditinstitut redovisas i denna bokslutskommuniké på egen 

rad under Finansieringsverksamheten. I den senaste årsredovisningen ingick denna i raden Förändring övriga kortfristiga 

rörelseskulder under Kassaflöde från den löpande verksamheten. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är 

i övrigt oförändrade jämfört med de som beskrivs i Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2007  30 april 2008. 
 

Not 2 Segmentrapportering 
 

Perioden 1 Maj 2008 - 30 April 2009   

 Forskning och   

Tkr utveckling Parallellimport 

Nettoomsättning 30 890 48 466 

Aktiverat arbete för egen räkning 36 057 - 

Övriga rörelseintäkter 224 - 

Rörelseresultat -3 543 -3 613 

   

Perioden 1 Maj 2007 - 30 April 2008   

 Forskning och   

Tkr utveckling Parallellimport 

Nettoomsättning 25 766 45 392 

Aktiverat arbete för egen räkning 9 675 - 

Övriga rörelseintäkter 31 34 

Rörelseresultat -4 510 -345 
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Not 3 Transaktioner med närstående 
Väsentliga transaktioner med närstående redogörs för nedan. 
 

Bolaget har under räkenskapsåret upptagit nya lån från huvudägaren Oasmia S.A. uppgående till 16 543 tkr (3 500 tkr). Lånen gäller tills 

vidare och löper med en ränta om 5 %.  
 

Under räkenskapsåret genomfördes riktad nyemission till Oasmia S.A. Luxemburg, enligt nedan 

  2008/09 2007/08 

Antal aktier 125 000 1 523 690 

   

Tkr 2008/09 2007/08 

Ökning av aktiekapital 13 152 

Överkurs 3 488 60 948 

Totalt emissionsbelopp 3 500 61 100 
 

Under räkenskapsåret har Oasmias fordran hos dotterbolaget Qdoxx reglerats (Fordran per den 30 april 2008 var 14 825 tkr).   

Oasmia har under räkenskapsåret lämnat koncernbidrag till Qdoxx Pharma AB med 5 000 tkr (- tkr). Se även not 4.   
 

Not 4 Andelar i koncernföretag 
Oasmia har under räkenskapsåret lämnat koncernbidrag till det helägda dotterbolaget Qdoxx Pharma AB uppgående till 5 000 tkr (-tkr), vilket 

redovisas som ett aktieägartillskott och ökar värdet på Andelar i koncernföretag. Nedskrivning har i gjorts motsvarande lämnat koncernbidrag 
då syftet med koncernbidraget var att täcka förlust i Qdoxx Pharma AB. Nedskrivningen redovisas i moderbolagets resultaträkning under 

posten Resultat från andelar i koncernföretag.  
 

Not 5 Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser samt ställda säkerheter 
Dotterbolaget Qdoxx Pharma AB har en löpande bankkredit upp till 5 500 tkr, mot säkerhet av pantsatta kundfordringar, samt en beviljad 
checkräkningskredit upp till 2 500 tkr. Moderbolaget har ett generellt borgensåtagande gentemot bank uppgående till 8 000 tkr till förmån 

för dotterbolaget Qdoxx Pharma AB. Oasmia har även 1 500 tkr på spärrat konto hos bank för framtida köp av USD. 

  

Not 6 Riskfaktorer 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan påverka Bolagets utveckling. Dessa är på intet sätt rangordnade eller gör anspråk på att 
vara heltäckande. Riskfaktorer som i dagsläget inte har identifierats eller inte har bedömts som betydande, kan ändå komma att påverka 

Bolagets framtida utveckling.  
 

Verksamhets- och branschrelaterade risker 
 

Forskning och utveckling 
Bolaget bedriver studier i både klinisk och preklinisk fas för ett antal läkemedelskandidater. Resultaten av varje sådan studie kan vara oförut-

sedda och oönskade och därmed är Bolagets relaterade kostnader förknippade med stor osäkerhet. Vidare kan oförutsedda studieresultat leda 
till att koncept och studier måste omprövas. Detta kan medföra försenade lanseringar eller helt uteblivna registreringar av Bolagets läkeme-

delskandidater, vilket i så fall skulle inverka negativt på Bolagets tänkta expansionstakt, resultat och finansiella ställning.  
 

Rekrytering av patienter 

Oasmia har ingått avtal med flera olika leverantörer av tjänster för kliniska prövningar vid kliniker och sjukhus i flera olika länder, däribland 
Belgien, Sverige, Tyskland, Ungern och USA. Ett viktigt inslag i dessa avtal är ombesörjandet av rekrytering av patienter till de kliniska pröv-

ningarna. Omfattningen i rekryteringen har relativt stor inverkan på hastigheten i och tidplanen för de kliniska prövningarna. Skulle en eller 
flera av dessa leverantörer säga upp samarbetsavtalen och om dessa inte kan ersättas av avtal med andra leverantörer så kan det leda till 

förseningar i de kliniska studierna och därmed registreringen av Bolagets läkemedelskandidater. En sådan försening kan i sin tur leda till 
ytterligare kostnader samt att förväntade intäkter skjuts på framtiden med negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.  
 

Produktion 
Bolagets egen produktionsanläggning tillåter produktion upp till pilotskala både av utvecklingssubstanser och av den färdiga produkten. 

Tillverkning i fullskala kommer att ske hos kontraktstillverkare. Uppskalning och tekniköverföring har inletts. De tekniker som används av 

Bolaget är av industriell standard både för substanser och för färdig produkt även om de är förknippade med särskild kunskap som utvecklats 
internt hos Bolaget. Skulle det visa sig att tekniken är svårare än befarat att skala upp, kan det försena fullskaleproduktion, och påverka 

lanseringstidpunkter med negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. 
 

I samband med uppskalning skall även dokumentation lämnas till registreringsmyndigheter i Europa, USA och Japan. Dessa myndigheter 
måste godkänna produkterna hos den tillverkare som Bolaget valt. Är dokumentationen inte komplett finns risk att produktlanseringen 

försenas. 
 

Biverkningar 

Eftersom Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde ligger inom utveckling av läkemedel föreligger en risk för att patienter som antingen 

deltar i kliniska studier med Bolagets produkter eller på annat sätt kommer i kontakt med Bolagets produkter drabbas av allvarliga 
biverkningar. Konsekvensen av sådana potentiella biverkningar kan bli att ytterligare kliniska studier av läkemedelskandidaternas säkerhet 

måste göras, vilket kan påverka förtroendet för Bolaget, fördröja lansering och därmed påverka Bolagets intäkter, resultat och finansiella 
ställning. Andra konsekvenser som inte kan uteslutas är att Bolaget kan komma att bli stämt av patienter som drabbas av biverkningar. 
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Konkurrens 

Det råder stor konkurrens inom läkemedelsindustrin med många tillgängliga och kommande produkter. För Oasmias vidkommande gäller 
detta särskilt humanmarknaden för taxanbaserad cancerbehandling där flera etablerade varumärken samt generikaläkemedel kan påverka 

framgången för Bolagets läkemedelskandidater och därmed Bolagets förväntade omsättning och resultat negativt.  
 

Konkurrenssituationen medför att det är svårt att förutsäga med vilken takt och till vilka volymer Oasmias läkemedelskandidater kan etablera 
sig på respektive marknad (indikation och geografi) efter ett eventuellt marknadsgodkännande. Vidare råder stor osäkerhet kring adekvat 

prisnivå för Oasmias produktkandidater jämfört med konkurrerande produkter på marknaden. Denna osäkerhet kring marknadsförutsättning-
arna och konkurrenssituationen innebär även en risk för felaktiga investeringsbedömningar varigenom Bolagets förväntade omsättning, 

resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt. 
 

Ersättning från tredje part 

En del av Oasmias produkter förväntas köpas av, eller medföra rätt för slutkunden att uppbära ersättning, från betalande tredje part såsom 
offentlig sektor eller privata försäkringsbolag. Förändringar avseende sådan tredje parts policies samt förmåga att påverka prissättning och 

efterfrågan på läkemedel kan komma att påverka Bolagets förväntade omsättning, resultat och finansiella ställning negativt.  
 

Oprövad marknad 
Marknaden för cellgiftsbaserade läkemedel för hund är oprövad eftersom få godkända och registrerade produkter för närvarande finns på 

marknaden. Det är därför svårt att bedöma vilken acceptans ett sådant läkemedel kan komma att få hos veterinärer. Därmed blir uppskatt-
ningar av marknadens storlek förknippade med stor osäkerhet liksom förutsägelser av tillväxten för Oasmias läkemedelskandidater för denna 

marknad. 
 

Patent och immateriella tvister 
Oasmia gör bedömningen att Bolaget har ett fullgott patentskydd på de marknader som Bolaget bedömer vara relevanta, däribland Europa, 

USA och Japan. Det kan dock inte garanteras att Bolagets fortsatta produktutveckling leder till patenterbara produkter, eller att nuvarande 
eller framtida patentansökningar leder till patent, liksom att godkända patent är tillräckliga för att skydda Oasmias rättigheter.   
 

Vidare kan existens av tidigare patent, med så omfattande skyddsomfång att det dominerar över Bolagets patentskydd, inte uteslutas. Om så 
skulle vara fallet kan innehavaren till sådant dominerande patent eventuellt hindra Bolagets exploatering av berörda produkter, trots Bola-

gets egna patentskydd för dessa. Om Oasmia inom ramen för sin forskning skulle råka använda sig av substanser eller förfaranden som är 
patenterade eller patentsökta av annan, kan innehavaren av dessa rättigheter eventuellt vidta rättsliga åtgärder mot Bolaget.   
 

Det föreligger även risk att konkurrenter gör intrång i Oasmias patenträttigheter och att tvister kan uppstå. Då det aldrig går att med full 
säkerhet säga att ett patent är giltigt är det svårt att förutsäga utgången av rättsprocesser rörande patent. Kostnaderna för sådana processer 

är ofta avsevärda, varför de i förekommande fall skulle kunna komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. 
 

Myndighetsrelationer 

Oasmias verksamhet är beroende av tillstånd från olika myndigheter, såväl svenska som utländska. Det finns en risk för att nödvändiga till-
stånd inte kan införskaffas utan omfattande utredningar eller kostnadskrävande anpassningar av verksamheten. I det fall verksamhetskritiska 

tillstånd återkallas kan Bolaget komma att tvingas upphöra med sin verksamhet.  
 

Bolagsspecifika risker 
 

Samarbeten 

Oasmias strategi för vidare utveckling och kommersialisering av dess produktkandidater bygger på samarbetsavtal med större internationellt 
eller regionalt verkande läkemedelsföretag. Oasmias tillväxt är därvid i hög grad beroende av upprättandet av sådana samarbeten. För närva-

rande har Bolaget ingått ett viktigt samarbete med Orion Corporation avseende Paclical® i Norden respektive Paccal® Vet i större delen av 
Europa. Om viktiga samarbeten inte kan ingås, sägs upp eller fungerar otillfredsställande kan detta påverka Bolagets fortsatta utveckling, 

tillväxt och finansiella ställning negativt. 
 

Betungande avtalsbestämmelser 

De licens- 
skulle kunna inverka negativt på Bolagets tillväxt och finansiella ställning. Enligt avtalen kan Bolaget bli återbetalningsskyldigt för tidigare 

erhållna betalningar och tvingat att utge betalning till Orion om Bolaget inte ansöker om marknadsföringstillstånd i enlighet med de till 
avtalen bilagda tidplanerna och Orion väljer att säga upp avtalen på denna avtalsenliga grund. Orion har vidare rätt att säga upp avtalen på 

flera grunder, bland annat om marknadsföringstillstånd inte erhålls enligt de till avtalen bilagda tidplanerna, om marknadsföringstillstånd 
återkallas efter att det beviljats eller om det inte längre är kommersiellt möjligt för Orion att fullfölja avtalen. Avtalen innehåller även en 

bestämmelse om normerat skadestånd vid det fall Bolaget inte levererar felfria produkter i tid. Det normerande skadeståndet är emellertid 
begränsat till tio procent av värdet av de försenade produkterna. Vidare har Orion rätt till royalties om fem procent av nettoförsäljningen av 

Paccal® Vet i territoriet om Bolaget säger upp exklusiviteten under avtalet på grund av att Orion inte har hållit sina avtalsenliga inköpsnivåer. 
 

Försäljning via samarbetspartners och lönsamhet 
Oasmias affärsmodell bygger på försäljning av Bolagets produkter via större internationellt eller regionalt verkande läkemedelsföretag varmed 

 samarbetsav-

tal är att produktens pris på marknaden bestäms av Oasmias samarbetspartner. Vidare är försäljningen av Oasmias produkter, och därmed 
Bolagets intäkter, beroende av i vilken utsträckning dessa samarbetspartners lyckas bearbeta och penetrera berörda marknader. Oasmias 

affärsmodell bygger också på att volymtillverkning av Bolagets produkter sker via etablerade kontraktstillverkare med en effektiv produktion 
 kommersiella 

villkoren för sådana avtal fortfarande inte är helt klara och därmed kända. Därvid föreligger en osäkerhet om den lönsamhet som Bolaget i 
framtiden kan uppnå genom försäljningen av Bolagets läkemedelskandidater efter att de har erhållit marknadsgodkännanden. Således finns 

det en risk att Bolagets förväntade intäkter överskattas och att Bolagets förväntade kostnader underskattas. 
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Icke uthålliga intäktskällor 

Oasmias affärs- och intäktsmodell bygger på licens- och distributionsavtal med så kallade milstolpsbetalningar. Sådana milstolpsbetalningar 
förväntas utgöra den dominerande intäktskällan fram till dess att Oasmia har erhållit marknadsgodkännande för en eller flera av sina läkeme-

delskandidater och ett par år därefter. Även om milstolpsbetalningar förväntas vara en betydande och viktig intäktskälla på kort sikt så utgör 
de inte en uthållig intjäning varför Oasmia på längre sikt är beroende av en lyckad etablering av Bolagets läkemedelskandidater på markna-

derna. Därvid föreligger det en risk att Bolagets omsättning och resultat kan svänga kraftigt från en period till en annan. 
 

Nyckelpersoner 

Oasmia är beroende av kvalificerad arbetskraft för att kunna bedriva kvalitativ forskning. Eftersom Oasmia förväntas expandera kraftigt 
under kommande år föreligger ett relativt stort rekryteringsbehov inom funktionerna produktion och regulatoriskt. Det finns en risk att 

Bolaget inte kommer att kunna rekrytera det antal nya kvalificerade medarbetare som därvid krävs eller att så kan ske till acceptabla villkor. 
Således föreligger det en risk att brist på eller svårigheter att rekrytera sådan arbetskraft kan komma att påverka Bolagets vidare expansions-

takt och tillväxt negativt. 
 

Anställningsavtal och immateriella rättigheter 

Anställningsavtalen för Bolagets nyckelpersoner innehåller inga bestämmelser om att nyckelpersonernas eventuella uppfinningar och/eller 
andra immateriella rättigheter skall tillhöra Bolaget. Inte heller innehåller de några konkurrens- eller värvningsförbud för nyckelpersonerna 

efter anställningens upphörande. Detta faktum är en risk som kan inverka negativt på Bolaget om någon av Bolagets nyckelpersoner lämnar 
Bolaget med ett intresse av att påbörja eller delta i en konkurrerande verksamhet.  
 

Inflytande 
Oasmia äger 51 procent av GlucoGene Pharma AB och kan därför inte fatta beslut som kräver kvalificerad majoritet, utan de andra ägarnas 

samtycke. Övriga aktieägare är fem personer.  
 

Finansiella risker 
 

Valutakänslighet 

Oasmia har idag en liten men positiv nettoexponering mot EUR då Bolagets intäkter i EUR överstiger kostnaderna. Vidare förväntas en stor 
och negativ nettoexponering mot USD. Givet att dessa nettoexponeringar kvarstår osäkrade så kan förändringar i växelkurserna EUR/SEK 

respektive USD/SEK komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt, särskilt om USD skulle stärkas mot den svenska 
kronan. En stark EUR försämrar även förutsättningarna för den parallellimport som Bolaget bedriver. 
 

Finansiering  

Bolaget bedömer att tillräckligt rörelsekapital kommer att finnas för Bolagets aktuella behov över de kommande tolv månaderna. De aktuella 
behoven avser Bolagets fortsatta utvecklingsplan för de läkemedelskandidater som ligger närmast en registrering, det vill säga Paccal

®
 Vet 

respektive Paclical®. För fortsatta studier avseende de övriga läkemedelskandidaterna enligt Bolagets utvecklingsplan erfordras ytterligare 
kapital. Eftersom Bolaget planerar att endast fortsätta sådana studier om och när eventuell finansiering föreligger genom erhållna licens 

och/eller milstolpsbetalningar från nya eller befintliga licens- och distributionsavtal, så kan tidplanen för de övriga läkemedelskandidaterna 
komma att försenas och eventuella intäkter att skjutas på framtiden med negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.  
 

Det skall heller inte uteslutas att Bolaget söker andra möjligheter till finansiering, inklusive aktieägarlån från huvudägaren Oasmia S.A., annat 
lånat eller eget kapital. Det finns dock inga garantier för att sådant kapital kan anskaffas från var tid till annan eller att villkoren för sådant 

kapital är acceptabla för Bolaget och dess aktieägare. Till exempel så kan en nyemission av aktier i Bolaget komma att medföra en utspädning 
för de befintliga aktieägarna, särskilt om sådana aktieägare är bosatt eller hemmahörande i annat land än Sverige och där det utav sådan 

jurisdiktions regler krävs ytterligare registreringsåtgärder än de som Bolaget av rimlighetsskäl kan vidta vid ett eventuellt erbjudande om 
aktieteckning.  
 

Handel i Bolagets aktie 
Bolagets aktie är för närvarande noterad på NGM Equity. Bolaget har ingått ett avtal med E. Öhman J:or Fondkommission AB om likviditets-

garanti för att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs samt främja handeln i aktien. Det är dock svårt att förutse vilket intresse Bolagets 
aktie kommer att få vid ett eventuellt byte av handelsplats. Om likvid handel inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig kan 

det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.  
 

Andra finansiella risker 

Genom sin verksamhet utsätts Bolaget för olika finansiella risker såsom marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kapitalrisk. I Koncernens 
policy ingår det att fortlöpande identifiera och hantera dessa risker i den mån det är möjligt. Dessa finansiella risker beskrivs närmare i årsre-

dovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2007  30 april 2008.  
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Uppsala den 23 juni 2009 

 

 

Bo Cederstrand, Ordförande Claes Piehl, Ledamot 

 

 

Peter Ström, Ledamot Julian Aleksov, Ledamot och Verkställande Direktör 

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) skall offentliggöra 

enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni klockan 

12.00 

 

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.   
 

Utdelning 
Styrelsen avser inte att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1 maj 2008 - 30 april 2009.  
 

Årsredovisning och ordinarie årsstämma 
Årsredovisningen kommer att publiceras den 28 augusti 2009 och kommer att finnas tillgänglig i Pdf-format på 

företagets hemsida www.oasmia.com 

 

Årsredovisningen kan även beställas från Oasmia Pharmaceutical AB 

Telefon: 018-50 54 40 eller via e-post: info@oasmia.com 
 

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 25 september 2009 i företagets lokaler, Vallongatan 1, Uppsala. 

Kallelse till årsstämman distribueras senast fyra veckor innan stämman. 

 
 

UPPGIFTER OM FÖRETAGET 

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 

Organisationsnummer: 556332-6676 

Säte: Stockholm 

 

Huvudkontorets adress och telefonnummer 

Vallongatan 1 

752 28  UPPSALA 

018-50 54 40 

www.oasmia.com 

info@oasmia.com 

 

Frågor beträffande rapporten besvaras av: 

Julian Aleksov, VD  

018-50 54 40  

 

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE 
Årsredovisning 2008/09 2009-08-28 

Delårsrapport Maj - Juli 2009 2009-09-10 

Delårsrapport Maj  Oktober 2009 2009-12-10 


