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Teknologiplattform

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 intäktsgenerering

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

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

Företags- och aktieinformation

6 mar., Ytterligare betalning för tillgång till tekno-
logi i forskningssamarbetet med Jansse

20 mar., BioEurope Spring 2017 presentation av 
framsteg inom tre forskningsprogram 

19 jun., Positiva djurresultat i Lupus från BET-selek-
tiva program

12 sep., Rodman & Renshaw 19th Annual Global 
Investment Conference, New York

18 sep., Årsredovisning 2016/17

19 sep., InvestorDagen, Dansk Aktionærforening, 
Köpenhamn

27 sep., Aktiedagen, Aktiespararna, Malmö 
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Ett mycket framgångsrikt år med fortsatt 
positiv utveckling av pipeline under kvartalet
Summering av fjärde kvartalet och helår 2016/17

•  Fjärde kvartalet: Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK (3,1). Helår: 120,3 MSEK (21,3)

• Fjärde kvartalet: Rörelsekostnaderna uppgick till 34,8 MSEK (79,8). Helår: 130,8 MSEK (173,2) 

• Fjärde kvartalet: Rörelseresultatet uppgick till -28,8 MSEK (-76,3). Helår: SEK -10,5 MSEK (-151,9)

• Fjärde kvartalet: Nettoresultatet uppgick till -27,3 MSEK (-74,7). Helår: -25,5 MSEK (-145,0)

• Fjärde kvartalet: Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var -0,63 SEK (-1,74). Helår: -0,59 SEK (-3,98)

• Likvida medel uppgick till 179,6 MSEK per 30 juni 2017 (206,0). Nettokassan uppgick till 175,2 MSEK per 30 juni 
2017 (201,3)

• Vårt partnerskap med Almirall kring utvecklingen av RORγt-hämmare för dermatologi och psoriasisartrit har 
utvecklats mycket bra under fjärde kvartalet och i enlighet med den gemensamma planen

• Under det fjärde kvartalet initierades ytterligare en studie kring Nuevolutions RORγt-hämmare i djurmodeller av 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) för att stödja verkningsmekanism hos våra RORγt-hämmare i IBD. Rapporte-
ring av dessa data förväntas under andra halvåret 2017

• I programmet för selektiva bromodomän BET BD1 hämmare (inflammation) har vi testat NUE7770 lead-fören-
ingen i den genetiska modellen för Lupus (MRL/lpr) och visat en dosberoende minskning av antikroppar upp-
tagna mot dsDNA, en erkänd och tillämpad biomarkör av Lupus i människa samt visat positiv effekt på lymfkör-
telparametrar. Ytterligare tester av NUE7770-verkningsmekanismen i Lupus, fibros och andra Th17-relaterade 
sjukdomar samt ytterligare in vitro och in vivo säkerhetsstudier pågår. Resultat från dessa tester kommer att 
rapporteras senare under 2017

• Samarbetet med Amgen fortsätter enligt plan, nu med huvudfokus på att nå proof-of-concept inom sjukdoms-
modeller i djur för de första programmen

Händelser efter 30 juni 2017:

Inga

“Det har varit ett mycket framgångsrikt och produktivt år för företaget med stora framgångar på flera 
fronter, inklusive slutförandet av stora avtal med betydande intäkter, vidare utveckling av vårt pipeline-
program samt teknologiska framgångar. Vi kan på stabila grunder säga att vi också är optimistiska kring 
resultaten för det kommande räkenskapsåret 2017/18 “, säger VD Alex Haahr Gouliaev.

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.
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Bäste aktieägare och läsare

Jag är mycket glad över att kunna sammanfatta det gångna 
räkenskapsåret. Nuevolutions starka och ambitiösa tvärveten-
skapliga team levererade på ett mycket bra sätt under 2016/17.

Vi slutförde stora avtal med Almirall och Amgen och säker-
ställde en stark ställning för våra likvida medel på 179,6 MSEK 
(per 30 juni 2017). Vi har utökat vårt samarbete med Janssen, 
fått ett forskningsbidrag från Innovationsfonden i Danmark, 
informerat om en omfattande expansion av vår teknologiplatt-
form och användbarheten av den samt utvecklat våra pipeline-
program så att ytterligare program nu närmar sig kandidatno-
minering och kliniska studier. Allt detta ligger i linje med vårt 
strategiska mål att utveckla fler program inom onkologi och 
inflammation, där vissa program kommer att utvecklas av Nue-
volution till kliniska utvecklingsstadier medan andra program 
kommer att licensieras ut till en utvald partner.

I den här kvartalsrapporten, och vid sidan om rapporteringen 
kring de senaste händelserna, ger vi ytterligare insikt om Nue-
volutions unika sätt att arbeta. Det är en modus operandi (ett 
tillvägagångssätt) som gör det möjligt för oss att leverera så bra 
resultat inom flera olika områden under ett år.

Det har varit ett mycket händelserikt fjärde kvartal, där till 
exempel resultaten från studien av våra selektiva bromodomän 
BET BD1 hämmare (inflammation) i en genetisk musmodell 
av Lupus förväntades med spänning. Studien kom ut positivt, 
bekräftade potentiell användning för behandling av Lupus och 
visade att behandlingen tolererades väl under studiens åtta 
veckor. Ytterligare djurstudier för effektivitet och säkerhet är 
på gång.

Betydande vetenskapliga PR-aktiviteter har genomförts med 
tre konferenspresentationer under kvartalet och en under juli. 
Vi deltog i det årliga stora branscharrangemanget BIO Inter-
national Convention (affärskonferens), och har haft många 
investerarmöten och enskilda möten med investerare. I slutet 
av juni avslutade vi räkenskapsåret med vårt årliga styrelsestra-
tegimöte. Företagets årsredovisning kommer vi att släppa den 
18 september 2017. Vi ser fram emot att dela denna informa-
tion med er.

Vår årsstämma är i år planerad att hållas den 12 oktober 2017 
i Stockholm. Vi hoppas att vi ses där eller vid någon av våra 
andra aktiviteter under hösten.

Jag vill tacka mina kollegor, all personal vid Nuevolution samt 
vår styrelse och rådgivare för viktiga bidrag under året, vilket 

resulterade i ett mycket produktivt år för företaget. Jag vill 
också uttrycka vår uppskattning till våra aktieägare för ert 
långsiktiga och dagliga stöd på marknaden.

Stockholm, den 6 september 2017

Alex Haahr Gouliaev, VD
Nuevolution AB (publ)

VD har ordet
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- 11 NATIONER vs MÄNNISKANS SJUKDOMAR

Italien

Kroatien Spanien

Färöarna Nederländerna Lettland Slovakien

Sverige Argentina

Danmark Polen
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Så fungerar upptäckt och utveckling av läkemedel

Från idé till intäkter

rantörer av biologiska analyser och djurmodeller.
 Vi har en mycket målorienterad och aggressiv spelstil där 
bollen ofta passas till Affärsutveckling (10) för att skjuta ett 
skott mot mål för partnerskap och intäktsgenerering från pro-
gram samtidigt som vi har pågående aktiviteter för att nå våra 
egna Kliniska Studier (11). Den starkt iterativa processen för 
upptäckt och utveckling av läkemedel kan enkelt beskrivas 
enligt följande:

Process: Hit – identifiering (1-2)

Ett proteinmål eller en cellulär mekanism som identifieras som 
orsak till en sjukdom i människa väljs (1) av Nuevolution för 
screening genom användning av vår Chemetics®-plattform. 
I screeningsprocessen identifierar vi de mest lovande första 
molekylerna (som kallas Hits) som visar upp avsedd aktivitet 
(2), till exempel målbindande eller cellbaserad aktivitet.

Process: Hit – optimering (2-3-4-5)

Om Hit-molekylerna redan visar bra in vitro aktivitet (2), det 
vill säga är potenta, lämnas de till in vitro stabilitetstestning 
(till exempel leverceller) (4) och in vitro säkerhetstestning (5) 
(test för oönskad aktivitet mot andra mål eller celltyper än den 
avsedda). Baserat på data kommer Nuevolutions Medicinsk 
kemi (3) snabbt att syntetisera tiotals eller hundratals nya mole-
kyler som har lite andra (modifierade) strukturer, men liknar 
fortfarande eller är relaterade till ursprungliga Hits. Dessa läm-
nas därefter in för in vitro aktivitet (2), stabilitet (4) och säker-
hetstestning (5). Vid något tillfälle kan man få fram ännu bättre 
molekyler och de kallas ofta Optimerade Hits. I processen kan 
kristallstrukturer (3D-visualisering) av molekyler bundna till 
målproteinet (som en 3D-nyckel och låsmodell) erhållas. Sådan 
information kommer att bidra till att ytterligare styra Medi-
cinsk kemi, var modifikation av molekyler är möjlig utan att för-
störa molekylernas förmåga att interagera (till exempel block-
era/hämma eller stimulera) med målet.

Process: Från Hit till Lead – optimering (2-3-4-5-6-7-(8))

Optimerade Hits testas sedan för stabilitet hos djur (6) för att 
bestämma exempelvis plasma- och vävnadskoncentration som 
en funktion av tiden efter dosering i djuren. Detta kallas farma-
kokinetiska (PK) studier. Molekyler kommer också att lämnas 
in för testning för aktivitet i sjukdomsmodeller i djur (7), som 
anses vara förutsägande och relevanta för sjukdomen i män-
niska. Djurstudierna för aktivitet kommer dessutom att ge viss 
insikt i tolerans, det vill säga preliminära säkerhetsegenskaper 
(8). Baserat på ytterligare data som genereras kommer Medi-
cinsk kemi att syntetisera ännu fler nya molekyler, vilka testas 
både in vitro (2-4-5) och in vivo (6-7). Den information som 
vägleder Medicinsk kemi om hur molekylstrukturen påverkar 
aktiviteten kallas ofta Structure Activity Relationship (SAR), 
medan den information som vägleder Medicinsk kemi om hur 

För att vinna en fotbollsmatch måste man göra mål och efter-
som alla skott på mål inte kommer att gå in i mål är det viktigt 
att skapa så många chanser som möjligt så länge matchen pågår. 
Ett bra lagspel är avgörande för framgång och varje spelare har 
olika taktiska ansvarsområden.

Målet inom life science biotech-industrin är transaktioner för 
att ingå partnerskap samt senare produktförsäljning när ett 
nytt effektivt och säkert läkemedel är godkänt till gagn för 
patienter och aktieägare.
 Under processen för att upptäcka och utveckla läkemedel är 
lagspel också avgörande och varje spelare (forskningsområde) 
har en unik och viktig taktisk roll. Vid godkännandet blir en 
enda molekyl (bollen som gjorde målet) den godkända aktiva 
farmaceutiska beståndsdelen (API, Active Pharmaceutical 
Ingredient) i det nya läkemedlet. Det är en molekyl som är över-
lägsen andra molekyler avseende låg toxicitet och biverkningar 
för de doser och koncentrationer där den framkallar avsedd 
effekt, samtidigt som den ger lämplig varaktighet genom att ha 
tillräcklig stabilitet mot omvandling och nedbrytning.
 För att uttrycka det enkelt måste de tre kärnparametrarna 
aktivitet, stabilitet och säkerhet bekräftas som lämpliga för 
en molekyl både in vitro (i provrör, celler etc.), in vivo (hos djur) 
och hos människa (fas I-III kliniska studier). Som sådan skickas 
varje testmolekyl (boll) mellan spelarna (forskningsområdena) 
för att bestämma dess egenskaper. De flesta molekyler har inte 
de egenskaper som krävs, och Medicinsk kemi (3) har rollen 
som spelfördelare (Eng: Playmaker) för att kontinuerligt ta fram 
och syntetisera (producera) fler nya, alternativa molekyler och 
därigenom försöka identifiera bättre molekyler, det vill säga 
starta spelet igen med en ny boll som passas runt.

Vår Chemetics®-teknologi gör det möjligt för Nuevolution att 
ha flera bollar i spel samtidigt, vilket gör att vi kan identifiera 
lovande molekyler bland biljoner molekyler från våra screen-
ingbibliotek. Dessutom ger den en extremt effektiv process för 
syntes av nya alternativa molekyler, vilket ökar möjligheterna 
för identifiering av en optimal molekyl, som kan spelas fram, för 
att göra målet (ett framgångsrikt program).
 Den övergripande processen består därför av ett stort antal 
iterativa aktiviteter (passningar av bollen) som går fram och till-
baka mellan Kemi (molekylsyntes) och Biologi (datagenerering). 
I Nuevolution strävar vi efter att tillämpa en forskningstaktik 
som liknar den fotbollsstil som kallas Tiqui-taca/Tiki-taka, det 
vill säga ett snabbt spel med exakta passningar av varje boll mel-
lan spelare i rörelse, vilket garanterar snabb och optimal data-
generering för att vägleda Medicinsk kemi. Det kan vi göra tack 
vare vår kraftfulla teknologiplattform för både screening och 
syntes av föreningar, vilket ger oss fler molekyler snabbare såväl 
som genom flexibel intern tillgång till biologiska analyser och 
externt stöd utifrån behovsbasis från ett brett utbud av leve-
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molekylstruktur påverkar stabilitet, säkerhet och andra egen-
skaper ofta kallas Structure Property Relationship (SPR).

Vid en viss tidpunkt kan molekyler som visar goda egenskaper 
i både in vitro analyser (aktivitet, stabilitet och säkerhet) och 
in vivo djurmodeller (stabilitet och aktivitet (och tolerans)) ha 
erhållits och kallas ofta Leads alternativt Lead-föreningar eller 
-molekyler.

Process: Lead till Optimerad Lead till Kandidatval (2-3-4-5-6-7-8)

Medicinsk kemi (3) bör helst ta fram flera olika Leads. Sådana 
Leads testas sedan grundligare i ett mycket större antal cellty-
per för potentiell oönskad aktivitet och mot ett större antal 
andra mål (in vitro säkerhet (5)) och kommer också att karaktä-
riseras i ytterligare in vitro aktivitetsanalyser för att ytterligare 
stödja förståelsen av deras handlingsmekanism (2). Ytterligare 
modeller för in vivo stabilitet (6) och aktivitet (7) genomförs, 
och Medicinsk kemi (3) kommer fortsätta att ta fram ytterli-
gare molekyler vid finjustering av egenskaper.
 De bästa molekylerna kan kallas Optimerade Leads eller 
”Pre-kandidat” beroende på hur mycket ytterligare testning 
som behövs göras. De bästa (en eller mycket få molekyler) kan 
lämnas till en icke-regulatorisk säkerhetsstudie i djur (8), där 
Optimerade Leads eller Pre-kandidater doseras till djur under 
en längre period och vid höga doser (vanligtvis en, två eller 
fyra veckor). Studierna kommer att avslutas med obduktion 
och säkerhetsbedömning utifrån en rad parametrar. Om Opti-
merade Lead eller Pre-kandidaten kan konstateras att ha låg 
toxicitet eller biverkningar i koncentrationer och doser där den 
framkallar avsedd effekt samtidigt som den ger lämplig verk-
ningsaktivitet både in vitro och in vivo samt bedömda Human 
Predicted Dose (HPD) anses acceptabel, kan en sådan molekyl 
nomineras för att bli “preklinisk kandidat”, ”utvecklingskandi-
daten” eller bara ”kandidaten”. Ytterligare molekyler med något 
annorlunda egenskapsprofiler och andra strukturer kan fortfa-
rande tas fram av Medicinsk kemi (3) för att bli Backup fören-
ingar.
 Patent är vanligtvis inlämnade för att säkerställa Freedom-
to-Operate (FTO) och exklusivitet på värdefulla molekyler 
innan man utser den kandidatförening som är avsedd för prekli-
nisk säkerhetstestning och kliniska studier i människa.

Process: Prekliniska säkerhetsstudier (8-9)

Under denna fas syntetiseras kandidatmolekylen och tillhan-
dahålls i stora mängder med hög renhet i enlighet med lag-
stadgade krav (9) (GMP, regulatoriska Good Manufacturing 
Practice-regler gäller) och skickas sedan till en regulatorisk tox-
ikologisk studie (8) (GLP, regulatoriska Good Laboratory Prac-
tice-regler gäller). Två djurarter (ofta mus eller råtta plus hund, 
gris eller apa) doseras med kandidatmolekylen under vanligtvis  
4 till 16 veckor för att bedöma säkerheten. En ”No Observable 
Adverse Effect Level (NOAEL)” upprättas som representerar 

exponeringsgränsen för att testet i människa med målet ge en 
bra säkerhetsmarginal.
 Om kandidatmolekylen passerar denna fas framgångsrikt 
kan en ansökan om att få genomföra kliniska studier i människa 
lämnas till myndigheterna (IND, Investigational New Drug App-
lication i USA, eller CTA, Clinical Trial Application, i Europa).

Process: Kliniska studier (9-11-8 + 2-5 + 7)

De kliniska studierna består av fas I-, II- och III-studier, som kan 
delas upp ytterligare. Designen av kliniska studier idag är emel-
lertid mindre rigid än den klassiska typen, men syftar fortfa-
rande till att etablera säkerhet hos friska människor (friska frivil-
liga) (fas I) samt säkerhet och effekt hos patienter (fas II och III). 
Särskilt fas III-studier kommer att omfatta en stor patientpopu-
lation, och de kan innefatta längre behandlingstid, jämförelser 
med aktuell standardbehandling och även innehålla flera andra 
parametrar. Ytterligare in vitro studier kan fortfarande utfö-
ras för att identifiera eller optimera biomarkörer, det vill säga 
biologiska substanser som är förutsägande för sjukdomen och 
som kan användas för diagnos samt för att övervaka effekten 
av behandlingen. Dessutom kommer djurstudier att fortsätta 
att utföras för att utvidga säkerhetsmarginalen, till exempel för 
att möjliggöra längre behandling av människor eller testning för 
potentiell teratogenicitet (fostersäkerhet under graviditeten) 
eller för att validera biomarkörer och mycket mer.

Process: Godkännande

Förutsatt att kliniska studier har varit framgångsrika och att 
ett säkert och effektivt nytt läkemedel har validerats i kliniska 
studier på människa, kan företaget därefter lämna in en ansö-
kan om godkännande av det nya läkemedlet för de indikationer 
som validerades av de kliniska studierna (till exempel New Drug 
Application (NDA), till Food and Drug Agency (FDA) i USA, och 
Marketing Authorization Application (MAA), till den europe-
iska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Europa). Efter lansering av 
det nya läkemedlet kommer tillverkaren och myndigheterna att 
övervaka läkemedlet, det vill säga göra en översikt över läke-
medlets funktion genom att granska läkemedelssäkerhetsrap-
porter från patienter och vårdgivare som är involverade i sjuk-
domsbehandling.

Nuevolutions resultat 2016/17

Nuevolutions starka och ambitiösa lag och vår Tiki-taka-spelstil 
fungerade mycket bra under 2016/17. Vi gjorde två viktiga mål 
genom avtal med Almirall och Amgen, vi utvidgade vårt Janssen-
samarbete, fick ett forskningsbidrag från Innovationfonden i 
Danmark, meddelade en omfattande expansion av vår teknolo-
giplattform och användbarheten av den, samt utvecklades våra 
pipeline-program så att flera bollar nu är i attack spelade till 
Affärsutveckling (10) för skott på mål eller som passas vidare 
till Klinisk utveckling (11). Vi känner oss optimistiska inför våra 
matcher under det kommande året 2017/18.
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PROGRAMMET FÖR RORγT HÄMMARE – I SAMARBETE 
MED ALMIRALL
Samarbetet mellan Almirall och Nuevolution om RORγt-
hämmare för dermatologi och psoriasisartrit har utvecklats 
mycket bra under fjärde kvartalet och i enlighet med den 
överenskomna planen mellan Almirall och Nuevolution.

PROGRAMMET FÖR RORγT HÄMMARE – UTANFÖR 
SAMARBETET MED ALMIRALL
Utanför samarbetet med Almirall fortsätter Nuevolution 
aggressivt att söka ytterligare tillämpning från sina RORγt-
hämmare i andra sjukdomar där det finns ett stort otillfreds-
ställt behov, såsom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), till 
exempel ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) – se 
separat textruta om IBD (s. 10).

Vi har tidigare rapporterat de positiva resultaten på kolon-
parametrar och biomarkörer från två mus-IBD-modeller med 
antingen DSS eller TNBS (kemiskt irriterande ämnen som 
initierar koloninflammation). Sammantaget stödjer uppgif-
terna relevansen och potentialen för Nuevolutions RORγt-
hämmare för behandling av IBD och vi genomför för närvaran-
de uppföljande in vivo studier för att stödja den detaljerade 
verkningsmekanismen för våra föreningar för den specifika 
sjukdomen. Förutom IBD arbetar vi för närvarande med andra 
sjukdomar som är beroende av aktiv Th17-vägsignalering.

Vi behåller vårt mål att nå slutsatsen för den potentiella 
nästa indikationen för vårt RORγt-program under 2017. Om 
studierna fortsätter att vara framgångsrika kan vi antingen li-
censiera ut programmet eller behålla det för vår egen interna 
utveckling – båda alternativen ligger i linje med vår övergri-
pande affärsstrategi.

PROGRAMMET FÖR BROMODOMÄN-HÄMMARE (IN-
FLAMMATION) – FIRST-IN-CLASS
Nuevolutions bromodomän BET hämmare är potenta och 
unikt selektiva för den första bromodomänen (BD1) i BET-
familjen av proteiner. Dessa BET-proteiner spelar en viktig roll 
vid reglering av genuttryck, vilket är mycket viktigt i till exem-
pel inflammatoriska processer och cancer.

Baserat på initiala lovande data från den första Lupus-model-
len (pristaninducerad modell) under tredje kvartalet initiera-
des en andra Lupus-studie i den genetiska MRL/lpr-modellen. 
I denna modell förhindrar en mutation normal kontroll av 
lymfocytmognad, därigenom överstimuleras immunsystemet 
för att producera symtom hos djur som liknar kliniska symp-
tomer hos human Lupus. Under den åtta veckor långa stu-
dien kunde oralt doserad NUE7770 reducera dosoberoende 
autoantikroppar riktade mot dubbelsträngat DNA (dsDNA) 
(figur 2) samt ha en positiv effekt på lymfkörtelns storlek 
(det vill säga reducerad lymfadenopati) hos djur som dose-
ras med föreningen. Uppgifterna från denna modell är i linje 

Programaktiviteter

HÖJDPUNKTER

•  Vårt partnerskap med Almirall kring utvecklingen av RORγt-hämmare för dermatologi och psoriasisartrit har 
utvecklats mycket bra under fjärde kvartalet och i enlighet med den gemensamma planen

• Ytterligare en studie om Nuevolutions RORγt-hämmare (inflammation) i djurmodeller för Inflammatory Bowel 
Diseases (IBD, inflammatorisk tarmsjukdom) initierades under fjärde kvartalet för att stödja verkningsmekanismen 
av RORγt-hämmare vid IBD. Data och studieresultat kommer att rapporteras under andra halvåret 2017

•  I programmet för selektiva bromodomän BET BD1 hämmare (inflammation) har vi testat NUE7770-leads-föreningen 
i den genetiska modellen för Lupus (MRL/lpr) och visat en dosberoende minskning av antikroppar upptagna mot 
dsDNA, en erkänd och tillämpad biomarkör av Lupus i människa samt visat positiv effekt på lymfkörtelparametrar. 
Ytterligare test av NUE7770-verkningsmekanismen i Lupus, fibros och andra Th17-relaterade sjukdomar och ytterli-
gare in vitro och in vivo säkerhetsstudier pågår. Resultat från dessa tester kommer att rapporteras senare under 2017

•  Samarbetet med Amgen fortsätter enligt plan, nu med huvudfokus på proof-of-concept inom sjukdomsmodeller i djur 
för de första programmen

Våra program för RORγt-hämmare och selektiva bromodomän BET BD1 hämmare fortsätter att utvecklas och göra fram-
steg enligt plan. För båda programmen förväntar vi oss huvuddata och efterföljande beslut om optimal sjukdomspositio-
nering under 2017.

NUEVOLUTION AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT - FJÄRDE KVARTALET 2016/17 9



dessa studier senare under 2017.

Under fjärde kvartalet testades NUE7770 ytterligare i flera 
säkerhetsanalyser som inte visade någon inhibering av den 
hERG-kanal som stödjer hjärt-kärlsäkerhet och även var nega-
tiv i både Ames- och mikronukleustestning för genotoxicitet. 
Baserat på nuvarande positiva effekt- och säkerhetsdata som 

Figur 2. NUE7770-akivitet på anti-dsDNA mAb-nivåer i den gene-

tiska (MRL/lpr) Lupus-musmodellen. Förkortningar: mpk milligram 

per kilogram (storleken på dosen NUE7770 per viktenhet av mus)

. 

med NUE7770 som en icke-cytostatisk hämmare av produk-
tion av autoantikroppar och ger ytterligare bevis på koncept 
och stöd för NUE7770s effektivitet och säkerhet. Ytterligare 
data inklusive cytokinbiomarkörer från studien är antingen 
pågående eller behandlas och kommer att rapporteras senare 
under 2017.

Sammantaget fortsätter de spännande data som visar positiva 
effekter av NUE7770 i både pristan- och genetiska model-
lerna att stödja den potentiella användbarheten av en BET-
BD1 selektiv förening för behandling av Lupus-sjukdom i 
människa.

Våra tidigare data från studie kring kollagen-inducerad ar-
trit (CIA, Collagen Induced Arthritis) på NUE7770 stödjer 
relevansen av BET BD1-hämmare i Th17-drivna patologier 
i allmänhet. Vi utför för närvarande ytterligare test för att 
belysa den hämmande mechanism-of-action som är specifik 
för Th17-celler vid nivåerna för såväl biomarkörer som genut-
tryck.

Tidigare publicerad data från en IPF-studie (Idiopathic Pul-
monary Fibrosis) (lungfibros)) med användning av NUE7770 
stödde potentiellt användbarheten av selektiva BD1 bromo-
domän-hämmare i fibrotiska sjukdomar. Baserat på detta har 
vi initierat testning av NUE7770 för effektivitet i en musmo-
dell av sclerodermi och förväntar oss att rapportera data från 

INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM (IBD)

IBD är en grupp kroniska inflammatoriska sjukdomar som påverkar mag-tarmkanalen. Crohns sjukdom och ulcerös kolit (UC) 
är bland de vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna, som påverkar cirka tre miljoner människor i USA, Europa och Japan. 
De behandlingsmetoder som finns idag är antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel, immunosuppressiva läkemedel, steroid-
behandlingar och biologiska behandlingar. Antibiotika, steroidbehandlingar och immunosuppressiva läkemedel med lågt pris 
har emellertid svåra biverkningar, 
samtidigt som injicerbara biolo-
giska behandlingar är mycket dyra 
och erbjuds bara till patienter 
med mycket svåra inflammato-
riska tillstånd. Dessutom är vissa 
av dessa biologiska läkemedel 
(anti-TNF) associerade med icke-
responsivitet eller utvecklar im-
munogenicitet, vilket innebär att 
patienter inte svarar på behand-
lingen. Dessa så kallade refrac-
tory (icke-responsiva) patienter, 
som ofta är svårt påverkade av 
sjukdomen, måste hitta andra be-
handlingsalternativ. Målinriktad 
behandling genom tillgång till nya 
(små molekyler, tablettbaserade 
läkemedel) orala läkemedel kan 
ha potential att ge patienterna ef-
fektiv och säker medicinering som 
är lätt att ta.

Figur 1. Försäljning av IBD 2015-2022 i USA, EU5 och Japan 

Den övergripande tillväxten på IBD-marknaden kommer att drivas av införandet av nya, innova-

tiva biologiska och små molekylbehandlingsalternativ, medan införandet av generiska versioner 

av äldre biologiska produkter (biosimilarer) kommer att öka trycket på prissättningen av befint-

liga biologiska produkter. Detta resulterar i en total CAGR på cirka 2% under prognosperioden 

(Källor: Global Data 2014/2016, Nuevolution 2017).
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erhållits i dessa NUE7770-studier arbetar vi nu med att slut-
föra alla nödvändiga uppgifter, inklusive ytterligare kemisk 
optimering, som syftar till potentiell nominering av kandidat-
föreningen. Före kandidatutnämningen kommer ytterligare in 
vitro och in vivo säkerhetsdata att genereras och kan ge ytter-
ligare positiva uppgifter om säkerhet eller eventuella negativa 
uppgifter om säkerhet som då skulle kräva ytterligare upp-
följning. För ytterligare översyn av de senaste uppgifterna, se 
rapporten för andra kvartalet 2016/17.

Det är vårt mål att nå fram till slutsatsen om den optimala 

indikationen för programmet för vår selektiva bromodomän-
hämmare under 2017. Om studierna fortsätter att vara fram-
gångsrika kan vi därefter fortsätta med att antingen licensiera 
ut programmet eller behålla det för vår egen interna utveck-
ling – båda alternativen ligger i linje med vår övergripande af-
färsstrategi..

ÖVRIGA PROGRAM – UPPDATERING KRING PÅGÅEN-
DE AKTIVITETER
För vårt program kring RORγt-agonist (immunstimulering) 
kompletterar vi för närvarande syntes av en potent RORγt-

LUPUS

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en systemisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som inriktar sig på vävnad eller 
organ i människokroppen. En av dess mest allvarliga yttringar är njurvävnadsskada, ett tillstånd som kallas lupus nefritis (LN). 
SLE är förknippad med dålig livskvalitet och ökad dödlighet - särskilt när det gäller LN. Förekomsten av SLE på de sju stora 
marknaderna var nära 500 000 personer år 2015. Epidemiologiska data visar en högre lupusprevalens hos kvinnor jämfört 
med män (förhållande 9:1) och bland kvinnor med hög förekomst i åldrarna 20- 64 år. Det är uppenbart att sjukdomen har en 
betydande könsfördelning mot att kvinnor har sjukdomen.

Heterogeniteten hos SLE 
komplicerar sjukdomsdiagnos 
och -hantering, den övergri-
pande behandlingsstrategin 
är emellertid att inrikta sig 
på det kroniska tillståndet av 
inflammationen och förhindra 
skada på organ. Man menar 
att vävnads- och organskada 
huvudsakligen orsakas av pro-
duktionen av autoantikrop-
par. Behandlingen är baserad 
på hur allvarlig sjukdomen är i 
varje enskilt fall. Mild SLE be-
handlas typiskt med steroider, 
NSAID (icke-steroida antiin-
flammatoriska läkemedel), im-
munosuppressiva medel (t.ex. 
metotrexat) och anti-malariala 
medel, medan i moderat till 
svår SLE används biologiska medel som Benlysta® (belimumab, godkänd endast i SLE och huvudsakligen funktionellt som 
ett steroidbesparande immunosuppressivt behandlingsalternativ och Rituxan® (rituximab, off-label)), men deras effekt kan 
ifrågasättas i vissa fall. Således är de nuvarande tillgängliga terapeutiska alternativen otillräckliga och det finns ett signifi-
kant ouppfyllt medicinsk behov för hantering av SLE och LN. Patienter som diagnostiserats med LN får inte en behandling 
med tillräcklig effekt, eftersom ingen av de för närvarande tillgängliga läkemedlen är tillräckligt effektiva och den aktuella 
behandlingen är också förknippad med allvarlig toxicitet. Patienter som diagnostiserats med SLE står inför en långvarig an-
vändning av läkemedel och alla tillgängliga behandlingar är förknippade med signifikanta biverkningar, inklusive organskador 
och maligniteter på grund av långvarig användning samt de höga doserna av steroider eller den immununsuppressiva terapi 
som krävs.

När man tittar på hur kommersiellt attraktiv marknaden är omfattar nuvarande forskning och utveckling insatser både inom 
små molekyler och biologisk programutveckling. Genom dessa insatser förväntas marknadsvärdet på de sju stora markna-
derna öka till cirka 2.3 miljarder USD år 2022 från 1 miljarder USD 2015 (CAGR 2015-2022 på 12%).

Lupus är en utmanande terapeutisk indikation med ett betydande ouppfyllt medicinskt behov och utforskas av Nuevolution.

Figur 3. Försäljning av läkemedel mot Lupus (SLE/LN) 2015-2022 i USA, EU5 och Japan.

Under de närmaste åren kommer tillväxten i marknaden att drivas av införandet av nya innovativa 

behandlingsalternativ, men den höga prissättningen av biologiska behandlingar kan dämpa tillväxten 

i den grad att sådana behandlingsalternativ endast gäller en liten delmängd av patienter. Med en 

tillväxt på 12% under den kommande perioden är det mycket attraktivt att utveckla effektiva och 

kostnadstillgängliga läkemedel för Lupus (Källor: Global Data, Nuevolution 2017).)
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agonist (stimulator) för farmakokinetisk (PK) testning av in 
vivo stabilitet. Efter bekräftelse av acceptabla PK-egenskaper 
testas föreningen i en eller flera syngentiska cancer-xeno-
graft-modeller, både som monoterapi och i kombination med 
relevanta kliniska kontrollpunktshämmare. I vårt Cytokin X-
program fortsätter vi med aktiviteter för Lead optimering och 
med fortsatt fokus på att utveckla first-in-class små moleky-
ler för detta viktiga sjukdomsmål. Nuevolution har för när-
varande gjort uppehåll i optimeringsaktiviteterna för GRP78, 
medan vi väntar på att CRT/ICRs biologiska testning av de 
senaste föreningarna med förbättrade egenskaper. Vi förvän-
tar oss att kunna ge en uppdatering om GRP78-programmet 
när aktivitetsdata för cancercellspanelen är tillgänglig under 
andra halvåret 2017.

Dessutom genomför vi för närvarande undersökningar i mer 
än tio ytterligare mål i olika stadier av tidig läkemedelsupp-
täckt, allt från screening till Hit validering och tidiga studier 
av Hit optimering. De pågående programmen spänner över de 
terapeutiska områdena cancer/immuno-onkologi och inflam-
mation samt innefattar nyckelproteiner med väl etablerade 
sjukdomsförbindelser såväl som nya, spännande mål som er-
bjuder nya tillvägagångssätt för sjukdomsbehandling.

Vi förväntar oss att tillhandahålla ett cellbaserat proof of con-
cept för minst ett internt program mot slutet av 2017.

A B

SAMARBETE MED AMGEN

Samarbetet fortskrider enligt plan, nu med huvudfokus på 
att nå bevis på koncept (POC, proof-of-concept) i modeller 
för djursjukdomar för de första samarbetsprogrammen. Dess-
utom har ytterligare mål nyligen lagts till i samarbetet och 
befinner sig fortfarande i den mycket tidiga upptäcktsfasen.

VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER UNDER FJÄRDE 
KVARTALET
Nuevolution höll muntliga presentationer kring flera forsk-
ningsprogram vid konferenser på mycket hög nivå under fjär-
de kvartalet.

• “From Multiple Hit Series to the Clinical Candidate 
for RORγt Using DNA Encoded Library Technology”, 
Sanne Glad, Drug Discovery Chemistry, 24-27 April, 
2017, San Diego, USA

• “Selective BET-BD1 Inhibition Results in Strong 
Anti-Inflammatory Activity in Animal Models of Au-
toimmune Disease”, Thomas Franch, Drug Discovery 
Chemistry, 24-27 April, 2017, San Diego, USA

• “DNA-encoded library technology: From hits to clini-
cal candidate”, Thomas Franch, 1st Anglo-Nordic Medi-
cinal Chemistry Symposium, 11-14 June, 2017, Snekker-
sten, Danmark
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1) Den 12 december 2016 informerade Nuevolution om ett strategiskt samar-

bete med Almirall för att utveckla RORγt-hämmare för behandling av dermato-

logiska sjukdomar och and psoriasisartrit

Affärs- och partneraktiviteter

HÖJDPUNKTER

•  Under kvartalet har vi informerat om vårt program för RORγt-hämmare (inflammation) utanför samarbetet med 
Almirall, där Nuevolution undersöker ett antal ytterligare potentiella applikationer inklusive IBD, vilket togs emot 
väl

•  Dessutom ser vi mycket positivt intresse från flera parter för vårt selektiva bromodomän BET BD1-hämmare (inflam-
mation) program, en unik verkningsmekanism och ett first-in-class program 

•  Vi har fortsatt diskussionen om potentiella typer av plattformsbaserade forskningssamarbeten med flera parter under 
kvartalet

• Flera studier pågår och kan positivt påverka programvärde och partnerattraktion. Nuevolution kan också besluta att 
behålla vissa av sina mest avancerade program för egen klinisk utveckling. Mot denna bakgrund är det vår guidning 
att eventuellt ingå nästa partnerskap inom 6-18 månader

Vid BIO International Convention i San Diego i juni kunde 
vi med stor glädje se ett ökat intresse för diskussioner kring 
partnerskap – vilket bekräftar att våra program utvecklas i 
rätt riktning. I synnerhet ser vi ett mycket stort intresse från 
flera parter för vårt selektiva bromodomän BET BD1-hämmare 
program, en unik verkningsmekanism och ett first-in-class 
program som kan användas vid ett antal inflammatoriska indi-
kationer. Vi informerade också om programmet för RORγt-
hämmare, utanför samarbetet med Almirall, där Nuevolution 
undersöker ett antal ytterligare potentiella applikationer, 
inklusive IBD, vilket togs emot väl.

Som vi tillämpade i vårt sökande efter partnerskap för vårt 
program för RORγt-hämmare, ett program som licensierades 
i december 20161 till Almirall för användning i inflammatoriska 
hudsjukdomar och psoriasisartrit, driver vi en iterativ samver-
kansprocess där vi söker flera potentiella partners och under-
söker deras intresse parallellt, samtidigt som vi fortsätter att 
utveckla programmet. Syftet med detta tillvägagångssätt är 
att identifiera den mest optimala partnern för våra program ur 
ekonomisk synvinkel, men också att säkra den bästa partnern 
för den långsiktiga utvecklingen.

Det är fortfarande ett strategiskt mål för Nuevolution att 
utveckla flera program inom området onkologi och inflamma-
tion, där vissa program kommer att utvecklas av Nuevolution 
till kliniska utvecklingsfaser, medan andra program kommer att 
licensieras ut till utvalda partners.

Både i programmet för RORγt-hämmare och bromodomän-
BET-selektiva hämmare pågår ett betydande antal ytterligare 
biologiska studier med förväntade slutsatser före utgången 
av 2017. Vi bedömer att resultatet av dessa studier kan få en 
ytterligare positiv inverkan på värdet av de enskilda program-
men. Vidare är det vår ambition att flytta valda program till 
klinisk utveckling för ytterligare värdeskapande för bolaget på 
medellång och lång sikt. Vi är nöjda med de många olika par-
ter som har visat intresse för våra program och vi upprätthåller 
våra ansträngningar för att kunna nå avslut kring ett program-
samarbete, men vi kan också besluta att behålla full kontroll 
och äganderätt till de program som vi utvecklar. Nuevolution 
fortsätter också sina affärsverksamheter avseende olika typer 
av plattformsbaserade forskningssamarbeten. Mot denna bak-
grund är det vår guidning att eventuellt ingå nästa partnerskap 
inom 6-18 månader.

Trots de positiva framstegen både på forskningen och på 
affärssidan, vill vi understryka att detta inte ska tolkas som 
en garanti för att avtal kommer att kunna skrivas. Vi kommer 
endast att ingå avtal om sådana anses vara attraktiva och vär-
defulla för bolaget och dess aktieägare.
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TRÄFFA OSS

Vid följande arrangemang under återstoden av 2017 kommer Nuevoutions ledning att presentera bolaget:

12 september:  Rodman & Renshaw 19th Annual Global Investment Conference, New York
19 september:  InvestorDagen, Dansk Aktionærforening, Köpenhamn
27 september:  Aktiedagen, Aktiespararna, Malmö
14 november: Stifel Healthcare Conference, New York
27 november:  Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg

På följande länk kan du prenumerera på våra nyhetsbrev: http://nuevolution.com/about/newsletter/ 

Investeraraktiviteter

HÖJDPUNKTER

•  Under det fjärde kvartalet 2016/17 fortsatte Nuevolution den höga mötesaktiviteten med investerare. I Sverige och 
Danmark deltog ledningen i tre aktiviteter för privata investerare, arrangerade av Redeye, Aktiespararna och Dansk 
Aktionærforening

•  Ledningen deltog i investerarkonferenser i USA och Storbritannien och träffade institutionella investerare i San 
Diego, San Francisco och London (organiserade av Citibank och Stifel)

•  Ledningen träffande även befintliga aktieägare och potentiella investerare vid enskilda möten under kvartalet

•  Detta är aktiviteter som stödjer Nuevolutions ambition att flytta listningen av sina aktier till huvudmarknaden (vil-
ket informerades om såväl i vårt noteringsprospekt som vår årsredovisning 2015/16)

Nuevolution följs av analytiker från Jarl Securities (Analysguiden), Remium, Redeye, Edison och Økonomisk Ugebrev. Analytiker-
nas rapporter finns på https://nuevolution.com/investors/stock-information/#2. 

Vi upprätthåller ett högt fokus på kommunikation med såväl befintliga aktieägare som nya investerare och arbetar för att ytterli-
gare stärka investerarbasen som en förberedelse för att lista våra aktier på huvudmarknaden.
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FINANSIELL RAPPORT 
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Koncernen - Nyckeltal

Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
TSEK, såvida annat ej anges 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning 5 948 3 065 120 318 21 314
Forsknings- och utvecklingskostnader -28 485 -51 587 -107 587 -115 707
Försäljnings- och administrationskostnader -6 282 -28 209 -23 216 -57 493
Totala rörelsekostnader -34 767 -79 796 -130 803 -173 200
Rörelseresultat -28 819 -76 731 -10 485 -151 886
Finansnetto -104 357 1 045 -22
Periodens resulat -27 280 -74 659 -25 486 -144 997
Totalresultat för perioden -25 966 -74 003 -27 940 -144 087

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 11 935 14 079
Omsättningstillgångar 189 720 220 886
Totala tillgångar 201 655 234 965
Aktiekapital 42 858 42 858
Eget kapital 169 962 198 055
Långfristiga skulder 2 939 3 482
Kortfristiga skulder 28 754 33 428
Rörelsekapital -23 167 -24 718
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar 1 619 4 094

KASSAFLÖDEN
Kassaflöden från den löpande verksamheten -22 129 -11 683 -23 215 -81 450
Kassaflöden från investeringsverksamheten 0 -425 -724 -555
Kassaflöden från finansieringsverksamheten -346 1 668 -1 253 240 942
Totala kassaflöden -22 475 -10 440 -25 192 158 937

FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultat per aktie före utstpädning, SEK -0,64 -1,74 -0,59 -3,98
Resultat per aktie efter utstpädning, SEK -0,63 -1,74 -0,59 -3,98
Eget kapital per aktie, SEK 3,97 4,62 3,97 4,62
Aktiekurs vid periodens slut 16,50 9,00

Soliditet (%) 84 84

Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 42,858 42,858 42,858 36,469
Antal utestående aktier vid periodens slut, miljoner 42,858 42,858 42,858 42,858
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 43,634 42,858 43,284 36,469

Genomsnittligt antal anställda (FTE) 45 43
Antal anställda (FTE) vid periodens slut 47 44
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Finansiell rapport

KONCERNEN

INTÄKTER

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2016/17 
blev 5,9 MSEK jämfört med 3,1 MSEK under det fjärde kvarta-
let 2015/16. Intäkter under det fjärde kvartalet 2016/17 här-
rörde sig från intäkter från forskningssamarbetet med Janssen 
Biotech och mindre intäkter från avtalet med Innovationfon-
den i Danmark, medan intäkter från samma kvartal föregående 
år primärt kom från samarbetet med Janssen Biotech.

De totala intäkterna för 2016/17 ökade till 120,3 MSEK från 
21,3 MSEK under 2015/16. Intäkter från förskott och mil-
stolpsbetalningar uppgick till 119,9 MSEK under 2016/17 
och kom främst från Almirall och Janssen Biotech, jämfört 
med 20,7 MSEK under föregående räkenskapsår, främst från 
samarbetena med Novartis och Janssen Biotech. Intäkter från 
statsbidrag uppgick till 0,2 MSEK under 2016/17 (inga under 
2015/16), samtliga relaterade till BRIC-samarbetet och bidrag 
från Innovationsfonden i Danmark. Ersättning för kostnader 
gav intäkter på 0,3 MSEK från Janssen Biotech under 2016/17 
jämfört med intäkter på 0,6 MSEK från Novartis och Janssen 
Biotech under 2015/16.

KOSTNADER
Totala kostnader uppgick till 34,8 MSEK under det fjärde kvar-
talet 2016/17 jämfört med totala kostnader på 79,8 MSEK 
under samma kvartal föregående år, den senare inkluderar 
engångskostnader på 48,5 MSEK, relaterade till Teckningsop-
tionsprogram 2015/21. Den underliggande ökningen om 3,5 
MSEK berodde främst på en ökning av forskning och utveck-
ling (F&U) om 1,1 MSEK, som består av kostnader för reagen-
ter och kemikalier, externa Contract Research Organizations 
(CROs), avgifter för patentansökningar för föreningar samt en 
ökning av försäljnings- och administrationskostnader (SG&A) 
om 2,4 MSEK, främst på grund av kostnader för att vara ett 
noterat företag. 

Totala kostnader uppgick till 130,8 MSEK under 2016/17 jäm-
fört med 173,2 MSEK under 2015/16, den senare innehåller två 
engångskostnader (kostnader för börsnotering samt icke-kas-
saflödespåverkande kostnader för teckningsoptionsprogram-
met 2015/21) om totalt 60,4 MSEK. Forsknings- och utveck-
lingskostnader (F&U) uppgick till 107,6 MSEK under 2016/17 
jämfört med 115,7 MSEK under 2015/16, den senare innehål-
ler engångskostnader (icke-kassaflödespåverkande kostnader  
för teckningsoptionsprogrammet 2015/21) om 24,2 MSEK. 
Den underliggande ökningen om 16,1 MSEK härrör sig från en 
ökning för kemisk support för programmen för RORγt- och 
BET-hämmare, avgifter för patentansökningar för föreningar 
(programmen för RORγt- och BET-hämmare) och ökade per-

sonalkostnader. Försäljnings- och administrationskostnader 
(SG&A) blev 23,2 MSEK under 2016/17, jämfört med 57,5 
MSEK under 2015/16, den senare innehåller två engångs-
kostnader (kostnader för börsnotering samt icke-kassaflö-
despåverkande kostnader för teckningsoptionsprogrammet 
2015/21) om totalt 36,2 MSEK. Den underliggande ökningen 
om 1,9 MSEK beror främst på kostnader för att vara ett börs-
noterat företag, det vill säga avgift för listning på Nasdaq, 
investeraraktiviteter samt ersättning till styrelseledamöter.

RESULTAT
Under det fjärde kvartalet 2016/17 gjorde koncernen ett 
rörelseresultat på -28,8 MSEK jämfört med -76,7 MSEK 
under fjärde kvartalet 2015/16, som påverkades negativt av 
engångskostnader om 48,5 MSEK. Finansnettot uppgick till 
-0,1 MSEK under det fjärde kvartalet 2016/17, positivt påver-
kat av valutakursvinster, jämfört med 0,4 MSEK under samma 
kvartal föregående räkenskapsår. Resultat före skatt blev -28,9 
MSEK under det fjärde kvartalet 2016/17 jämfört med -76,4 
MSEK samma kvartal föregående år. Under det fjärde kvar-
talet 2016/17 noterades en nettoförlust om 27,3 MSEK, jäm-
fört med en nettoförlust om 74,7 MSEK under samma period 
föregående verksamhetsår. Resultat per aktie efter utspädning 
(EPS-D) blev -0,63 SEK under fjärde kvartalet 2016/17, jämfört 
med EPS-D om -1,74 MSEK under fjärde kvartalet 2015/16.

Under 2016/17 gjorde koncernen ett rörelseresultat om -10,5 
MSEK jämfört med -151,9 MSEK föregående år, den senare 
innehåller engångskostnader om 60,4 MSEK. Finansnettot 
uppgick till 1,0 MSEK under 2016/17, positivt påverkat av valu-
takursvinster, jämfört med ett finansnetto på 0,0 MSEK under 
2015/16. Resultatet före skatt blev -9,4 MSEK under 2016/17, 
jämfört med -151,9 MSEK (exklusive engångskostnader om 
91,5 MSEK) under 2015/16. Under 2016/17 hade koncernen 
skattekostnader om 16,0 MSEK, huvudsakligen på grund av 
spansk källbeskattning jämfört med skatteintäkter om 6,9 
MSEK under 2015/16, tack vare dansk skattelättnad för F&U. 
Under 2016/17 gjorde koncernen en nettoförlust om 25,5 
MSEK, jämfört med en nettoförlust om 145,0 MSEK under 
2015/16, samt EPS-D om -0,59 SEK under 2016/17 jämfört 
med EPS-D om -3,98 SEK under föregående år.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet 2016/17 visade 
ett utflöde om 22,5 MSEK jämfört med ett utflöde om 10,4 
MSEK under det fjärde kvartalet 2015/16.

Under det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till ett utflöde om 22,1 MSEK jämfört 
med ett utflöde om 11,7 MSEK under det fjärde kvartalet 
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2015/16. Utflödet under kvartalet beror huvudsakligen på för-
lusten före skatt, som i viss mån uppvägts av förändringen av 
rörelsekapital, som påverkades positivt med en betalning om 
600 000 USD från Janssen Biotech i april 2017. Investeringar i 
utrustning under det fjärde kvartalet 2016/17 var 0 MSEK jäm-
fört med 0,4 MSEK under fjärde kvartalet 2015/16. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten under det fjärde 
kvartalet 2016/17 uppgick till ett utflöde om 0,3 MSEK, på 
grund av återbetalning av leasingåtaganden, jämfört med ett 
inflöde om 1,7 MSEK under det fjärde kvartalet 2015/16.

Det totala kassaflödet för 2016/17 visade ett utflöde om 25,1 
MSEK jämfört med ett inflöde om 158,9 MSEK under 2015/16, 
främst på grund av noteringen av bolagets aktier i december 
2015.

Under 2016/17 uppgick kassaflödet från den löpande verksam-
heten till ett utflöde om 23,2 MSEK jämfört med ett utflöde 
om 81,5 MSEK under föregående år. Det lägre utflödet under 
2016/17 beror främst på förskottsbetalningen från Almirall.

Investeringar i utrustning under 2016/17 uppgick till 0,7 MSEK 
jämfört med 0,6 MSEK under 2015/16. Investeringarna under 
båda åren består huvudsakligen av inköp av laboratorieutrust-
ning och mindre förbättringar i företagets lokaler. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten under 2016/17 
uppgick till ett utflöde om 1,3 MSEK, på grund av återbetal-
ning av leasingåtaganden, jämfört med ett inflöde om 240,9 
MSEK under 2015/16, vilket huvudsakligen berodde på net-
tointäkterna i samband med noteringen av företagets aktier 
under december 2015.

EGET KAPITAL OCH NETTOKASSA
Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens eget kapital till 170,0 
MSEK jämfört med 198,1 MSEK den 30 juni 2016, på grund 
av nettoförlusten om 25,5 MSEK samt valutakursjusteringar i 
Nuevolution A/S.

Den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 179,6 MSEK, jäm-
fört med 206,0 MSEK den 30 juni 2016. Nettokassan uppgick 
till 175,2 MSEK per den 30 juni 2017 (201,3 MSEK den 30 juni 
2016) efter avdrag av leasingåtaganden om 4,4 MSEK (4,7 
MSEK den 30 juni 2016).

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

MODERBOLAG
Moderbolaget Nuevolution AB (publ) bildades den 28 augusti 
2015 genom en insättning av aktiekapital om 50 000 SEK. 
Moderbolaget hade under det fjärde kvartalet 2016/17 kon-
cerninterna intäkter om 0,3 MSEK jämfört med 0,6 MSEK 
under det fjärde kvartalet 2015/16. Moderbolagets totala 
kostnader uppgick till 1,9 MSEK under det fjärde kvartalet 
2016/17 jämfört med totala kostnader om 46,5 MSEK under 
det fjärde kvartalet 2015/16, vilket inkluderade engångskost-
nader om 48,5 MSEK och återbetalning av moms om 2.9 MSEK. 
Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2016/17 uppgick 
till -1,6 MSEK jämfört med -45,9 MSEK under det fjärde kvar-
talet 2015/16. Nettoresultatet uppgick till -1,6 MSEK under 
det fjärde kvartalet jämfört med -45,9 MSEK under det fjärde 
kvartalet 2015/16.

Moderbolaget hade koncerninterna intäkter under 2016/17 
om 1,3 MSEK mot 0,6 MSEK 2015/16. Moderbolagets totala 
kostnader var 6,9 MSEK under 2016/17 jämfört med totala 
kostnader på 62,8 MSEK föregående år, vilket inkluderar två 
engångskostnader (IPO-kostnader och engångskostnader för 
optionsprogrammet 2015/21) om totalt 60,4 MSEK. Rörelse-
resultatet uppgick till 5,6 MSEK under 2016/17 mot en rörel-
seförlust om 62,1 MSEK 2015/16. Under 2016/17 var nettoför-
lusten 5,3 MSEK jämfört med en nettoförlust på 62,1 MSEK 
föregående år.

Moderbolagets likvida medel uppgick till 91,0 MSEK den 30 
juni 2017 mot 174,0 MSEK per den 30 juni 2016. Eget kapital 
uppgick per den 30 juni 2017 till 723,1 MSEK mot 728,4 MSEK 
per den 30 juni 2016.

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

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

HÄNDELSER EFTER DEN 30 JUNI 2017 
Inga.
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STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 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 Forward 1 365 000 3,2%

Avanza Pensionförsäkrings AB 1 197 130 2,8%

SEB Pensionsstiftelse 1 142 858 2,7%

Nordnet Pensionförsäkrings AB 453 332 1,1%

Claus Resen Steenstrup och familj 326 028 0,8%

Henry Dunkers Förvaltning 300 000 0,7%

Stig Løkke Pedersen 212 334 0,5%

Hans Engblom och familj 197 199 0,5%

Fynske Bank 197 176 0,5%

Peter Ragnarsson 180 000 0,4%

Granit Småbolag 175 000 0,4%

Catella Bank S.A. 166 000 0,4%

TIBIA Konsult AB 120 000 0,3%

Midroc Finans AB 98 076 0,2%

Handelsbanken Liv 89 300 0,2%

Carl Thorsén 74 663 0,2%

Others 5 686 646 13,3%

Totalt antal utestående aktier 42 858 236 100,0%

Per den 30 juni 2017 ägde Nuevolutions VD Alex Haahr Gouliaev  

70 778 (oförändrad) aktier via ATZ Holding ApS.

FINANSIELL KALENDER

EVENT DATE

Årsredovisning 2016/17 18 september 2017

Årsstämma 12 oktober 2017

Rapport för det första kvartalet 2017/18 7 november 2017

Rapport för det andra kvartalet 2017/18 9 februari 2018

Rapport för det tredje kvartalet 2017/18 9 maj 2018

Rapport för det fjärde kvartalet 2017/18 12 september 2018

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

VALBEREDNING
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 informerats 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 valberedningens 
ordförande.

CERTIFIED ADVISER 

Nuevolutions Certified Adviser är Redeye AB.

FRAMÅTBLICKANDE INFORMATION
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är 
framåtblickande och faktiska framtida resultat kan skilja sig 
väsentligt från de angivna. Utöver de faktorer som uttryckligen 
har kommenterats, kan andra faktorer påverka faktiska framtida 
resultat, till exempel utvecklingen av forskningsprogram, 
inklusive utveckling i prekliniska och kliniska prövningar, 
effekterna av konkurrerande forskningsprogram, effekten 
av ekonomiska förhållanden, effektiviteten i bolagets 
immateriella rättigheter och uteslutningar av potentiell andra 
parts immateriella rättigheter, teknisk utveckling, växelkurs- 
och räntesviängningar samt politiska risker.

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel: +45 7020 0987
E-mail: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Tel: +45 3913 0947
E-mail: 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 6 september 2017 kl. 8.30 (CET).

Övrig information
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
1 juli 2016 - 30 juni 2017

Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

TSEK TSEK TSEK TSEK

Nettoomsättning 5 948 3 065 120 318 21 314
Forsknings- och utvecklingskostnader -28 485 -51 587 -107 587 -115 707
Försäljnings- och administrationskostnader -6 282 -28 209 -23 216 -57 493
Rörelsekostnader -34 767 -79 796 -130 803 -173 200
Rörelseresultat -28 819 -76 731 -10 485 -151 886
Finansiella intäkter 274 476 2 955 1 925
Finansiella kostnader -378 -119 -1 910 -1 947
Resultat före skatt -28 923 -76 374 -9 440 -151 908
Periodens skatt 1 643 1 715 -16 046 6 911
Periodens resultat -27 280 -74 659 -25 486 -144 997

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -27 280 -74 659 -25 486 -144 997

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,64 -1,74 -0,59 -3,98
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,63 -1,74 -0,59 -3,98

Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag

Periodens resultat -27 280 -74 659 -25 486 -144 997
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 1 314 656 -2 454 910
Periodens totalresultat -25 966 -74 003 -27 940 -144 087
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Koncernens balansräkning i sammandrag

30 juni 2017 30 juni 2016
TSEK TSEK

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 5 538 5 494
Finansiella anläggningstillgångar 6 397 8 585
Summa anläggningstillgångar 11 935 14 079

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 10 125 14 931
Likvida medel 179 595 205 955
Summa omsättningstillgångar 189 720 220 886

SUMMA TILLGÅNGAR 201 655 234 965

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 169 962 198 055

Räntebärande långfristiga skulder 2 939 3 482

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 1 482 1 222
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 19 506 19 484
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 766 12 722
Summa kortfristiga skulder 28 754 33 428

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 201 655 234 965
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Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag
1 juli 2016 - 30 juni 2017

Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

TSEK TSEK TSEK TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -28 923 -76 374 -9 440 -151 908
Justeringar för avskrivningar 441 378 1 703 1 328
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 0 48 479 -153 48 528
Finansiella intäkter -274 -476 -2 955 -1 925
Finansiella kostnader 378 119 1 910 1 947
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital -28 378 -27 874 -8 935 -102 030
Förändring av rörelsekapital 6 346 16 262 -962 19 594
Kassaflöde från rörelsen -22 032 -11 612 -9 897 -82 436
Erhållen ränta 211 25 367 134
Betald ränta -308 -96 -1 165 -358
Inkomstskatter, erhållna/betalda 0 0 -12 520 1 210
Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 129 -11 683 -23 215 -81 450

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar 0 -374 -715 -504
Investeringar/avyttringar av finansiella tillgångar 0 -51 -9 -51
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -425 -724 -555

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 0 250 050
Emissionskostnader 0 1 956 0 -7 989
Återbetalning av leasingskulder -346 -288 -1 253 -1 119
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -346 1 668 -1 253 240 942

Periodens kassaflöde -22 475 -10 440 -25 192 158 937
Omräkningsdifferenser 1 163 700 -1 168 768
Likvida medel vid periodens början 200 907 215 695 205 955 46 250
Likvida medel vid periodens slut 179 595 205 955 179 595 205 955

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 december 2016

Aktie-kapital
Överkurs-

fond

Balanserade 
vinstmedel 
inkl perio-

dens resultat
Omräknings-

differenser
Summa eget 

kapitalTSEK

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

Periodens resultat 0 0 -25 486 0 -25 486
Övrigt totalresultat 0 0 0 -2 454 -2 454
Summa periodens totalresultat 0 0 -25 486 -2 454 -27 940

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 -25 639 -2 454 -28 093

Eget kapital per 30 juni 2017 42 858 699 203 -570 493 -1 606 169 962
42 858 227 775 -73 426 848 198 055

1 juli 2015 - 30 juni 2016

TSEK Aktie-kapital
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 -144 997 0 -144 997
Övrigt totalresultat 0 0 0 910 910
Summa periodens totalresultat 0 0 -144 997 910 -144 087

Transaktioner med aktieägare
Effekten av omvänt förvärv -324 350 471 428 -147 078 0 0
Nyemission 14 286 235 764 0 0 250 050
Kostnader i samband med nyemission 0 -7 989 0 0 -7 989
Aktierelaterade ersättningar 0 0 48 528 0 48 528
Transaktioner med aktieägare -310 064 699 203 -98 550 0 290 589

Total förändring eget kapital -310 064 699 203 -243 547 910 146 502

Eget kapital per 30 juni 2016 42 858 699 203 -544 854 848 198 055
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

30 juni 2017 30 juni 2016
TSEK TSEK

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

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, Koncernföretag, räntebärande 318 0
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 766 5 253
Likvida medel 90 982 173 983
Summa omsättningstillgångar 92 066 179 236

SUMMA TILLGÅNGAR 724 765 729 288

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 723 074 728 407

Räntebärande långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 0 0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 691 881
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 691 881

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 724 765 729 288

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
1 juli 2016 - 30 juni 2017

Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

TSEK TSEK TSEK TSEK

Nettoomsättning 323 645 1 291 645
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 0
Försäljnings- och administrationskostnader -1 933 -46 496 -6 879 -62 753
Rörelsekostnader -1 933 -46 496 -6 879 -62 753
Rörelseresultat -1 610 -45 851 -5 588 -62 108
Finansiella intäkter 1 0 294 47
Finansiella kostnader -7 -30 -39 -56
Resultat före skatt -1 616 -45 881 -5 333 -62 117
Periodens skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -1 616 -45 881 -5 333 -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 det helägda danska dotterbolaget Nuevolution A/S. Oveun AB (vilande), dotterbolag till Nuevolution A/S, 
avyttrades den 7 april 2017 och togs följaktligen bort från koncernredovisningen från och med det datumet.

REDOVISNINGSPRINCIPE
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 i efterhand.

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 delårsrapporterna gör ledningen olika redovisningsbedömningar och uppskattningar samt definierar antagan-
den som utgör grunden för redovisning, värdering och presentation av koncernens tillgångar och skulder.

Uppskattningarna och antagandena baseras på historisk erfarenhet, den senaste informationen som finns tillgänglig vid rapporte-
ringsdagen och andra faktorer som ledningen anser rimliga under omständigheterna.

Grunden för bedömningar och information kan av sin natur vara oriktig eller ofullständig, och företaget är föremål för osäkerhet, 
vilket kan leda till att verkligt resultat avviker från uppskattningar och definierade antaganden. I framtiden kan det vara nödvändigt 
att ändra tidigare uppskattningar och bedömningar till följd av kompletterande information, ytterligare kunskaper och erfarenhe-
ter eller efterföljande händelser.

Vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper som beskrivs i not 1 och årsredovisningen har ledningen utövat kritiska 
redovisningsbedömningar och uppskattningar som väsentligt påverkar de belopp som redovisas i koncernredovisningen.

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 2016/17 och 2015/16 beskrivs nedan.

Teckningsoptionsprogram 
2011*

Teckningsoptionsprogram 
2015/21

Helår
2016/17

Helår
2015/16

Helår
2016/17

Helår
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 30 juni 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 4
2016/17

Kvartal 4
2015/16

Helår
2016/17

Helår
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) 23 28 85 72 
Jutta Heim (konsultarvode) 22 25 82 71

40 45 16
Närstående med betydande inflytande 22 28 38 51
SEB (betald ränta och avgifter) 39 6 194 68
SEB (deposition) 173 109 199 603
*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

Inga.

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, 6 september, 2017

Alex Haahr Gouliaev
VD

Lars Henriksson
Styrelseledamot

Jutta Heim
Styrelseledamot

Stig Løkke Pedersen
Styrelseordförande

Søren Lemonius
Styrelseledamot

Jeanette Wood
Styrelseledamot

-------------------------------------------------

Delårsrapporten har inte reviderats eller översiktligt granskats av bolagets revisorer.
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