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Teknologi Plattform

Nyheter & Evenemang

Mål
• Egen klinisk pipeline
• Bred portfölj med prekliniska program

Affärsmodell
• Applicera plattformen för upptäckt mot många  

sjukdomsmål
• Ger stora möjligheter och lägre risk
• Fokus: Onkologi och allvarliga inflammatoriska 

sjukdomar
• Behålla utvalda program för intäktsgenereringn

Hittils uppnått 
• 17 avtal med partner (inklusive Merck, Novartis, GSK, 

Boehringer Ingelheim, Janssen, Amgen, Almirall) 
• Realiserade intäkter: cirka 525 MSEK

Företags- och aktieinformation

Dec. 12, Nuevolution ingår samarbete med Almirall 
kring program för RORγt hämmare

Feb. 14, Nuevolution uppgraderar sin samling av för-
eningar till 40 biljoner för Chemetics™ 

Mar. 6, Ytterligare betalning för tillgång till tekno-
logi i forskningssamarbetet med Janssen

May 22, Investeringsträff, Aktiespararna Stockholm 
Vasa, Stockholm

Jun. 12, Småbolagsdagen, Redeye/Aktiespararna, 
Stockholm

Jun. 13, DK Aktionærforenings InvestorDagen,
Aarhus

Sep. 6, Bokslutskommuniké 2016/17 
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DISCLAIMER

Fotoserier (sidor 1,4,5 och 8/9) av Thomas Rønn, TR MEDIA:  “Massiv utökning av motorn för upptäckt av läkemedel” med Nuevolutions Titi Akinleminu och Thomas Franch. Fotoscenerna 

är fiktiva och endast avsedda som metaforer för Nuevolutions senaste framgångsrika resultat för sin teknologi inom upptäckt av läkemedel.



Delårsrapporten är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella avvikelser är det den svenska versionen som är den officiella.

Där belopp anges i EUR eller USD och motsvarande belopp även anges i SEK är växelkursen den som gäller vid transaktionsdagen.

Massiv utökning av motorn för upptäckt av 

läkemedel samt lovande framsteg i pipeline

• Tredje kvartalet: Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (6,0). Första nio månaderna: 114,4 MSEK (18,2).   

• Tredje kvartalet: Rörelsekostnaderna uppgick till 31,4 MSEK (27,6). Första nio månaderna: 96,0 MSEK (93,4).

• Tredje kvartalet: Rörelseresultatet uppgick till -29,8 MSEK (-21,7). Första nio månaderna: 18,3 MSEK (-75,2).

• Tredje kvartalet: Nettoresultatet uppgick till SEK -29,0 MSEK (-20,9). Första nio månaderna: 1,8 MSEK (-70,3).

• Tredje kvartalet: Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var SEK -0,66 (-0,49). Första nio månaderna: 0,04 
SEK (-2,05).

• Likvida medel uppgick till 200,9 MSEK per den 31 mars 2017 (215,6). Nettokassan uppgick till 196,2 MSEK per 
den 31 mars 2017 (210,8).

•  Den 23 januari 2017 publicerade Nobelpristagaren Dr. Robert J. Lefkowitz vid Duke University och Nuevolution 
en artikel kring ett större genombrott för användningen av Nuevolutions teknologi mot GPCRs, ett viktigt mål 
som är involverat i signalering genom cellmembran.

• Den 14 februari 2017 informerade vi om slutförandet av vår 40 biljoner stora samling av molekyler. Det är cirka 
20 miljoner gånger fler molekyler än vad som normalt är tillgängligt för något stort läkemedelsföretag i deras 
konventionella process för läkemedelsupptäckt och troligtvis världens största samling av molekyler framställda 
genom syntetiskt kemi.

• Framsteg i partnerskap: 
•  Almirall: Samarbetet utvecklas enligt plan.
•  Amgen: Cellbaserade in vitro proof-of-concept erhölls i två Amgen-projekt.
•  Janssen Biotech: Utökning av samarbetet med Janssen Biotech, därigenom utlöstes ytterligare en betalning 

för teknologitillgång om 600 000 MUSD (5,45 MSEK). Betalningen kommer att redovisas under fjärde kvar-
talet 2016/17 och framåt i takt med att tjänsterna för Janssen Biotech utförs.

• Den interna pipelinen utvecklades påtagligt under kvartalet, där programmet för RORγt hämmare utanför sam-
arbetet med Almirall visade positiva resultat i djurmodeller med IBD. Programmet för selektiv BET bromodomän 
utvecklades positivt med bekräftelse av antiinflammatorisk aktivitetsdata och godartad toxicitetsprofil in vitro 
och in vivo. Programmet för RORγt agonist immunonkologi visade stark effekt i cellbaserade analyser och för-
bereds för in vivo proof-of-concept studier. Föreningar med förbättrade egenskaper erhölls i det gemensamma 
programmet för GRP78 med CRT/ICR (UK).

Händelser efter den 31 mars 2017:

Oveun AB (vilande), dotterbolag till Nuevolution A/S, avyttrades den 7 april 2017 för ett marginellt belopp och hade 
en obetydlig inverkan på resultaträkningen och den finansiella ställningen.

Ersättning för teknologitillgång från Janssen, vilket informerades den 6 mars 2017, erhölls den 26 april 2017.

“Under det tredje kvartalet 2016/17, har vi sett betydande framsteg med starka teknologiska resultat, 
positiv utveckling inom såväl partnerskap som intern pipeline. Flera biologiska studier och kemioptime-
ring pågår inom multipla program med mål att nå viktiga slutsatser från pågående forskning under 2017”, 
säger VD Alex Haahr Gouliaev.
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Bäste aktieägare och läsare,

Ur rapporteringssynpunkt har vi dedikerat temat för kvartals-
rapportens omslag till den starka teknologiska utvecklingen 
under kvartalet. Från en bra fungerande motor till en otroligt 
stark, kraftfull, pålitlig och imponerande motor, utvidgades vår 
teknologi omfattande under kvartalet. I februari 2017 rappor-
terade vi det framgångsrika slutförandet och valideringsscre-
ening av vår hittills största samling av föreningar. Det nya scre-
eningbiblioteket består av 40 biljoner, det vill säga 4x1013 (en 4 
med 13 nollor) föreningar - en storlek på ett screeningsbiblio-
tek som vi bara kunde drömma om för 16 år sedan da Nuevolu-
tion stiftedes. Vi bedömer att det är det största syntetiska bib-
lioteket för läkemedelsforskning i världen och motsvarande 
cirka 20 miljoner gånger ett normalt bibliotek för de stora läke-
medelsföretagen. Vårt nya bibliotek är nu verksamt i flera pro-
jekt, med antagandet att det ytterligare kommer att öka våra 
möjligheter till framgång med utmanande sjukdomsmål. Trots 
storleken på biblioteket kan det hanteras av en person med en 
hand med alla molekyler i ett enda provrör.

Nästan samtidigt rapporterade vi om en publikation i samar-
bete med Nobelpristagaren Professor Robert Lefkowitz som 
presenterade ett genombrott i tillämpningen av Nuevolutions 
teknologi mot GPCRs, den viktiga klassen av mål involverade i 
signalering genom cellmembran.

Läs mer om vår plattform för upptäckt av läkemedel, Cheme-
tics®, längre fram i denna rapport.

I vår rapport för det andra kvartalet 2016/2017 (8 februari 
2017) tillkännagav vi vår förväntan på att flera resultat från 
vår pipeline skulle släppas under 2017. Jag är väldigt glad över 
att redan se positiva framsteg på bred front, vilket presenteras 
närmare i denna rapport för det tredje kvartalet.

Partnerskapsprogrammen med Almirall, Amgen och Jans-
sen Biotech utvecklas positivt, och den interna pipelinen har 
gett lovande resultat i de stora programmen och i synnerhet 
i programmen för RORγt-hämmare och selektiv BET bromo-
domän-hämmare. Med flera biologiska studier samt aktiviteter 
för kemioptimering som pågår i flera program, räknar vi med 
att nå viktiga slutsatser i pågående arbete inom vår pipeline 
under 2017.

Med en stark kassa, flera och starka partnerskap, en kraftfull 
och ständigt växande teknologiplattform och flera pågående 
spännande läkemedelsforskningsprogram för viktiga sjukdo-
mar med ett betydande ouppfyllt behov, är vi fortsatt över-
tygade om att framtiden kommer att ge spännande resultat 

under genomförandet av vår långsiktiga strategi att bygga 
Nuevolutions kliniska och prekliniska pipeline själva och i sam-
arbete med dedikerade partners.

Personligen och på uppdrag av Nuevolutions personal, ledning 
och styrelse vill jag uttrycka min uppskattning för det starka 
stöd vi får från vår stora och lojala aktieägarbas, totalt 3 700 
aktieägare, för att genomföra vår strategi. Vi hoppas att få 
möjlighet att träffa er på ett av våra många arrangemang under 
året.

Stockholm, den 17 maj 2017

Alex Haahr Gouliaev, VD
Nuevolution AB (publ)

VD har ordet
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VÄLKOMMEN TILL MASKIN-
RUMMET FÖR UPPTÄCKT 
AV LÄKEMEDEL!
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Massiv utökning av motorn för upptäckt av

läkemedel
Den aktiva substansen i ett läkemedel är en molekyl (en för-
ening), som har optimerats för att ha specifika egenskaper. Till 
exempel hämmar molekylen en specifik biologisk process som 
orsakar sjukdomen, utan att ha andra oönskade effekter, det 
vill säga att den är säker. Sådana molekyler är gjorda av min-
dre ”byggstenar”. Det är emellertid en mycket utmanande, 
kostsam och tidskrävande process att hitta sådana säkra och 
optimala molekyler, även med hjälp av den konventionella 
teknik som finns hos de stora läkemedelsföretagen, vilka bara 
kan testa några miljoner molekyler under ett läkemedelsupp-
täcktsprojekt.

Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknologi gör det 
möjligt för oss att kombinera tiotusentals ”byggstenar” med 
olika utseenden/former och egenskaper med tiotusentals 
andra olika ”byggstenar” för att bilda en mycket komplex sam-
ling av molekyler (ett bibliotek av molekyler). En sådan samling 
kan bestå av miljarder eller flera molekyler. I processen att syn-
tetisera biblioteket tar Nuevolution tiotusentals sådana olika 
”byggstenar”, och fäster genom en kemisk reaktion en unik 
”streckkod” (DNA-sekvens) som identifierar den specifika 
”byggstenen”. Denna process kan upprepas flera gånger, och 
varje gång vi lägger till en ”byggsten” för varje molekyl bifo-
gar vi också en unik ”streckkod”. I slutet av processen får vi en 
blandning av molekyler med stor mångfald, där varje molekyl 
är annorlunda i utseende/form och har olika egenskaper och 
där varje molekyl är kopplad till en ”streckkod”. Efter screening 
läser vi dessa ”streckkoder” (= sekvensering av DNA), så att vi 
kan avgöra vad strukturen hos molekylen, som är kopplad till 
”streckkoden”, är. Användningen av DNA som ”streckkod” är 
mycket viktigt för screeningprocessen (se nästa sida)

NYHETER UNDER DET TREDJE KVARTALET: Den 14 
februari 2017 meddelade vi att vår 40 biljoner stora sam-
ling av molekyler (40T-bibliotek) slutfördes. Det är cirka 
20 miljoner gånger fler molekyler än vad som normalt är 
tillgängligt för ett stort läkemedelsbolag i dess konventio-
nella process för att upptäcka läkemedel. Vi bedömer att 
det är världens för närvarande största samling molekyler 
framställda via syntetisk kemi. Innan vi skickade ut press-
meddelandet hade vi noggrant kontrollerat bibliotekets 
kvalitet och validerat det med framgång i testscreening 
mot specifika sjukdomsmål. Under testscreeningen och 
utan ytterligare optimering kunde vi identifiera moleky-
ler med en extremt hög potens direkt från den komplexa 
blandningen av 40 biljoner molekyler. Biblioteket används 

nu i Nuevolutions projekt för upptäckt av läkemedel. 
Under kvartalet har vi också slutfört ytterligare fokuse-
rade bibliotek som är viktiga för utvalda program, och vi 
håller på att skapa två nya bibliotek som omfattar cirka tio 
miljarder molekyler med unika egenskaper. Vi förväntar 
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I allmänhet börjar program för upptäckt av läkemedel genom 
att man testar molekyler som redan finns tillgängliga internt 
från tidigare projekt för att se om någon av de befintliga mole-
kylerna har några av de avsedda egenskaperna. Ursprungligen 
söker de stora läkemedelsföretagen bland sina en till två mil-
joner befintliga molekyler med hjälp av en process som kallas 
High Throughput Screening (HTS). En fullt optimerad HTS-
anläggning kan normalt testa en miljon molekyler på en till 
två veckor. Dock är screeningen ofta inte framgångsrik, eller 
så lyckas man endast identifiera få molekyler, potentiellt med 
sämre egenskaper och allmänt med endast mycket begränsad 
information för ytterligare optimering. Om fler molekyler 
kunde testas skulle sannolikheten att hitta bra molekyler öka 
och betydligt mer information kunnat erhållas för att styra den 
ytterligare optimeringen.

Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknologi möjlig-
gör en snabb och kostnadseffektiv screening av miljarder till 
biljoner molekyler blandade med varandra. I vår process söks 
det biologiska sjukdomsmålet med Nuevolutions DNA-streck-
kodade screeningbibliotek (se föregående sida). De flesta 
molekylerna kommer inte att binda till målet och kan tvättas 
bort, medan de molekyler som binder starkt mot sjukdomsmå-
let kan isoleras. De molekyler som isoleras efter en screening 
kan sedan identifieras genom sekvenseringen av DNA-streck-
koden. Screeningen av dessa komplexa blandade bibliotek är 
endast möjlig eftersom vi använder DNA som streckkod. Det 
beror på den extrema lätthet med vilken DNA kan upptäckas 
och sekvenseras. Till exempel har Nuevolution resultat från 
screening av biblioteket på 40 biljoner molekyler efter två till 
tre veckor, medan det skulle ta cirka 500 000 år att screena ett 
sådant komplext bibliotek med konventionell HTS. Nuevolu-
tion har etablerat en dominerande patentposition för sin tek-
nologi och lämnat in elva patentfamiljer med över 200 patent 
som redan beviljats.

tion artikeln ”An allosteric ”Beta-Blocker” isolated from 
a DNA-encoded small molecule library” ” i the Procee-
dings of the National Academy of Sciences, USA (PNAS 
(2017) 114(7) 1708). Detta arbete representerar ett stort 
genombrott i tillämpningen av Nuevolutions teknologi 
mot den viktiga klassen av mål som heter GPCRs och som 
är involverade i signalering genom cellmembran. Vi har 
utökat samarbetet med Lefkowitz-gruppen för att öka 
förståelsen för GPCR och framtida värde från detta sam-
arbete. Slutligen publicerade Nuevolution också en veten-
skapligt granskad artikel som beskriver vår hantering av 
big data som genereras av vår screening (A. Kontijevskis, J. 
Chem. Inf. Model., 28 mars, 2017).

oss att slutföra dessa under det fjärde kvartalet 2016/17.

NYHETER UNDER DET TREDJE KVARTALET: Den 23 
januari 2017 publicerade Nobelpristagaren Dr. Robert J. 
Lefkowitz vid Duke University tillsammans med Nuevolu-
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RORγt INVERSE AGONIST (HÄMMARE) 
Efter licensavtalet med Almirall i december 2016 fortskri-
der nu det gemensamma programmet för RORγt-hämmare 
inom dermatologi och psoriasisartrit. Efter en första tek-
nologiöverföring i januari och februari 2017 samarbetar de 
två parterna nära för att utveckla programmet mot first-in-
man(FIH)-studier, och projektet utvecklas enligt plan. Denna 
del av programmet styrs av Almirall.

Nuevolution har behållit alla rättigheter till sitt program för 
RORγt-hämmare utanför områdena dermatologi och pso-
riasisartrit, och utvecklar programmet inom flera sjukdoms-
indikationer. Flera standardmusmodeller av inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD, till exempel Crohns sjukdom) har nyligen 

genomförts av Nuevolution med positiva resultat. En av Nu-
evolutions potenta och säkra RORyt-hämmare administre-
rades i en djurmodell av IBD, där tillståndet för IBD induce-
rades med den starkt irriterande TNBS (kemisk substans). I 
denna modell har Nuevolution visat att dess förening, som 
doserades oralt, ledde till dosberoende förbättring i kolonpa-
rametrar i nivå med den anti-IL17A antikropp som användes 
som referens och som doserades genom injektion (figur 1). I 
en andra IBD-modell (med användning av den svagare irrite-
rande substans DSS) förbättrade Nuevolutions förening både 
kolonparametrar (figur 2) och dosberoende reducerad IL-17A 
(biomarkör för inflammation) i kolonen av DSS-behandlade 
möss (figur 3). Sammantaget understödjer data relevansen 
och potentiell användning av Nuevolutions RORγt-hämmare 

Programverksamhet

HÖJDPUNKTER

•  Programmet för RORγt-hämmare (inflammation), som utlicensierades till Almirall i december 2016 för dermatolo-
giska indikationer och psoriasisartrit, utvecklas enligt plan.

• I sökandet efter sekundära indikationer för vårt program för RORγt-hämmare utanför Almirall-samarbetet har vi 
nu fått positiva data i två djurmodeller av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vi fortsätter undersöka möjligheterna 
inom nya Th-17-relaterade sjukdomar innan vi väljer nästa indikation för vårt program inom RORγt-hämmare. Pla-
nen är att nå denna slutsats under 2017.

•  Programmet för selektiva BET bromodomän-hämmare (inflammation), där vi genomfört betydande biologiska stu-
dier, har utvecklats positivt under de senaste sex månaderna. Vi har befäst verkningsmekanismen i djur, erhållit 
effekt på biomarkörnivå i en djurfibrosmodell, visat effekt i en första djurmodell av Lupus och har en pågående gene-
tisk djur-Lupus-modell och visat en godartad toxicitetsprofil både in vitro och in vivo. Kemioptimering har därför 
återstartats, medan vi kompletterar ytterligare biologiska studier för att nå en slutsats kring den bästa första indika-
tionen för programmet. Planen är att nå denna slutsats under 2017.

•  I programmet för immunonkologi RORγt-agonist (immunstimulering vid cancerbehandling) har vi tagit fram för-
eningar med stark in vitro effekt. Detta program är nu under förberedelse för in vivo-studier efter farmakokinetisk 
profilering (in vivo-stabilitetsprofilering).

•  I programmet för GRP78 (cancer) har vi förbättrat egenskaper för våra föreningar vilket gör att våra samarbetspart-
ners CRT och ICR kan initiera cellbaserade studier för att bekräfta relevansen av att detta mål hämmas i cancer.

•  I samarbetet med Amgen har vi framgångsrikt nått in vitro proof-of-concept i det första programmet och lagt till 
ytterligare ett program i samarbetet, vilket redan nått in vitro proof-of-concept. Vi säkrar därmed vår framtida poten-
tiella licensinnehavare för detta program redan nu.

•  Samarbetet med Janssen Biotech har utökats med ännu ett mål vilket utlöser ytterligare en avgift för tillgång till tek-
nologi på 600 000 USD (5,45 MSEK).

Sammantaget har flera program i flera olika typer av studier nyligen visat positiva resultat, men vi vill också vara försik-
tiga eftersom ytterligare kemioptimering och biologisk karaktärisering fortfarande är igång och att sådana aktiviteter är 
förenade med risk för misslyckande.
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kationen för vårt RORγt-program under 2017. Om studierna 
fortsätter att vara framgångsrika kan vi antingen utlicensiera 
programmet eller behålla det för vår egen interna utveckling 
– båda alternativen är i linje med vår övergripande affärsstra-
tegi.

BROMODOMÄN HÄMMARE (INFLAMMATION)
Nuevolutions BET bromodomän hämmare är potenta och 
selektiva för den första bromodomänen av BET-familjen av 
proteiner. Den ökade selektiviteten hos våra föreningar ger 
minskad toxicitet jämfört med icke-selektiva hämmare, sam-
tidigt som vi upprätthåller antiinflammatorisk effekt.

Vi har nyligen fokuserat våra insatser på biologiska studier för 
att öka vår förståelse för effekterna av våra selektiva bromo-
domän hämmare vs icke-selektiva hämmare. I det följande ger 
vi en sammanfattning av viktiga data, inklusive nya data.

In vivo-effektivitet har påvisats i djurinflammatoriska mo-
deller. Nyligen testades NUE7770, en av våra BET bromo-
domän-selektiva hämmare, vidare för dosberoende effekt i 
den inflammatoriska musmodellen med kollageninducerad 
artrit (CIA) jämfört med prednisolon (en glukokortikoid) och 
en antikropp mot det proinflammatoriska cytokinet IL-17A. 
Oralt doserat NUE7770 kunde minska klinisk artritspårning 
vid 30 och 100 mpk (två gånger dagligen) till en nivå som lik-
nar den hos IL17A-antikroppen (se figur 4), men givet som 
injektion. Uppgifterna stödjer effekten av NUE7770 i Th17-
drivna sjukdomar med ett projicerat högt terapeutiskt index.

Vi har fortsatt att undersöka den potentiella användningen av 
NUE7770 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). Toxi-
net Bleomycin doserat genom inandning används för att in-

Figure 3. NUE-förening hämmar produktionen av IL-17A (biomar-

kör för inflammation) i tjocktarmen. Nivån av det proinflammato-

riska cytokinet IL-17A ökar under den inflammatoriska processen. 

NUE-förening (doserad oralt) inhiberade kolonnivåer av IL-17A dos-

beroende, vilket visade effekten i denna modell för IBD.

Figure 2. NUE-förening visar effekt i DSS-modellen för IBD. IBD 

inducerades i möss med den svagare irriterande DSS. Det inflamma-

toriska tillståndet som induceras av DSS medför minskad längd på 

tjocktarmen och ökad vikt på grund av ackumulering av immunceller 

och ödem. NUE-förening (doserad oralt) reverserade det ökade vikt/

längdförhållandet dosberoende med en maximal effekt överlägsen 

den för IL-17A-inhibering via en antikropp doserad genom injektion.

Figur 1. NUE-förening visar effekt i TNBS-modellen av IBD. IBD 

inducerades i möss med den starkt irriterande TNBS. Det inflamma-

toriska tillståndet som induceras av TNBS minskar längden på tjock-

tarmen och ökar vikten på grund av ackumulering av immunceller 

och ödem. NUE-förening (doserad oralt) reverserade det ökade för-

hållandet vikt/längd dosberoende med en maximal effekt i nivå med 

steroid- eller IL-17A-antikroppsbehandling.

för behandling av IBD, och den relevanta detaljerade farma-
kologin hos föreningen undersöks för närvarande.

Dessa studier bekräftar vikten av att hämma den Th17/IL-
17-drivna inflammatoriska processen i IBD. Förutom IBD 
undersöker vi för närvarande andra möjligheter inom nya Th-
17-relaterade sjukdomar.
Det är vårt mål att nå slutsatsen för den potentiellt nästa indi-
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ducera lungfibros, därmed utfällning av symptom på IPF. I en 
tre veckors mus studie med NUE7770-behandling såg vi dos-
beroende reduktion av nivåer av hydroxi-prolin (biomarkör 
för kollagennedbrytning) vilket indikerar att fibros reduceras 
i lungvävnaden. I denna kortvariga modell kunde vi inte de-
monstrera morfologisk förbättring genom histopatologi, men 
kollektivt stödjer data potentiella användningsområden för 
selektiva bromodomänhämmare i fibrotiska sjukdomar som 
potentiellt sklerodermi och potentiellt artros som nu kom-
mer att undersökas ytterligare. Vi undersöker för närvarande 
användbarheten av vår selektiva BET bromodomänhämmare 
i Lupus. Lupus är en systemisk inflammatorisk sjukdom, som 
kan riktas mot en vävnad eller, i de allvarligaste fallen, organ 
med den farligaste manifestationen som är njurvävnadskada, 
ett tillstånd som kallas lupusnefrit. Nuevolution har tidigare 
presenterat positiva data i det pristaninducerade (kemiskt 
inducerade) tillståndet av Lupus. En åtta veckors studie som 
undersökte funktionen av NUE7770 i den genetiska Lupus-
musmodellen (Lpr) initierades under tredje kvartalet. Studien 
är pågående och de slutliga uppgifterna förväntas under det 
fjärde kvartalet.

Syftet med djurstudierna är att nå fram till den mest optimala 
första mänskliga indikationen för programmet.

Vi har visat att selektiva BET bromodomän hämmare har en 
godartad toxicitetsprofil. Övergripande data från vår toxiko-
logistudie visas i tabell 1.

En cellprofil för cytotoxicitet har också avslutats. Denna på-
visade låg cytotoxicitet för NUE7770, vilket är i överensstäm-
melse med den godartade toxicitetsprofilen som observera-
des i vår två veckors icke-GLP-mustoxikologistudie. För att 
ytterligare stödja både farmakologin för NUE7770 och den 
låga cytotoxiciteten i förhållande till den icke-selektiva JQ-1 
utvärderar vi för närvarande genuttrycksändringar efter be-
handling av celler med antingen NUE7770 eller JQ-1.

Baserat på de lovande biologiska data har Nuevolution åter-
startat sin kemi för slutlig optimering inom programmet på 
väg mot en kandidatförening. För att stödja denna slutliga 
kemikampanj har vi erhållit högupplösta kristallstrukturer 
(3D-strukturer med röntgenstudier) av våra nyckelföreningar 
mot bromodomän-målet. Våra selektiva föreningar visar en 
unik bindningsmekanism jämfört med bindningsläge för en 
icke-selektiv inhibitor som JQ-1. Konstruktionerna är mycket 
informativa och kommer att stödja den slutliga optimeringen 
av föreningar för programmet.

Det är vårt mål att nå fram till den optimala indikationen 
för vårt program för selektiva bromodomän-hämmare under 
2017. Om studierna fortsätter att var lyckosamma kan vi strä-
va efter att antingen utlicensiera programmet eller behålla det 
för vår egen interna utveckling - båda alternativen överens-
stämmer med vår övergripande affärsstrategi.

RORγt AGONIST (CANCER) 
Stimulering av immunsystemet för att förmedla attacker på 
tumörer är kännetecknande för immunonkologi (IO). I ett av 
våra IO-program försöker vi stimulera immunsystemet med 
RORyt-agonister. I vår första cellbaserade provning observe-
rades emellertid endast partiell effekt på IL17A-induktion i 
mussplenocyter (mjältens immunceller). Programmet har där-

Övergripande resultat från toxikologisk studie med två veckors repetitiv dos

Hematologi Clin Chem Obduktion Histopati

NUE7770 (alla doser) Inga negativa resultat Inga negativa resultat Inga negativa resultat Inga negativa resultat

JQ1 30 mpk Inga negativa resultat Inga negativa resultat Liten Thymus Lymfoidutarmning i 

Thymus

JQ1 100 mpk (dag 12) PLT ↓ 48% ALT/AST ↑ Liten Thymus Multipla negativa resultat

Tabell 1. Den BD1-selektiva Nuevolution-föreningen NUE7770 doserades vid 30, 100 eller 300 mpk två gånger dagligen utan några observerade 

biverkningar. Den icke-selektiva komparatorn, hämmaren JQ-1, doserades vid 30 och 100 mpk två gånger dagligen vilket ledde till hög mor-

talitet vid dag 8-12 för den högsta dosen. Kliniska fynd från 30 eller 100 mpk doseringsarmar med JQ-1 inkluderade reduktion av blodplättar, 

förhöjda leverenzymer, reducerad bräss (Thymus) och flera förändringar i histopatologi inklusive effekter i mag-tarmkanaltrakten, medan ingen 

sådan bieffekt observerades efter behandling med NUE7770. PLT↓ ≡ förlust av blodplättar, ALT/AST↑ ≡ oönskad ökning av leverenzymer. 

Figure 4. 14-dagars mus CIA-studie: Terapeutisk effekt av den selek-

tiva BD1-föreningen jämfört med IL17A-antikroppen (Th17-vägen). 
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för processats för ytterligare optimering och studier av bio-
logiska effekter. Programmet har utvecklats framgångsrikt 
och vi har erhållit föreningar som uppvisar stark RORyt-sti-
mulering samt visar dosberoende produktion och utsöndring 
av IL17A vilket stödjer en korrekt verkningsmekanism (MoA). 
Förutsatt att resultat av pågående farmakokinetisk profile-
ring (in vivo stabilitetsprofilering) är framgångsrika kommer 
en förening att väljas och testas i en eller flera syngenetiska 
cancer xenograftmodeller både som monoterapi och i kombi-
nation med relevanta immun-check-point-hämmare.

Vi förväntar oss att rapportera vidare om programmet för 
RORyt hämmare under andra halvåret 2017.

GRP78-HÄMMARE (CANCER)
Programmet för GRP78-hämmare är ett projekt i samarbete 
mellan Nuevolution och Cancer Research Technology (CRT, 
Storbritannien) samt Cancer Research Institute (ICR, Stor-
britannien). GRP78 är ett protein som överuttrycks i vissa 
cancerformer, där det stödjer överlevnad hos cancerceller. 
GRP78 är ett intracellulärt mål (ett mål inuti celler) och pro-
jektinsatserna har fokuserats på optimering av föreningar för 
att förbättra deras cellinträngande förmåga, vilket behövs för 
att föreningarna ska kunna blockera sjukdomsmålet GRP78. 
Vi har nu föreningar med förbättrade egenskaper och dessa 
kommer att testas med CRT/ICR i cancercellinjer för att visa 
effekt på relevanta biomarkörer som överensstämmer med 
GRP78-hämning. Vi förväntar oss att uppdatera GRP78-pro-
grammet under andra halvåret 2017 när cancercellspanelens 
selektivitetsdata är tillgängliga. Tills data från dessa studier 
finns tillgängliga kommer Nuevolution att stoppa sina nuva-
rande aktiviteter inom kemioptimering av ledande föreningar 
för att fokusera resurser på andra prioriterade projekt med 
potential för snabba framsteg och framtida strategiska pro-
gramalternativ.

AMGEN
I samarbetet med Amgen har vi erhållit in vitro-proof-of-
concept (PoC) för det första programmet. Ett annat program 
som hittills varit en del av Nuevolutions interna pipeline hade 
redan nått ett cellbaserat proof of concept och var på väg 
in i intern optimering. Detta program är också av särskilt in-
tresse för Amgen, och vi har därför överfört programmet till 
Amgen-samarbetet och därigenom säkerställt den potentiella 
framtida licenstagaren för programmet redan nu.

JANSSEN BIOTECH
I mars 2017 inledde Janssen Biotech och Nuevolution ytter-
ligare ett gemensamt program, som kommer att gå in i scre-
ening under fjärde kvartalet 2016/17. Det utlöste ytterligare 
en betalning för teknologitillgång om 600 000 MUSD (5,45 
MSEK). 

BRIC/IFD
I vårt samarbete kring cancer med Biotech Research och Inn-
ovation Center (BRIC), finansierat av Innovation Fund Den-
mark (IFD), har vi initierat första screening av leukemi-mål 
inom NSD-familjen.

Figur 5. Panel A (vänster) visar den tredimensionella kristallstrukturen (ytorna visas) av vår selektiva bromodomän hämmare (röd) bunden till 

sjukdomsmålet (vit). Figuren visar att vår småmolekyl binder tätt mot målet och blockerar därmed dess funktion. Panel B (höger) visar samma 

som Panel A, men istället visar vi skelettstrukturen hos sjukdomsmålet (vit) med vår molekyl (röd) bunden till den. Den orange strukturen är 

skelettstrukturen hos sjukdomsmålet när en icke-selektiv bromodomän hämmare är bunden. Bilden visar att den vita sjukdomsmålsstrukturen 

tar en annan väg än det orangefärgade skelettet. Dessa subtila förändringar har gett oss viktig och värdefull information kring hur vi optimerar 

våra föreningar vidare mot kandidaten, samtidigt som vi behåller den selektivitet som ger oss mycket bättre säkerhet.

A B
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Affärs- och 

partneraktiviteter

HÖJDPUNKTER

• Baserat på den senaste positiva utvecklingen av 
Nuevolutions interna pipeline har vi fortsatt att 
marknadsföra den för potentiella partnerskap och vi 
behåller vår bedömning att ingå minst ett avtal (utli-
censiering av program, riskdelnings-/forskningssam-
arbete eller plattform-baserat avtal) under de kom-
mande nio månaderna.

Efter det större partnerskapet1 med Amgen, där Nuevolution 
enligt avtalet är berättigat till potentiella betalningar om upp 
till 410 MUSD (3,5 miljarder SEK) per mål plus stegvis ökande 
royalties, samt med Almirall, där Nuevolution erhållit en för-
skottsbetalning på 11,2 MEUR (109,4 MSEK) och är berät-
tigat till upp till 442 MEUR (4,3 miljarder SEK) i milstolpsbe-
talningar samt stegvis ökade royalties på framtida försäljning, 
har industrins aktörer erkänt Nuevolutions förmåga att leve-
rera kring upptäckt och utveckling av läkemedel. Det har vi 
noterat genom de samtal som vi har haft under konferenser 
arrangerade av JP Morgan (San Francisco, januari 2017) och 
BIO Europe Spring (Barcelona, mars 2017). Under kvartalet har 
vi stärkt våra initiativ inom befintliga forsknings- och affärs-
utvecklingssamarbeten samt ytterligare utvidgat vårt läkeme-
dels- och biotekniknätverk.

Under BIO Europe Spring fokuserade vi på att träffa framtida 
programpartner och därmed främja programmet för RORyt-
hämmare utanför samarbetet med Almirall, genom att pre-
sentera positiva preliminära data från två olika typer av mus-
modeller för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)2. För det 
selektiva programmet för bromodomän-hämmare visade Nue-
volution positiva data kring effekten av NUE7770 i den prista-
ninducerade musmodellen av Lupus3 liksom andra stödjande 
data inklusive presentation av data som stödjer den godartade 
toxicitetsprofilen. I det mycket attraktiva området immunon-

1) Den 4 oktober 2016 informerade Nuevolution om ett strategiskt partnerskap med Amgen kring utveckling av program inom onkologi och neurovetenskap. Den 

12 december 2016 informerade Nuevolution om ett strategiskt samarbete med Almirall för att utveckla RORγt-hämmare för behandling av hudsjukdomar och pso-

riasisartrit.

2) IBD är en grupp kroniska inflammatoriska tillstånd som påverkar mag-/tarmkanalen; vanligast förekommande är Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

3) Lupus (SLE) är en systemisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som kan påverka alla organ och vävnader i människokroppen. Även om SLE kan påverka flera 

organ är en av de allvarligaste yttringarna en njursjukdom kallad Lupus nefrit (LN).

kologi presenterade Nuevolution nyligen positiva resultat som 
erhölls i programmet för RORyt agonist (immunstimulering). 
Vi har fått uppmuntrande feedback om våra framsteg, inklu-
sive potentiellt intresse för partnerskap.

Vi bibehåller vår bedömning att ingå minst ett avtal (utlicen-
siering av program, riskdelnings-/ forskningssamarbete eller 
plattformsbaserat avtal) under de kommande nio månaderna.
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”Upptäckt av läkemedel på ett enkelt 

och mer kraftfullt sätt än någonsin” 

Investeraraktiviteter

HÖJDPUNKTER

• I januari deltog Nuevolution i JP Morgans årliga hälsokonferens. För-
utom att främja partnerskap fortsatte vi att stärka vår framtida inves-
terarbas genom att träffa flera amerikanska och europeiska investerare 
specialiserade på vår industri för att förklara Nuevolutions affärsmål. 
Detta för att stödja Nuevolutions ambition att förbereda en framtida 
notering av bolagets aktier på huvudmarknaden (vilket tidigare nämnts 
i vårt prospekt och vår årsredovisning 2015/16).

• Under det tredje kvartalet 2016/17 deltog Nuevolution i fem inves-
terarmöten i Sverige och Danmark (organiserade av Redeye, Aktiespa-
rarna och Dansk Aktionærforening) samt deltog i en europeisk bio-
teknikkonferens i Amsterdam (presentationer kan hittas på https://
nuevolution.com/investor-se/investorevenemang/).

Nuevolution följs av analytiker från Redeye, Jarl Securities, 
Remium och Edison. Under kvartalet har både Redeye och Edi-
son släppt större inledande rapporter om Nuevolution. Dessa 
och andra rapporter finns på http://nuevolution.com/inves-
tors/stock-information/#2.

Vi behåller vårt stora fokus på att kommunicera med såväl 
befintliga som nya investerare och arbetar för att ytterligare 
stärka vår investerarbas som en förberedelse för en framtida 
notering av bolagets aktier på huvudlistan (reglerad marknad).

TRÄFFA OSS

För 2017 har Nuevolution hittills planerat deltagande vid följande evenemang där företagsledningen presenterar företaget:

17 maj:   Tredje kvartalets webbsända telekonferens
22 maj:   Investeringsträff, Aktiespararna Stockholm Vasa, Stockholm
12 juni:   Småbolagsdagen, Redeye/Aktiespararna, Stockholm
13 juni:   InvestorDagen, Dansk Aktionærforening, Aarhus
12 september:  Rodman & Renshaw 19th Annual Global Investment Conference, New York
17 september:  Aktiedagen, Aktiespararna, Malmö
28 september:  InvestorDagen, Dansk Aktionærforening, Köpenhamn
27 november:  Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg

Använd följande länk för att prenumerera på vårt nyhetsbrev: http://nuevolution.com/about/newsletter/
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Koncernen - Nyckeltal

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Helår
TSEK, såvida annat ej anges 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2015/16

RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning 1 602 5 964 114 370 18 249 21 314
Forsknings- och utvecklingskostnader -26 153 -21 896 -79 102 -64 120 -115 707
Försäljnings- och administrationskostnader -5 228 -5 740 -16 934 -29 284 -57 493
Rörelseresultat -29 779 -21 672 18 334 -75 155 -151 886
Finansnetto -306 -927 1 149 -379 -22
Periodens resulat -29 027 -20 880 1 794 -70 338 -144 997
Totalresultat -29 434 -21 127 -1 974 -70 084 -144 087

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 10 615 12 029 14 079
Omsättningstillgångar 219 159 246 698 220 886
Totala tillgångar 229 774 258 727 234 965
Aktiekapital 42 858 42 858 42 858
Eget kapital 195 928 221 623 198 055
Långfristiga skulder 3 300 3 686 3 482
Kortfristiga skulder 30 546 33 418 33 428
Rörelsekapital -17 931 -8 458 -24 718
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar 1 678 3 644 4 094

KASSAFLÖDEN
Kassaflöden från den löpande verksamheten 53 943 -45 752 -1 086 -69 767 -81 450
Kassaflöden från investeringsverksamheten -73 -20 -724 -130 -555
Kassaflöden från finansieringsverksamheten -325 -313 -907 239 274 240 942
Totala kassaflöden 53 545 -46 085 -2 717 169 377 158 937

FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultat per aktie före utstpädning, SEK -0,68 -0,49 0,04 -2,05 -3,98
Resultat per aktie efter utstpädning, SEK -0,66 -0,49 0,04 -2,05 -3,98
Eget kapital per aktie, SEK 4,57 5,17 4,57 5,17 4,62
Aktiekurs vid periodens slut 17,50 10,70 9,00

Soliditet (%) 85 86 84

Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner st 42,858 42,858 42,858 34,355 36,469
Antal utestående aktier vid periodens slut, miljoner st 42,858 42,858 42,858 42,858 42,858
Gennomsnittligt antal aktier efter udspädning, miljoner st 44,239 42,858 43,146 34,355 36,469

Genomsnittligt antal anställda (FTE) 44 42 43
Antal anställda (FTE) vid periodens slut 44 42 44
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Finansiell rapport

KONCERNEN

NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2016/17 
blev 1,6 MSEK jämfört med 6,0 MSEK under det tredje kvar-
talet 2015/16. Intäkter under det tredje kvartalet 2016/17 här-
rörde sig från forskningssamarbetet med Janssen Biotech och 
mindre intäkter från avtalet med Innovation Fund Denmark, 
medan intäkter från samma kvartal föregående år kom från 
avtalet om teknologiöverföring med Novartis samt intäkter 
från samarbetet med Janssen Biotech.

De totala intäkterna under de första nio månaderna 2016/17 
uppgick till 114,4 MSEK jämfört med 18,2 MSEK under de för-
sta nio månaderna 2015/16. Intäkter under de första nio måna-
derna 2016/17 kom främst från den initiala betalningen från 
Almirall S.A. (109,2 MSEK) och intäkter från samarbetet med 
Janssen Biotech, där intäkter under de första nio månaderna 
2015/16 kom från avtalet med Novartis och förskottsbetal-
ningar från samarbetet med Janssen Biotech.

KOSTNADER
Totala kostnader (forskning & utveckling och försäljning & 
administration) under det tredje kvartalet 2016/17 uppgick 
till 31,4 MSEK jämfört med 27,6 MSEK under samma kvartal 
föregående år. Ökningen berodde huvudsakligen på en ökning 
av kostnader inom forskning och utveckling (FoU) med 4,3 
MSEK, bestående av kostnader för reagenser och kemikalier, 
kostnader för externa kontraktstillverkare (CROs), in vivo-
tester i programmen för RORγt- och BET-hämmare, avgifter 
för patentansökningar kring föreningar samt en mindre minsk-
ning av kostnaderna för försäljning och administration med 0,5 
MSEK.

Totala kostnader under de första nio månaderna 2016/17 upp-
gick till 96,0 MSEK jämfört med 93,4 MSEK under de första 
nio månaderna 2015/16, som inkluderade kostnader för börs-
noteringen om 14,8 MSEK. Ökningen av de totala kostnaderna 
berodde huvudsakligen på en ökning av kostnader för forsk-
ning och utveckling med 15,0 MSEK, vilka främst bestod av 
ökade personalkostnader, API-kostnader för programmet för 
RORγt-hämmare, kostnader för in vivo-tester i programmen 
för RORγt- och BET-hämmare, kostnader för externa kon-
traktstillverkare (CROs), avgifter för nyligen utgivna patent 
för föreningar samt en ökning av kostnaderna för försäljning 
och administration med 2,5 MSEK, justerat för kostnader om 
14,8 MSEK för IPO:n under de första nio månaderna 2015/16, 
huvudsakligen beroende på kostnader för att vara ett listat 
företag.

RESULTAT
Under det tredje kvartalet 2016/17 gjorde koncernen ett rörel-
seresultat på -29,8 MSEK jämfört med -21,7 MSEK under det 
tredje kvartalet 2015/16. Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK 
under det tredje kvartalet 2016/17, positivt påverkat av valu-
takursvinster, jämfört med -0,9 MSEK under samma kvartal 
föregående räkenskapsår. Resultat före skatt blev -30,1 MSEK 
under det tredje kvartalet 2016/17 jämfört med -22,6 MSEK 
under samma kvartal föregående år. Intäkter från skatt upp-
gick till 1,1 MSEK under tredje kvartalet 2016/17 jämfört med 
1,7 MSEK under samma kvartal föregående år, i båda kvarta-
len på grund av skattelättnad för FoU i Danmark. Under det 
tredje kvartalet 2016/17 noterades en nettoförlust om 29,0 
MSEK jämfört med en nettoförlust om 20,9 MSEK under 
samma kvartal föregående räkenskapsår. Resultat per aktie 
efter utspädning (EPS-D) blev -0,66 SEK under det tredje kvar-
talet 2016/17 jämfört med EPS-D -0,49 SEK under det tredje 
kvartalet 2015/16.

Under de första nio månaderna 2016/17 gjorde koncernen ett 
rörelseresultat på 18,3 MSEK jämfört med -75,2 MSEK under 
de första nio månaderna 2015/16, främst tack vare förskotts-
betalningar från Almirall. Finansnettot uppgick till 1,1 MSEK 
under de första nio månaderna 2016/17, positivt påverkat av 
valutakursvinster, jämfört med -0,4 MSEK under de första nio 
månaderna förra året. Resultatet före skatt blev 19,5 MSEK 
under de första nio månaderna 2016/17, jämfört med -75,5 
MSEK under de första nio månaderna förra året. Under de för-
sta nio månaderna noterades en nettovinst på 1,8 MSEK efter 
justering för den spanska källbeskattningen av Almiralls ini-
tiala betalning och dansk skattelättnad för FoU, jämfört med 
en nettoförlust på 70,3 MSEK under de första nio månaderna 
2015/16. Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) blev 
0,04 SEK under de första nio månaderna 2016/17 jämfört med 
EPS-D om -2,05 SEK under de första nio månaderna 2015/16.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Det totala kassaflödet för tredje kvartalet 2016/17 visade ett 
inflöde på 53,5 MSEK jämfört med ett utflöde på 46,1 MSEK 
under det tredje kvartalet 2015/16, tack vare förskottsbetal-
ning från Almirall.

Under det tredje kvartalet 2016/17 uppgick kassaflödet från 
den löpande verksamheten till ett inflöde om 53,9 MSEK jäm-
fört med ett utflöde om 45,8 MSEK under tredje kvartalet 
2015/16. Inflödet under kvartalet beror huvudsakligen på för-
ändringen av rörelsekapital, vilket inkluderar fordran på Almi-
rall. 
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Investeringar i inventarier under det tredje kvartalet 2016/17 
uppgick till 0,1 MSEK jämfört med 0,0 MSEK under det tredje 
kvartalet 2015/16.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten under det tredje 
kvartalet 2016/17 uppgick till ett utflöde om 0,3 MSEK jäm-
fört med ett utflöde om 0,3 MSEK under det tredje kvartalet 
2015/16, under båda kvartalen på grund av återbetalning av 
leasingskulder.

Det totala kassaflödet för de första nio månaderna 2016/17 
uppgick till ett utflöde om 2,7 MSEK jämfört med ett inflöde 
om 169,4 MSEK under de första nio månaderna 2015/16, på 
grund av kapitaltillskottet från IPO:n.

Under de första nio månaderna 2016/17 uppgick kassaflödet 
från den löpande verksamheten till ett utflöde om 1,1 MSEK 
jämfört med ett utflöde om 69,8 MSEK under de första nio 
månaderna 2015/16. Det mindre utflödet under de första nio 
månaderna beror huvudsakligen på förändringen i rörelsekapi-
tal, som inkluderar fordran på Almirall. 

Investeringar i inventarier under de första nio månaderna 
2016/17 uppgick till 0,7 MSEK jämfört med 0,1 MSEK under 
de första nio månaderna 2015/16.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten under de första 
nio månaderna 2016/17 uppgick till ett utflöde om 0,9 MSEK 
jämfört med ett inflöde om 239,3 MSEK under de första nio 
månaderna 2015/16, tack vare kapitaltillskottet från IPO:n.

EGET KAPITAL OCH NETTOKASSA
Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens eget kapital till 
195,9 MSEK jämfört med 221,6 MSEK den 31 mars 2016, vil-
ket huvudsakligen relaterar till kapitaltillskottet från börsno-
teringen vid Nasdaq First North Premier i december 2015.

Den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 200,9 MSEK jäm-
fört med 215,6 MSEK den 31 mars 2016. Nettokassan uppgick 
till 196,2 MSEK den 31 mars 2017 (210,8 MSEK per 31 mars 
2016), efter avdrag för leasingskulder om 4,7 MSEK (4,8 MSEK 
per 31 mars 2016).

MODERBOLAG
Moderbolaget Nuevolution AB (publ) bildades den 28 augusti 
2015 genom en insättning av aktiekapital om 50 000 SEK. 
Moderbolaget hade under det tredje kvartalet 2016/17 kon-
cerninterna intäkter om 0,3 MSEK och inga intäkter under 
det tredje kvartalet 2015/16. Moderbolagets totala kostna-
der uppgick till 1,7 MSEK under det tredje kvartalet 2016/17 
och hade kostnader om 1,4 MSEK under det tredje kvartalet 
2015/16. Rörelseresultatet under det tredje kvartalet 2016/17 
uppgick till -1,4 MSEK jämfört med -1,4 MSEK under det tredje 
kvartalet 2015/16. Nettoresultatet uppgick till -1,4 MSEK 
under det tredje kvartalet 2016/17 jämfört med -1,5 MSEK 
under det tredje kvartalet 2015/16.

Moderbolagets likvida medel och nettokassa uppgick till 91,9 
MSEK den 31 mars 2017 jämfört med 177,3 MSEK den 31 mars 
2016. Eget kapital uppgick till 724,7 MSEK den 31 mars 2017 
jämfört med 723,9 MSEK den 31 mars 2016.

Koncernen består av Nuevolution AB (publ) (org. nr. 559026-
4304), Nuevolution A/S (org. nr. 26029708) och Oveun AB 
(org. nr. 556923-7273). Nuevolution A/S är det rörelsedrivande 
bolaget i koncernen.

Nuevolution AB (publ) införlivade Nuevolution A/S genom en 
apportemission den 13 november 2015.

HÄNDELSER EFTER DEN 31 MARS 2017
Oveun AB (vilande), dotterbolag till Nuevolution A/S, avytt-
rades den 7 april 2017 för ett marginellt belopp, och hade en 
obetydlig inverkan på resultaträkningen och den finansiella 
ställningen.

Ersättning för teknologitillgång från Janssen Biotech om USD 
600 000 (MSEK 5,45), som informerades om den 6 mars 2017, 
erhölls den 26 april 2017. Betalningen kommer att redovisas 
under fjärde kvartalet 2016/17 och framåt i takt med att tjäns-
terna för Janssen Biotech utförs.

ANTAL AKTIER
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Den 31 mars 2017 var det totala antalet utestående aktier i 
Nuevolution AB (publ) 42 858 236, oförändrat från den 30 juni 
2016.

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 31 MARS 2017

Aktieägare 
Antal 
aktier

Inne-
hav (%)

SEB Venture Capital 10 084 942 23,5%

Sunstone Capital 8 930 580 20,8%

Industrifonden 8 573 666 20,0%

SEB Utvecklingsstiftelse 3 288 306 7,7%

LMK 1 360 000 3,2%

Avanza Pensionförsäkrings AB 1 150 885 2,7%

SEB Pensionsstiftelse 1 142 858 2,7%

Nordnet Pensionförsäkrings AB 458 008 1,1%

Henry Dunkers Förvaltning 300 000 0,7%

Claus Resen Steenstrup och familj 259 090 0,6%

Stig Løkke Pedersen 212 334 0,5%

Hans Engblom och familj 179 743 0,4%

Midroc Finans AB 176 288 0,4%

Fynske Bank 170 582 0,4%

Peter Ragnarsson 167 000 0,4%

Granit Småbolag 160 437 0,4%

Catella Bank S.A. 131 000 0,3%

TIBIA Konsult AB 120 000 0,3%

Handelsbanken Liv 115 500 0,3%

Alex Haahr Gouliaev 70 778 0,2%

Övriga 5 806 239 13,5%

Totalt antal  utestående aktier 42 858 236 100,0%

Aktieinnehaven för Nuevolutions Stig Løkke Pedersen (styrel-
seordförande) och Alex Haahr Gouliaev (VD) är oförändrade 
jämfört med 30 juni 2016.

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT 

Nuevolution AB (publ), org.nr 559026-4304

Till aktieägarna

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella 
delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) 
för Nuevolution AB (publ) per 31 mars 2017 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med 
IAS 34 och årsredovis-ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 
på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen 
samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm, 17 maj 2017
Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
FINANSIELL KALENDER

Övrig information

18 NUEVOLUTION AB (PUBL)  KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTALET 2016/17



RAPPORT DATUM

Kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 

2016/17 (april-juni 2017)
6 september 2017

Årsredovisning 2016/17 18 september 2017

Årsstämma 12 oktober 2017

Kvartalsrapport för det första kvartalet 

2017/18 ( juli-september 2017)
7 november 2017

ÅRSSTÄMMA
Nuevolutions årsstämma 2017 kommer att hållas torsdagen 
den 12 oktober klockan 15:00 hos Advokatfirman Vinge, 
Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

NOMINERINGSKOMMITTÉ
Enligt årsstämmans beslut 2016 ska valberedningen bestå av 
företrädare för de tre största aktieägarna som är registrerade 
i aktieboken som förvaras av Euroclear Sweden per den 
31 mars 2017, samt styrelsens ordförande. I enlighet med 
detta och vilket annonserats på bolagets hemsida den 10 
april består valberedningen för årsstämman 2017 av David 
Sonnek (SEB Venture Capital), Peter Benson (Sunstone 
Capital), Lennart Hansson (Industrifonden) och Stig Løkke 
Pedersen (styrelsens ordförande). David Sonnek har utsetts 
till kommitténs ordförande.

CERTIFIED ADVISER

Nuevolutions Certified Adviser är Redeye AB.

For mer information kontakta gärna::

Alex Haahr Gouliaev, CEO
Tel: +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Tel: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

Denna information är sådan information som Nuevolution AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstå-
ende kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsda-
gen den 17 maj 2017 kl. 8.30 (CET).

NUEVOLUTION AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTALET 2016/17 19



Koncernens resultaträkning i sammandrag
1 juli 2016 - 31 mars 2017

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Helår
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2015/16

TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Nettoomsättning 1 602 5 964 114 370 18 249 21 314
Forsknings- och utvecklingskostnader -26 153 -21 896 -79 102 -64 120 -115 707
Försäljnings- och administrationskostnader -5 228 -5 740 -16 934 -29 284 -57 493
Rörelseresultat -29 779 -21 672 18 334 -75 155 -151 886
Finansiella intäkter 285 114 2 681 1 449 1 925
Finansiella kostnader -591 -1 041 -1 532 -1 828 -1 947
Resultat före skatt -30 085 -22 599 19 483 -75 534 -151 908
Periodens skatt 1 058 1 719 -17 689 5 196 6 911
Periodens resultat -29 027 -20 880 1 794 -70 338 -144 997

Peridens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -29 027 -20 880 1 794 -70 338 -144 997
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,68 -0,49 0,04 -2,05 -3,98
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,66 -0,49 0,04 -2,05 -3,98
Resultat per aktie efter utstpädning, SEK

Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag

Periodens resultat -29 027 -20 880 1 794 -70 338 -144 997
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter -407 -247 -3 768 254 910
Periodens totalresultat -29,434 -21,127 -1,974 -70,084 -144,087
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Rapport över koncernens finansiella ställning i sammandrag

31 mars 2017 31 mars 2016 30 juni 2016
TSEK TSEK TSEK

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 5 910 5 341 5 494
Finansiella anläggningstillgångar 4 705 6 688 8 585
Summa anläggningstillgångar 10 615 12 029 14 079

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 18 252 31 003 14 931
Likvida medel 200 907 215 695 205 955
Summa omsättningstillgångar 219 159 246 698 220 886

SUMMA TILLGÅNGAR 229 774 258 727 234 965

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 195 928 221 623 198 055

Räntebärande långfristiga skulder 3 300 3 686 3 482

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 1 412 1 231 1 222
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 15 729 16 770 19 484
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 405 15 417 12 722
Summa kortfristiga skulder 30 546 33 418 33 428

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 229 774 258 727 234 965
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Rapport över kassaflöden, koncern i sammandrag
1 juli 2016 - 31 mars 2017

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Helår
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2015/16

TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -30 085 -22 599 19 483 -75 534 -151 908
Justeringar för avskrivningar 423 317 1 262 950 1 328
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 0 16 -153 49 48 528
Finansiella intäkter -285 -114 -2 681 -1 449 -1 925
Finansiella kostnader 591 1 041 1 532 1 828 1 947
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -29 356 -21 339 19 443 -74 156 -102 030
Förändring av rörelsekapital 103 915 -24 351 -7 308 3 332 19 594
Kassaflöde från rörelsen 74 559 -45 690 12 135 -70 824 -82 436
Erhållen ränta 64 52 156 109 134
Betald ränta -456 -114 -857 -262 -358
Inkomstskatter, erhållna/betald -20 224 0 -12 520 1 210 1 210
Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 943 -45 752 -1 086 -69 767 -81 450

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -64 -20 -715 -130 -504
Investeringar/avyttringar av finansiella tillgångar -9 0 -9 0 -51
Kassaflöde från investeringsverksamheten -73 -20 -724 -130 -555

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 0 250 050 250 050
Emissionskostnader 0 0 0 -9 945 -7 989
Återbetalning av leasingskulder -325 -313 -907 -831 -1 119
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -325 -313 -907 239 274 240 942

Periodens kassaflöde 53 545 -46 085 -2 717 169 377 158 937
Omräkningsdifferenser -320 -1 120 -2 331 68 768
Likvida medel vid periodens början 147 682 262 900 205 955 46 250 46 250
Likvida medel vid periodens slut 200 907 215 695 200 907 215 695 205 955

Kassaflödesanalysen kan inte härledas direkt från publicerad finansiell data. 
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Rapport över koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag
1 juli 2016 - 31 mars 2017

TSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserade 
vinstmedel 
inkl perio-

dens resultat
Omräknings-

differenser
Summa eget 

kapital

Eget kapital per 1 juli 2016 42 858 699 203 -544 854 848 198 055

Periodens resultat 0 0 1 794 0 1 794
Övrigt totalresultat 0 0 0 -3 768 -3 768
Summa periodens totalresultat 0 0 1 794 -3 768 -1 974

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterade ersättningar 0 0 -153 0 -153
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 -153 0 -153

Total förändring eget kapital 0 0 1 641 -3 768 -2 127

Eget kapital per 31 mars 2017 42 858 699 203 -543 213 -2 920 195 928
42,858 227,775 -73,426 848 198,055

1 juli 2015 - 31 mars 2016

TSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserade 
vinstmedel 
inkl perio-

dens resultat
Omräknings-

differenser
Summa eget 

kapital

Eget kapital per 1 juli 2015 352 922 0 -301 307 -62 51 553

Periodens resultat 0 0 -70 338 0 -70 338
Övrigt totalresultat 0 0 0 254 254
Summa periodens totalresultat 0 0 -70 338 254 -70 084

Transaktioner med aktieägare
Effekten av omvänt förvärv -324 350 324 350 0 0 0
Nyemission 14 286 235 764 0 0 250 050
Kostnader i samband med nyemission 0 -9 945 0 0 -9 945
Aktierelaterade ersättningar 0 0 49 0 49
Transaktioner med aktieägare -310 064 550 169 49 0 240 154

Total förändring eget kapital -310 064 550 169 -70 289 254 170 070

Eget kapital per 31 mars 2016 42 858 550 169 -371 596 192 221 623
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

31 mars 2017 31 mars 2016 30 juni 2016
TSEK TSEK TSEK

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella tillgångar 632 699 550 052 550 052
Summa anläggningstillgångar 632 699 550 052 550 052

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, Koncernföretag, räntebärande 311 0 0
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 858 28 5 253
Likvida medel 91 880 177 257 173 983
Summa omsättningstillgångar 93 049 177 285 179 236

SUMMA TILLGÅNGAR 725 748 727 337 729 288

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 724 690 723 869 728 407

Räntebärande långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 0 0 0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 058 3 468 881
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 058 3 468 881

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 725 748 727 337 729 288

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
1 juli 2016 - 31 mars 2017

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Helår
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2015/16

TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Nettoomsättning 323 0 968 0 645
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 0 0
Försäljnings- och administrationskostnader -1 674 -1 427 -4 946 -16 257 -62 753
Rörelseresultat -1 351 -1 427 -3 978 -16 257 -62 108
Finansiella intäkter 3 0 293 47 47
Finansiella kostnader -8 -26 -32 -26 -56
Resultat före skatt -1 356 -1 453 -3 717 -16 236 -62 117
Periodens skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat -1 356 -1 453 -3 717 -16 236 -62 117
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Not 1. Redovisningsprinciper

TILLÄMPADE REGELVERK
Delårsrapporten innefattar redovisningen av koncernen och moderbolaget för Nuevolution AB (publ) i sammandrag. Delårsrap-
porten inkluderar de helägda danska och svenska dotterbolagen Nuevolution A/S och Oveun AB (vilande).

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med Internationell Finansiell Rapporteringsstandard IAS 34 “Delårsrap-
portering” som är antagen av EU samt andra svenska krav för redovisning i börsnoterade bolag. Moderbolagets delårsrapport har 
upprättats enligt årsredovisningslagen.

I syfte att presentera resultaträkningen i linje med jämförbara bioteknikföretag och även ge en mer rättvisande bild, har bolaget 
ändrat uppställningsformen för resultaträkningen från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad uppställningsform. Denna för-
ändring resulterar i tillförlitlig och mer relevant information om finansiella resultat, men har ingen inverkan på det finansiella resul-
tatet, den finansiella ställningen, kassaflödet eller resultat per aktie. Jämförelsetalen i resultaträkningen har justerats.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer, förutom noteringen ovan om ändrad uppställningsform i resultaträkningen, 
med de som tillämpades i årsredovisningen 2015/16, vilka är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) som antagits av EU förutom förändringen. För en komplett beskrivning av redovisningsprinciperna se årsredovisningen 
2015/16, sida 64-66 samt noter till resultaträkningen och rapport över den finansiella ställningen.

FINANSIELLA INSTRUMENT
För finansiella instrument finns det inga väsentliga skillnader mellan verkligt värde och redovisat värde av finansiella tillgångar och 
skulder.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR
Koncernen tillämpar nya och ändrade standarder och tolkningar som har trätt i kraft räkenskapsåret 2016/17. Dessa standarder 
och tolkningar har ingen signifikant påverkan på koncernen.

Not 2: Kritiska beslut och bedömningar i redovisningsprinciperna

Vid upprättandet av delårsrapporten kräver vissa bestämmelser enligt IFRS att ledningen gör bedömningar som väsentligt kan 
påverka koncernens finansiella rapporter. De mest betydelsefulla bedömningarna omfattar bland annat intäktsredovisning.

Utvärdering av kriterierna för intäktsredovisning i förhållande till koncernens kundavtal kräver att ledningen gör vissa bedömningar 
för att säkerställa att alla kriterier är uppfyllda innan intäkten redovisas. Sådana bedömningar görs särskilt med avseende av 
fastställandet av huruvida förskottsbetalningar och delbetalningar avseende samarbetsavtal är hänförliga till efterföljande kon-
traktsforskning eller andra tjänster, om dessa samtida transaktioner skall betraktas som en eller flera intäktsgenererande trans-
aktioner, oavsett om pågående arbete för tredje part finns och bör redovisas som fordring, och fastställandet av huruvida de 
väsentliga riskerna och förmånerna har överförts till köparen.

Samarbetsavtal granskas noggrant för att förstå vilken typ av risker och förmåner som är knutna till arrangemanget. Alla koncer-
nens intäktsgenererande transaktioner har varit föremål för en sådan bedömning av ledningen.

Förskottsbetalning som anses hänförliga till framtida forskning och utvecklingsarbete redovisas initialt som förutbetalda intäkter 
och redovisas samt fördelas som intäkt över den planerade utvecklingsperioden. Denna bedömning görs vid avtalets början och är 
baserad på utvecklingsbudgetar och planer. Den planerade utvecklingsperioden utvärderas löpande. Om den förväntade utveck-
lingsperioden ändrats väsentligt kommer detta att kräva en omprövning av fördelningen över perioden. Under denna period har 
inga sådana förändringar skett.

För ytterligare beskrivningar av väsentliga bedömningar och uppskattningar se not 2, 4 och 9 i årsredovisningen 2015/16.
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Noter



Not 3: Risker

All affärsverksamhet i Nuevolution medför risker. Riskhantering är nödvändig och en integrerad del av företagets verksamhet och 
strategi. För en detaljerad beskrivning av risker och riskhantering se årsredovisningen 2015/16, sidan 29-30, 49-51 samt not 3 sidan 
66-67.

Not 4: Teckningsoptionsprogram

Nuevolution AB (publ) etablerade teckningsoptionsprogram som ett incitament för medlemmar i koncernledningen, styrelsen, 
övriga medlemmar i koncernledningen och koncernens anställda.

Förändringar av teckningsoptioner under första 9 månader av 2016/17 och 2015/16 beskrivs nedan.

Teckningsoptionsprogram 
2011 *

Teckningsoptionsprogram 
2015/21

Kvartal 1-3 
2016/17

Kvartal 1-3 
2015/16

Kvartal 1-3 
2016/17

Kvartal 1-3 
2015/16

Utestående optioner per 1 juli 3 644 269 3 644 269 5 087 837 0
Beviljade 0 0 0 0
Nyttjade 0 0 0 0
Förfallna/utgångna/ej nyttjade -3 644 269 0 -17 319 0
Utestående per 31 mars 0 3 644 269 5 070 518 0
*Optionsprogrammet 2011 är kopplat till Nuevolution A/S, och upphörde att gälla i juli 2016.

En detaljerad beskrivning av teckningsoptionsprogrammen finns i årsredovisningen för 2015/16, sida 76-78.

Vid den ordinarie bolagsstämman i oktober 2016 godkände aktieägarna ett nytt optionsprogram (“Optionsprogram 2016/2021”), 
med två serier, som riktar sig till nya medlemmar i koncernledningen och andra nyanställda i bolaget. Totalt upp till 493 000 teck-
ningsoptioner kan utfärdas inom ramen för detta program och lösenpriset för båda serierna liknar “Optionsprogram 2015/21”. 
Marknadsvärdet av teckningsoptionerna, som förväntas bli beviljade för bolagsstämman i oktober 2017, uppgår till 1,0 MSEK, 
baserat på den så kallade Black & Scholes-modellen (baserad på en riskfri ränta på -0,53 procent, bedömd volatilitet om 45 procent 
och beräknad löptid på teckningsoptioner om 4,9 år, lösenpris på 17,50 SEK och en tröskel på 22,975 SEK). Kostnaderna för detta 
program kommer att bokföras som icke-kassapåverkande kostnader i koncernresultaträkningen under perioden. Ytterligare infor-
mation om “Optionsprogram 2016/2021” återfinns på www.nuevolution.com under ”Investerare” och ”Årsstämma”.

Not 5: Transaktioner med närstående

Information om transaktioner med dotterbolag och styrelsemedlemmar under perioden anges nedan::
Kvartal 3 
2016/17

Kvartal 3 
2015/16

Kvartal 1-3 
2016/17

Kvartal 1-3 
2015/16

TSEK TSEK TSEK TSEK
Konsultarvoden etc. till styrelsemedlemmar:
Stig Løkke Pedersen (extra styrelsearvode samt konsultarv-
ode)*                        0                        0

                           
200                            0

Jeanette Wood (konsultarvode) 22 24 62 52 
Jutta Heim (konsultarvode) 22 24 60 55

40 45 16
Närstående med betydande inflytande 22 28 38 51
SEB (betald ränta och avgifter) 95 40 155 62
SEB (deposition) 194 461 209 483
*Godkända vid årsstämman den 5 oktober 2016.
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Transaktioner med dotterbolag har eliminerats i koncernredovisningen i enlighet med redovisningsprinciperna.

Utöver ovanstående har inga transaktioner gjorts under perioden med styrelsemedlemmar, ledningsgrupp, ledande befattningsha-
vare, större aktieägare eller någon annan närstående.

Not 6: Eventualförpliktelser
Nuevolution A/S är för närvarande del av en pågående kommersiell tvist som uppkommit ur den normala, dagliga verksamheten 
(tvist med Henrik Pedersen). Nuevolution AB (publ) förväntar att den pågående kommersiella tvisten inte kommer ha en väsentlig 
inverkan på Nuevolution AB (publ):s finansiella ställning, resultat eller kassaflöde utöver de upplupna beloppen.

Not 7: Händelser efter balansdagen

Oveun AB (vilande), dotterbolag till Nuevolution A/S, avyttrades den 7 april 2017 för ett marginellt belopp, och hade en obetydlig 
inverkan på resultaträkningen och den finansiella ställningen.

Ersättning för teknologitillgång från Janssen Biotech om USD 600 000 (MSEK 5,45), som informerades om den 6 mars 2017, erhölls 
den 26 april 2017. Betalningen kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2016/17 och framåt i takt med att tjänsterna för Jans-
sen Biotech utförs.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören för Nuevolution AB (publ) försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfakto-
rer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 17 maj 2017

Alex Haahr Gouliaev
VD

Lars Henriksson
Styrelseledamot

Jutta Heim
Styrelseledamot

Stig Løkke Pedersen
Styrelseordförande

Søren Lemonius
Styrelseledamot

Jeanette Wood
Styrelseledamot
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