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Styrelsen och verkställande direktören för Pharmiva AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Pharmiva AB (publ) utvecklar innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första produkt är
Vernivia®, en CE-certifierad vaginal mousse som via apotekskedjor i Sverige nyligen lanserats för
behandling av bakteriell vaginos, en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i ålder
14-49 år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut
infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som
dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och global hälsa. Lanseringen av Vernivia® är
första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av patenterade
produkter inom vaginal hälsa. 
 
Företaget har sitt säte i Lund.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vernivia®, en receptfri behandling av bakteriell vaginos. Vernivia® lanserades på Apoteket.se i oktober
2021 och på Apotea i november 2021, den första fasen av lanseringen summeras som framgångsrik. Under
lanseringens första månader har marknadsföringsstrategin fokuserat på sociala medier med inriktning på den
primära målgruppen unga kvinnor. Även barnmorskor har visat stort engagemang under lanseringen och
välkomnar att det nu finns en antibiotikafri egenvårdsprodukt mot bakteriell vaginos. Behandlingen baseras
på Pharmiva AB:s (publ) egenutvecklade och patenterade drug delivery-plattform, Venerol®, som innehåller
naturligt förekommande ingredienser.
 
Vernivia® distribueras idag via de största apoteksaktörerna och fler försäljningskanaler tillkommer. Före
sommaren kommer Vernivia® att säljas i Apoteket Hjärtats e-handel och fysiska butiker, samtidigt pågår
diskussioner med ytterligare aktörer för att etablera fler försäljningskanaler.
 
Den kliniska studien PIVA01 försenades, orsaken är utmaningar med patientrekryteringen i Skottland på
grund av covid-19-pandemin, vilket innebär att placeboprodukten som används i studiens kontrollarm måste
nyproduceras. Studien har därför pausats för att aktiveras igen tidigt under 2022. I augusti presenterade
Pharmiva resultaten från en användarstudie där 76 kvinnor med symtomatisk bakteriell vaginos behandlades
med Vernivia®. Resultaten visade en statistiskt säkerställd snabb symtomlindrande effekt på både flytningar
och besvärande lukt. Vernivia fick också mycket bra omdömen vad gäller användarvänlighet.
 
Vid årsstämman omvaldes Malte Zaunders till styrelseordförande och Jenny Rydhström nyvaldes som
styrelsemedlem. Pharmiva AB (publ) genomförde under året en listning vid Nasdaq First North Growth
Market och genomförde samtidigt en emission som totalt tillförde bolaget 30,8 MSEK efter
emissionskostnader. 

Pharmiva har, såsom de flesta utvecklingsbolag, ett antal naturliga riskfaktorer som kan innebära ett en
slutlig försäljningsframgång fördröjs eller inte uppnås. Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till
utvecklingsverksamhet samt förseningar vid studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets
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fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets

framtidsutsikter. Bolaget hanterar så långt som möjligt påverkan av COVID-19, i den utsträckning det är
möjligt för att begränsa påverkan på Bolagets ekonomiska situation, kommersialisering, produktion,
utvecklingsarbete och studier. För pågående kliniska studier är risken främst relaterad till patientinklusion
och genomförandet av studier. För marknadsarbete kan det vara svårare att få till möten med både inköpare,
vårdgivare och kunder vilket ökar risken i ett kommersialiseringsarbete. Gällande produkten är den största
risken en potentiell störning i extern produktion och/eller störning av leveranser från underleverantörer till
dessa. 
 
Planer för det kommande året
Målsättningen under 2022 är att fortsätta driva den svenska lanseringen av Vernivia. Det faktum att Bolaget
så snabbt etablerat samarbeten med tre av de fem största apotekskedjorna ger en positiv signal inför
framtiden. Framgångarna på den svenska marknaden stärker Pharmiva AB´s (publ) attraktionskraft och
förhandlingsposition inför vårt nästa steg som är en partnerledd och global tillväxtstrategi.
 
Pharmiva har tecknat avtal med fem svenska prövningscenter och därmed flyttas fokus för den kliniska
studien PIVA01 till Sverige. Genom att samarbeta med svenska kliniker drar Bolaget nytta av det stora
intresse som lanseringen av Vernivia har skapat bland svenska barnmorskor och gynekologer. PIVA-studien
syftar till att fördjupa kunskapen om Vernivias effekter och resultaten kommer att vara ett värdefullt
komplement i dialogen med potentiella kommersiella samarbetspartner och sjukvården.
 
I enlighet med utgivet prospekt från mars 2021 planerar Bolaget för en nyemission under andra halvåret
2022 för att tillvarata dessa kommersiella möjligheter i enlighet med strategi och finansiera Pharmiva AB´s
(publ) aktiviteter för att nå dessa mål. Teckningsoptioner av serie TO 3 tillsammans med en vederlagsfri så
kallad ”top-down-garanti” inbringade under april 100% och cirka 5,6 MSEK för bolaget efter
emissionskostnader.
 
Ägarförhållanden
De största aktieägarna i Pharmiva AB är Åke Lindal via bolag med 7,13%, David Sagna via bolag med
7,03%, Nordnet Penisonsförsäkring med 5,51%, Avanza Pension med 5,09% och Malte Zaunders via bolag
med 4,68%.
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018/19 2017/18
   (8 mån)   
Nettoomsättning 248 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -20 763 -14 006 -7 410 -3 894 -1 906
Balansomslutning 33 752 23 695 18 785 26 145 6 564
Soliditet (%) 91,3 87,6 79,0 90,4 61,8
Rörelsekapital 18 736 10 213 5 541 15 685 2 084
Kassalikviditet (%) 706,8 447,3 256,6 722,4 251,8
Skuldsättningsgrag (%) 0,00 0,00 2,70 0,00 27,90
Resultat per aktie (kr) -3,15 -3,78 -2,48 -1,50 -0,86
      

* Pharmiva AB (publ) registrerade 28 december 2020 en aktiesplit på 3:1. Resultat per aktie för 2020 är
justerat för denna aktiesplit. Omräkning av jämförelsetalen har gjorts för jämförbarhet
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Förändring av eget kapital (Tkr)
 Aktie- Fond för Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital utv.utgifter fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 595 9 225 57 481 -32 542 -14 006 20 753
Nyemission 262  34 697   34 960
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:    -14 006 14 006 0
Kostn hänförliga till
nyemission   -4 171   -4 171
Fond för
utvecklingsutgifter  966  -966  0
Teckningsoptioner   49   49
Årets resultat     -20 763 -20 763
Belopp vid årets utgång 857 10 191 88 056 -47 514 -20 763 30 827
       
       
       

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
ansamlad förlust -47 513 978
överkursfond 88 056 408
årets förlust -20 762 786
 19 779 644
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 19 779 644
 19 779 644
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

 19 779 644

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  248  0  
Aktiverat arbete för egen räkning  2 083  1 035  
Övriga rörelseintäkter  0  24  
  2 331  1 059  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  0  -1 347  
Handelsvaror  -117  0  
Övriga externa kostnader  -14 571  -9 628  
Personalkostnader 2 -7 195  -3 353  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 3, 4, 5 -1 160  -666  
Övriga rörelsekostnader  -50  -23  
  -23 093  -15 017  
      
Rörelseresultat  -20 762  -13 958  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1  -48  
  -1  -48  
      
Resultat efter finansiella poster  -20 763  -14 006  
      
Resultat före skatt  -20 763  -14 006  
      
Årets resultat  -20 763  -14 006  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 3 10 191  9 225  
Patent, licenser samt liknande rättigheter 4 1 846  1 243  
  12 037  10 468  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 5 54  73  
  54  73  
      
Summa anläggningstillgångar  12 091  10 541  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  988  0  
  988  0  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  69  0  
Övriga fordringar  626  954  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 011  290  
  1 706  1 244  
      
Kassa och bank  18 967  11 910  
      
Summa omsättningstillgångar  21 661  13 154  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  33 752  23 695  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  857  595  
Fond för utvecklingsutgifter  10 191  9 225  
  11 048  9 820  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  88 056  57 481  
Balanserad vinst eller förlust  -47 514  -32 541  
Årets resultat  -20 763  -14 006  
  19 779  10 934  
      
Summa eget kapital  30 827  20 754  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  1 139  1 855  
Aktuella skatteskulder  164  143  
Övriga skulder  279  152  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 343  791  
Summa kortfristiga skulder  2 925  2 941  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  33 752  23 695  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -20 763  -14 006  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
(avskrivningar)  1 160  665  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  -19 603  -13 341  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -988  0  
Förändring av kundfordringar  -69  0  
Förändring av kortfristiga fordringar  -393  -564  
Förändring av leverantörsskulder  -717  0  
Förändring av kortfristiga skulder  700  -597  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -21 070  -14 502  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -2 710  -1 500  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 710  -1 500  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  30 837  19 917  
Förändring långfristiga skulder  0  -405  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  30 837  19 512  
      
Årets kassaflöde  7 057  3 510  
      
Likvida medel vid årets början  11 910  8 400  
Likvida medel vid årets slut  18 967  11 910  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan
anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen.
 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Utgifter för patent redovisas som immateriell anläggningstillgång om sådana utgifter är under bolagets
kontroll och bedöms kunna leda till framtida ekonomiska fördelar. Immateriella tillgångar testas årligen om
nedskrivningsbehov föreligger.
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 år  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken upp till 15 år  
   

Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten gäller produktutveckling framtagen för och baserad på
Pharmivas patenträttigheter och avskrivningstiden är därför vald till 10 år. 
Avskrivning av utgifter för ett patent påbörjas i samband med godkännandet av patentmyndighet och sker
linjärt över patentens beräknade nyttjandeperiod (återstående patenttid) eller maximalt 15 år. 
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
   
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. 
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 
Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret beaktas i förekommande fall
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget
kapital.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga
värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden
som är hänförlig till obeskattade reserver.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning
efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det
finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Rörelsekapital (tkr)
Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

Kassalikviditet (%)
Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder

Skuldsättningsgrad (%)
Räntebärande skulder i procent av eget kapital

Resultat per aktie (kr)
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.
 
 
Uppskattningar och bedömningar
Bolaget har, såsom de flesta utvecklingsbolag, ett antal naturliga riskfaktorer som kan innebära ett en slutlig
försäljningsframgång fördröjs eller inte uppnås. Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till
utvecklingsverksamhet samt förseningar vid studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets
framtidsutsikter. Företagsledningen gör kontinuerligt uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa
uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga utfallet. De uppskattningar och antaganden som kan
komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst
värdering av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt immateriella tillgångar. Skulle en indikation
om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga, fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger
tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde.
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Not 2 Anställda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 5 2  
Män 0 0  
 5 2  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 2 360 499  
Övriga anställda 2 359 1 840  
 4 719 2 339  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för verkställande direktör 333 87  
Pensionskostnader för övriga anställda 242 289  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 585 604  
 2 160 980  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 6 879 3 319  
    
    

 
Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
    
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 9 855 8 820  
Inköp 2 083 1 035  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 938 9 855  
    
Ingående avskrivningar -630 0  
Årets avskrivningar -1 117 -630  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 747 -630  
    
Utgående redovisat värde 10 191 9 225  
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Not 4 Patent, varumärken samt liknande rättigheter
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 1 259 794  
Inköp 627 465  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 886 1 259  
    
Ingående avskrivningar -16 0  
Årets avskrivningar -24 -16  
Utgående ackumulerade avskrivningar -40 -16  
    
Utgående redovisat värde 1 846 1 243  
    

 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 95 95  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 95 95  
    
Ingående avskrivningar -22 -3  
Årets avskrivningar -19 -19  
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 -22  
    
Utgående redovisat värde 54 73  
    
    

Not 6 Utestående optionsprogram
2018 beslutade styrelsen i Pharmiva AB (publ) om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett
optionsprogram för Bolagets ledning och andra nyckelpersoner. Priset på teckningsoptionerna fastställdes av
styrelsen genom beräkning enligt Black & Scholes-modellen och bedömdes motsvara marknadspriset. Totalt
har 7 450 optioner tilldelats under TO1 och inga ytterligare tilldelningar kommer att ske. Varje option i
programmet berättigar innehavaren att efter omräkning med anledning av efterföljande emissioner (i
enlighet med optionsvillkoren) teckna 8,3 aktier, vilket innebär att antalet aktier som totalt kan tecknas inom
ramen för programmet nu uppgår till 43 147 aktier. Teckningsperioden för optionerna löper från den 27 april
2018 till och med den 27 april 2023 med en teckningskurs om SEK 29,08.  

Teckningsoptioner i TO2 tilldelades och förvärvades under januari 2021 av VD Christina Östberg Lloyd (90
000) och COO Caroline Akerjordet (45 000). Priset på teckningsoptionerna fastställdes av styrelsen genom
beräkning enligt Black & Scholes-modellen och bedömdes motsvara marknadspriset. Varje option i
programmet berättigar innehavaren att efter omräkning med anledning av efterföljande emissioner (i
enlighet med optionsvillkoren) teckna 1,44 aktier, vilket innebär att antalet aktier som totalt kan tecknas
inom ramen för programmet nu uppgår till 194 400 aktier. Teckningsperioden för optionerna löper från och
med den 15 november 2023 till och med den 26 november 2023 med en teckningskurs om SEK 25.  

Den 4 mars 2021 beslutade Styrelsen i Bolaget, om en emission av högst 1 092 500 Units. Varje Unit bestod
av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption. Varje utgiven teckningsoption av serie TO3
berättigar till teckning av en (1) ny aktie under tidsperioden 28 mars till och med den 8 april 2022.
Teckningskursen fastställs genom 70 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen under 20
handelsdagar omedelbart föregående och inräknat den 21 mars 2022, dock med ett högsta värde om 20 SEK
per aktie.
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per aktie.

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Pharmiva AB (publ) meddelade att bolaget utsett Karoline Akerjordet till vice vd och Andrea Mildner som
Head of Marketing and Sales, för att stärka organisationen inför den fortsatta lanseringen av Vernivia.

Pharmiva AB (publ) meddelade att Carlsquare tagit upp bevakning av Pharmiva och släppt en första analys
som nu finns tillgänglig på deras och Bolagets webbplats.

Pharmiva AB (publ) gav en summering av den första fasen i lanseringen av Vernivia i Sverige. Bolagets
produkt mot bakteriell vaginos lanserades på Apoteket.se i oktober 2021 och på Apotea i november 2021.
Produkten har tagits emot mycket väl av både patienter och profession. Pharmivas försäljning av Vernivia
under fjärde kvartalet uppgick till drygt 200 000 kronor och Bolaget analyserar nu kundresan noggrant för
att optimera fortsatta marknadsaktiviteter. 

Pharmiva AB (publ) meddelade att man tecknat avtal med fem svenska prövningscenter och därmed flyttars
fokus för den kliniska studien PIVA01 till Sverige. En ansökan om att inleda en klinisk prövning i Sverige är
inlämnad och bedömningen är att patientrekryteringen vid de svenska klinikerna kan påbörjas i april 2022
och att studien kan slutföras under innevarande år.

Pharmiva AB (publ) meddelade att apotekskedjan Apotek Hjärtat lanserat Vernivia via sin
e-handelsplattform. Inom kort kommer Vernivia även vara tillgänglig för försäljning i ett antal Apotek
Hjärtat-butiker.

Pharmiva AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit besked från den europeiska patentmyndigheten EPO
(European Patent Organization) om ett kommande godkännande av patentfamiljen FOAM I. Detta innebär
en avsevärd förstärkning av patentportföljen för Pharmivas innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Det
slutgiltiga godkännandet väntas under första halvåret 2022.

Pharmiva AB (publ) meddelade att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 inleddes med
nyttjandeperiod från och med den 28 mars till och med den 8 april 2022. Tillsammans med en vederlagsfri
så kallad ”top-down-garanti” om 3,1 MSEK, motsvarande 50 procent av den totala emissionslikvid
teckningsoptionerna av serie TO 3 inbringar det cirka 5,6 MSEK för bolaget efter emissionskostnader. 

Styrelsen i Pharmiva AB (publ) meddelade att de utsett Anna Linton till ny vd för bolaget. Hon är för
närvarande vd för UniMedic och tillträder tjänsten den 8 augusti.
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Pharmiva AB (publ), org.nr 559007-0958 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pharmiva AB (publ) för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Pharmiva AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Pharmiva AB (publ). 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Pharmiva AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Upplysning av särskild betydelse  

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamhet på att bolagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet är beroende av att det i förvaltningsberättelsen angivna och planerade arbetet med bolagets 
finansiering blir framgångsrikt.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Pharmiva AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Pharmiva AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Lund den 11 april 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lisa Albertsson 
Auktoriserad revisor 
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