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27 okt.: Nuevolution kommer att presentera nya data för sitt BET BD1-program vilka stödjer förståelsen för den 
biologiska verkningsmekanismen

3 nov.: Nuevolution anställer Johnny Stilou som direktör för investor relations och corporate communication

27 nov.: Nuevolution kommer att presentera nya data för sitt BET BD1-program vilka stödjer effekten i psoria-
sis/atopisk dermatit

8 dec.: Danska Östra Hovrätten återkallar beslutet från danska Sjö- och Handelsrätten per den 22 februari 2016 
till förmån för Nuevolutions begäran

11 dec.: Vid extra bolagsstämma väljs Fredrik Arp till ny styrelseledamot

3 jan.: Nuevolution erhåller licensavgift på 750 000 USD från Janssen Biotech

Marknad: Nasdaq First North Premier, Stockholm

Ticker: NUE.ST

Antal aktier: 42 858 236

Marknadsvärde (2/2 2018): SEK 731 million 

Aktiekurs, lägsta/högsta (6M): 14,90-22,60 SEK/aktier

Aktiekurs (2/2 2018): 17,06 SEK/aktier

N U E V O L U T I O N - F A K T A

Större aktieägare: SEB Venture Capital, Sunstone Capital, Industrifonden och SEB Utvecklingsstiftelse
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Grundat: 2001 i Köpenhamn, Danmark

Industri: Läkemedel, bioteknik

Hemsida: www.nuevolution.com

17 avtal hittills Intäkter
17 avtal med partners (inklusive Merck, 

Novartis, GSK, Boehringer Ingelheim, Janssen, 

Amgen, Almirall)

Cirka 530 MSEK i erhållna intäkter hittills

Sjukdomsfokus

Nuevolution

Intern pipeline fokuserar på indikationer inom:

• Onkologi

• Immunonkologi

• Allvarliga inflammatoriska indikationer

Affärsmål
• Använda plattformen för upptäckt mot många sjuk-

domsmål, vilket möjliggör en stor uppsida och medför 
lägre risk

• Bred portfölj av prekliniska program

• Behålla utvalda program för egen utveckling och 
licensiera ut program för intäktsgenerering

Stark teknologi
• Miljontals fler molekyler testade jäm-

fört med konventionella metoder

• Specifikt utvecklat för små molekyler 
(tablettbaserade läkemedel)

• Specifikt utvecklat för syntetiska  
”biologics” (syntetiska peptider)

• Större framgång och lägre risk 

• Kostnadseffektiv upptäckt av läke-
medel
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Viktiga djurdata för proof-of-concept för flera program 

Sammanfattning för den tremånadersperiod som slutade den 31 december 2017*

•  1 oktober – 31 december 2017: Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (111,0). 1 juli – 31 december 2017: 4,8 
MSEK (112,8)

•  1 oktober – 31 december 2017: Rörelsekostnaderna uppgick till 37,5 MSEK (35,1). 1 juli – 31 december 2017: 69,4 
MSEK (64,7)

•  1 oktober – 31 december 2017: Rörelseresultatet uppgick till -34,2 MSEK (75,8). 1 juli – 31 december 2017: -64,5 
MSEK (48,1)

•  1 oktober – 31 december 2017: Nettoresultatet uppgick till -32,7 MSEK (56,4). 1 juli – 31 december 2017: -61,3 
MSEK (30,8)

•  1 oktober – 31 december 2017: Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var -0,76 SEK (1,32). 1 juli – 31 
december 2017: -1,43 SEK (0,72)

•  Likvida medel uppgick till 114,8 MSEK per 31 december 2017 (147,7). Nettokassan uppgick till 110,6 MSEK per 
31 december 2017 (142,9)

•  Ny data stödjer såväl verkningsmekanism som nya, attraktiva behandlingsmöjligheter för programmet för bro-
modomän BET BD1-selektiv hämmare

•  In vivo proof-of-concept erhållet i programmet för cytokin X

•  I samarbetet med Amgen erhölls första in vivo proof-of-concept för en ledande förening som visar dosberoende 
hämning av tumörtillväxt och effektiv tumörregression vid högsta dos

•  Atopisk dermatit/psoriasis har prioriterats som första potentiella utvecklingsriktning för programmet för bro-
modomän BET BD1-selektiv hämmare

•  Ankyloserande spondylit har prioriterats som föredragen första potentiella utvecklingsriktning för programmet 
för RORγt-hämmare

•  Vi behåller vår övergripande guidning kring företaget, FoU och affärsmål, inklusive potentiellt förverkligande av 
ytterligare ett partnerskap under de närmaste tre till nio månaderna

•  Vid den extra bolagsstämman den 11 december 2017 valdes Fredrik Arp till ny styrelseledamot i Nuevolution AB 
(publ)

Händelser efter den 31 december 2017

• Den 3 januari 2018 informerade Nuevolution att företaget kommer erhålla licensavgift på 750 000 dollar från 
Janssen Biotech, som har utnyttjat möjligheten att licensiera ett av forskningsprogrammen inom ramen för det 
multimålsamarbete som ingicks mellan parterna i oktober 2015

• Den 23 januari 2018 informerade Nuevolution om utnämningen av doktor Paul Scigalla som CMO (Chief Medi-
cal Officer) på konsultbasis för att stödja Nuevolutions strategi att bygga en bred portfölj av kliniska och prekli-
niska program

“Viktig och positiv data från djurförsök kring in vivo proof-of-concept och mekanism erhölls under kvartalet i 
våra program för bromodomän BET BD1-selektiv hämmare, cytokin X-hämmare och i ett program för onkolo-
gisamarbete med Amgen. Vi bibehåller vår övergripande vägledning (kring företag, affärsmål och FoU)”, säger 
Alex Haahr Gouliaev, VD.

Delårsrapporten har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av avvikelse är det den svenska versionen som råder. Där belopp noteras 
i EUR eller USD och motsvarande belopp noteras i SEK, är växelkursen den som gäller vid transaktionsdagen.

*Efter att detta räkenskapsår har ändrats till slutet av den 31 december 2017, förkortas räkenskapsåret 2017 till sex månader (1 juli - 31 december). 
Således omfattar delårsrapporten tremånaders- och sexmånadersperioden som avslutades den 31 december 2017.
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Bäste aktieägare och läsare,

Under kvartalet har bolaget fokuserat på att förverkliga de 
viktiga mål som kommunicerades den 18 september 2017 i 
samband med vår strategiuppdatering:

• Innan den 30 juni 2018 ansöka om notering av 
Nuevolution vid Nasdaq Stockholms huvudlista

• Förstärka aktieägarbasen med internationella och/eller 
institutionella investerare

• Utveckla minst ett program vidare till klinisk utveckling 

I samband med dessa viktiga mål är vi glada att den extra 
bolagsstämman i december 2017 valde Fredrik Arp till styrel-
sen. Vi välkomnar Fredrik både som en stark privat aktieägare 
och som styrelseledamot och vi ser fram emot att få tillgång till 
Fredriks kompetens inom fortsatt tillväxt och kommersialise-
ring av Nuevolution och dess verksamhet.

Mycket stora framsteg har uppnåtts inom F&U under kvarta-
let i att förbereda våra program för att göra dem redo för kli-
nisk utveckling. 

Det senaste kvartalet har gett viktiga data från djurförsök och 
mekanismdata för vårt program för bromodomän BET BD1-
selektiva hämmare. Dessa stödjer nu en utvidgning av våra 
potentiella framtida terapeutiska tillämpningar till att även 
inkludera affärsmässiga mycket attraktiva indikationer som 
psoriasis och atopisk dermatit. Detta ger därigenom attrak-
tiva terapeutiska alternativ förutom våra tidigare validerade 
potentiella tillämpningar vid behandling av systemisk lupus 
erythomatosus (SLE) och fibrotiska sjukdomar. Programmet 
går snabbt framåt mot nominering av en utvecklingskandidat.

I både vårt program för bromodomän BET BD1-selektiva häm-
mare och vårt interna program för RORγt-hämmare har vi nått 
slutsatser kring den rekommenderade första potentiella rikt-
ningen  för klinisk utveckling mot atopisk dermatit/psoriasis 
(BET) och ankyloserande spondylit (RORγt).

I denna delårsrapport rapporterar vi också in vivo proof-of-
concept data för vårt cytokin X-program (inflammation) samt 
ett första in vivo proof-of-concept för de första samarbets-
projekten med Amgen.

Sammantaget har det varit ett mycket positivt och produktivt 
kvartal när det gäller att realisera viktiga data från vår F&U-
avdelning.

Med flera interna program som utvecklas mot klinisk utveck-
ling var vi, efter kvartalet, glada att kunna utnämna doktor Paul 

Scigalla som vår CMO (Chief Medical Officer) på konsultbasis.

Vi bibehåller vår vägledning inom samtliga mål (företag, affärs-
mål och F&U) och noterar också med glädje licensavgiften från 
vår partner Janssen Biotech strax efter kvartalets slut – ännu 
ett bevis för kraften i vår plattformsteknologi för småmoleky-
lär läkemedelsupptäckt, Chemetics®.

Stockholm den 8 februari 2018

Alex Haahr Gouliaev, VD
Nuevolution AB (publ)

VD har ordet 
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Ny styrelseledamot

Fredrik Arp, Ledamot

Född 1953. Fredrik har stor operativ erfarenhet, senast från posten som VD för Volvo Car Corporation, och tidigare VD för 
Trelleborg AB (publ) och PLM AB. Han är även en erfaren styrelseledamot och för närvarande styrelseordförande i Nolato 
Aktiebolag (publ) samt styrelseledamot i Vattenfall AB och ordförande för revisionsutskottet och styrelseledamot i Swedfund 
International AB. Fredrik har tidigare varit vice styrelseordförande för Getinge AB (publ) och styrelseordförande i Mediplast 
AB.

Fredrik är ekonom Dr. h.c., vid Lunds Universitet, och även ordförande i den Rådgivande kommittén vid Lunds Ekonomihög-
skola (en del av Lunds universitet).

Styrelseledamot (sedan december 2017)

Oberoende i förhållande till bolaget

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Antal aktier: 50 000
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PROGRAM FÖR BROMODOMÄN BET BD1-SELEKTIV 
HÄMMARE (INFLAMMATION)
Nuevolutions bromodomän BET BD1-selektiva hämmare 
är potent och unikt selektiv för den första bromodomänen 
(BD1) av BET-proteinfamiljen. Dessa BET-proteiner spelar en 
viktig roll vid reglering av genuttryck, vilket är mycket viktigt 
i till exempel inflammatoriska processer och cancer.

I delårsrapporten för fjärde kvartalet 2016/17 nämnde vi på-
gående verksamhet i ett betydande antal ytterligare biologis-
ka studier med förväntade slutsatser före utgången av 2017. 
Vi uppgav också att vi trodde att resultatet av dessa studier 
kunde ha en ytterligare positiv inverkan på värdet av vårt pro-
gram.

I allmänhet är det ett tydligt mål för Nuevolution att utforska 
flera terapeutiska möjligheter för våra program i syfte att 
maximera potentiell tillämplighet och därmed värdet av våra 
program i allmänhet.

Vi har nu in vivo (i djur) proof-of-concept data som stödjer 
potentiell användning av våra BET BD1-selektiva hämmare för 
behandling av hudsjukdomar som psoriasis (PsO) (prognosti-
serad marknad år 2024: 13 miljarder dollar1) och atopisk der-
matit (AD) (prognostiserad marknad 2024: 7,3 miljarder dollar 
2) för den allvarliga och medicinskt otillfredsställda autoim-
muna sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE) och 

för potentiell användning i svåra fibrotiska sjukdomar som till 
exempel sklerodermi (hud- och organfibros) och idiopatisk 
lungfibros (IPF, lungfibros). Vi är också glada att rapportera 
ytterligare mekanismdata som stödjer den övergripande me-
kanismen för vår bromodomän BET BD1-selektiva hämmare, 
vilket förklarar den selektiva antiinflammatoriska aktiviteten, 
och förklarar samtidigt varför vi har en sådan godartad säker-
hetsprofil.

Läkemedelsindustrin fokuserar för närvarande mycket på 
upptäckt och utveckling av ytterligare nya läkemedel mot in-
flammatoriska hudsjukdomar, som psoriasis och atopisk der-
matit. Våra nya data innebär därför ytterligare starka mark-
nadsföringsargument för Nuevolutions BET BD1-selektiva 
program. Med tanke på den kliniska utvecklingsrisken bedö-
mer vi för närvarande att den initiala, föredragna och potenti-
ella utvecklingsvägen kommer att ligga inom det terapeutiska 
området av hudsjukdomar (PsO och AD), så att vi kan söka en 
tidig klinisk utläsning av effekter, på vilka vi då kan expandera 
senare med allvarliga indikationer, där det medicinska otill-
fredsställda behovet är signifikant.

Nuevolutions NUE7770 är en attraktiv förening för poten-
tiell vidareutveckling. Ytterligare potentiella kandidater för 
utnämning till utvecklingskandidat har erhållits under de se-
naste två kvartalen och Nuevolution kommer därför att ka-
raktärisera ytterligare kandidater och jämföra dessa med en 
förväntan om att den mest optimala föreningen kan väljas 

Forskning & Utveckling

HÖJDPUNKTER

• Nuevolution har erhållit ny data för sitt program kring bromodomän BET BD1-selektiva hämmare från flera olika 
studier som stödjer såväl verkningsmekanism som nya, attraktiva behandlingsmöjligheter

• Nuevolution föredrar för närvarande att initialt prioritera atopisk dermatit och/eller psoriasis som primär indika-
tion för en potentiell klinisk utveckling med sitt program för BET BD1-selektiva hämmare, med sekundära framtida 
möjligheter som systemisk lupus erythematosus (SLE) och fibrotiska sjukdomar

• Nuevolution föredrar för närvarande att initialt prioritera ankyloserande spondylit och sekundärt inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD) som potentiella kliniska vägar utanför dermatologi för sitt interna RORγt-program

• I projektet för cytokin X visade en ledande småmolekylförening god preklinisk effekt i en mussjukdomsmodell med 
en observerad effekt i nivå med effekten hos en antikropp som riktar sig mot samma cytokin

• Inom samarbetet med Amgen erhölls en preliminär första in vivo proof-of-concept för en ledande förening som upp-
visar dosberoende hämning av tumörtillväxt och effektiv tumörregression vid högsta dos

• Efter kvartalet: Nuevolution utsåg doktor Paul Scigalla som CMO (Chief Medical Officer) på konsultbasis för att 
stödja Nuevolutions strategi att bygga en bred portfölj av kliniska och prekliniska program

1 Global Data, 2016
2 Global Data, 2015
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i människa av våra bromodomän BET BD1-selektiva fören-
ingar (se figur 1). Dessa data demonstrerar även den unika 
verkningsmekanismen (MoA) och potentiell användning i till 
exempel hudsjukdomar som drivs av IL13/CCL2-cytokinsig-
nalering. För att ytterligare visa denna intressanta verknings-
mekanism och relevans för kliniska utläsningar profilerar vi 
för närvarande selektiva bromodomän BET BD1-prekandidat-
föreningar i olika analyser av stimulerade keratinocyter och 
fibroblaster. 

Under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 testades NUE7770 och ytterligare en lovande ny för-
ening, NUE19796, i IL-23-inducerade ödemmodeller3 som 
kan efterlikna sjukdomar i människa som atopisk derma-
tit (AD) och psoriasis (PsO). I den första studien doserades 
NUE7770 antingen oralt eller genom injektion under åtta da-
gar för att testa effekter för i) klinisk scoring och ii) en be-
gränsad uppsättning signalerande cytokiner. NUE7770 visade 
en stark effekt med en dosberoende minskning i värde för 
kliniskt öronödem och hämning av IL-22 nivåer med en ef-
fektivitet som överträffar den från en IL-23 neutraliserande 
antikropp (se figur 2). En andra och mer akut fyra-dagars 
studie genomfördes för att övervaka effekter på viktiga cy-
tokiner såsom CCL2 och IL22, relevant för atopisk dermatit. 
Här testades NUE19796 samt NUE7770 och jämfördes med 
den icke-selektiva BET-hämmaren, JQ-1. I denna kortva-
riga modell gav NUE19796 en stor dosproportional minsk-
ning av viktiga inflammatoriska cytokiner såsom CCL2 och i 
mindre utsträckning IL22 efter oral dosering. NUE7770 och 
NUE19796, doserade genom injektion, resulterade också i 
en kraftig minskning av CCL2- och IL22-nivåer, med effekter 

som utvecklingskandidat enligt plan under andra kvartalet 
2018.

Hudsjukdomar – psoriasis och atopisk dermatit
Hudceller i människa (keratinocyter) producerar signalerande 
molekyler (till exempel cytokiner såsom CCL2), när de sti-
muleras av immunsystemceller. Signalmolekyler, som CCL2, 
fungerar som budbärare för att rekrytera andra immunsys-
temceller och därmed initiera och bevara ett inflammatoriskt 
tillstånd. Normalt är detta ett bra och skyddande försvars-
system, men i autoimmuna sjukdomar eller i situationer där 
immunsystemet överreagerar leder det till oönskade och väv-
nadsförstörande processer.

Över 13 miljoner (diagnostiserade) patienter lider världen 
över av den obehagliga och mycket besvärande hudsjukdo-
men atopisk dermatit. Vid atopisk dermatit (atopisk eksem) 
överstimuleras keratinocyter av interleukin 13 (IL-13) som 
frigörs från TH2 (immunsystem T-hjälparceller typ 2) samt 
interleukin 22 (IL-22) från TH22-celler (immunsystem T -hel-
perceller typ 22). Detta leder till en inflammatorisk process 
som orsakar kronisk eller kroniskt åerkommande inflamma-
torisk hudsjukdom, kännetecknad av pruritus (en obehaglig 
känsla som framkallar lusten att klia), småsår, rodnad, fjällning 
och förlust av hudytan. Sjukdomen är tydligt otillfredsställd 
med nuvarande läkemedel, och det är en sjukdom som får sig-
nifikant intresse och forskningsinsatser inom läkemedelsindu-
strin parallellt med deras nuvarande stora fokus på psoriasis.
Under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 genererade vi ny data som visar effektiv blockad av IL-
13/IFNγ-stimulerad produktion av CCL2 från keratinocyter 

3 Svullnad från att vätska samlats under huden

Figur 1. Testning av Nuevolutions föreningar för BET BD1-selektiva hämmare, NUE7770 och NUE19796, för aktivitet på hudceller i män-

niska (keratinocyter). CCL2 är en viktig kemokin (immunsignal) producerad av IL13/IFNγ-stimulerade hudceller hos människa. NUE7770 och 

NUE19796 gav dosberoende minskning av CCL2 – en kemokin kopplad till både fibrotiska sjukdomar och atopisk dermatit.
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som var ännu högre än förväntat från exponeringsnivåerna 
av föreningarna. Ytterligare analys pågår för att fastslå dessa 
studieresultat. Sammantaget stödjer tillgänglig data från de 
två studierna och från våra IL13-inducerade hudcellsanalyser 
potentiell dubbel hämning av CCL2 och sannolikt IL-22 av 
bromodomän BET BD1-hämmare. Det är intressant att nya, 
kliniska bevis har identifierat inte bara IL-13 utan även IL-224 
som en nyckelcytokin vid atopisk dermatit, där en injicerbar 
antikropp riktad mot IL22 gav klinisk fördel för patienter med 
svår atopisk dermatit . Vidare undertrycker den nyligen god-
kända injicerbara antikroppen dupilumab  för behandling av 
atopisk dermatit TH2-stimulering av keratinocyter och mins-
kar därför CCL2-frisättning från keratinocyter, det vill säga 
samma effekt som vi observerar med våra oralt tillgängliga 
BET BD1-selektiva hämmare. Baserat på verkningsmekanism 
hos BET BD1-hämmareförening med potentiellt dubbel ef-
fekt av CCL2 + IL22 hämning, kan vi argumentera för stöd 
för potentiell undersökning av dessa föreningar hos patienter 
med svår IL-13 och/eller IL-22-driven atopisk dermatit. 

Fibros – idiopatisk lungfibros och sklerodermi
Idiopatisk lungfibros (IPF) är en nedbrytande och dödlig 
sjukdom som orsakas av förlust av lungfunktion på grund av 
skada och ärrbildning, vilket resulterar i kollagenavsättning i 
lungvävnaden vilket försämrar normal lungfunktion. Vi rap-
porterade tidigare data från den bleomycininducerade tera-
peutiska musmodellen av idiopatisk lungfibros (IPF) under 
första halvåret 2017, där vi visade signifikant minskning av 

lungkollagenavsättning (antifibrotisk aktivitet) efter oral do-
sering av NUE7770.

Under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 genomförde vi en uppföljande musfibrosstudie som 
liknar IPF-modellen, men reflekterar nu den fibrotiska sjuk-
domen i människa, sklerodermi. I denna nya modell framkal-
lade bleomycin injicerad i mushud kollagenbaserad hudfibros. 
NUE7770 doserad oralt visade en positiv effekt och gav en 
statistiskt signifikant minskning av hudkollagenavlagringar, 
vilket visade effekt på en nyckelparameter av fibros (se figur 
2).  Ytterligare undersökningar om relevanta celltyper, såsom 
fibroblaster från IPF-patienter, pågår för att stödja förening-
ens verkningsmekanism. Sammantaget bekräftar dessa data 
tidigare positiva data från den relaterade IPF-bleomycin-
modellen som stödjer den potentiella användningen av BET 
BD1-selektiva hämmareföreningar vid fibrotiska sjukdomar i 
människa.

Med nuvarande bevis för verkningsmekanism, stödd av en 
god säkerhetsprofil, förblir flera möjligheter att utveckla BET 
BD1-selektiva hämmare aktuella och attraktiva. Utifrån för-
eningens verkningsmekanism, terapeutisk marknadsbedöm-
ning och genomförbarhet av kliniska vägar föredrar emellertid 
Nuevolution för närvarande att prioritera atopisk dermatit/
psoriasis som primär indikation för potentiell utveckling. För 
mer information om atopisk dermatit, se delårsrapporten för 
den tremånadersperiod som slutade den 30 september 2017 
(s. 11).

4 Guttman-Yassky E och Kruger JG, Current Opinion in Immunology 2017, 48;68-73; Guttman-Yassky E, et al., 2017, JAAD, S0190-9622(18)30101-4

Figur 2. En modell för inflammation i mus, där inflammationen induceras av IL-23 cytokin injicerat i musens öra som orsakar ödem (öronvikt = 

kliniskt betyg) samt en ökning av vissa cytokiner såsom IL-22. Obehandlade möss visar en signifikant ökning av öronvikt och IL-22-nivåer (röda 

stänger). Injektion av en IL-23-reglerad antikropp reducerar dels ödem och IL22-nivåer (blå stänger). NUE7770, här också doserad genom 

injektion, visar en signifikant minskning av öreonödem, vilket stabiliserats genom den kraftiga minskningen av IL22-nivåer (gröna stänger).
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Vi kommer nu att slutföra kvalifikationen av prekandidater 
för BET BD1-selektiva föreningar med målet att nominera ut-
vecklingskandidaten under andra kvartalet 2018, och därefter 
göra det möjligt för programmet att nå klinisk utveckling un-
der mitten av  2019.

Program för RORγt hämmare (inflammation)
Nuevolution samarbetar med Almirall i programmet för 
RORγt-hämmare riktade mot IL-17A-drivna hudsjukdomar, 
inklusive psoriasis och psoriasisartrit, och samarbetsprogram-
met fortsätter att utvecklas väl mot klinisk utveckling. Nu-
evolution har tidigare identifierat och presenterat ytterligare 
terapeutiska möjligheter för vårt program utanför dermato-
logi, såsom i ankyloserande spondylit (AS), en försvagande 
inflammation i ryggraden som drabbar mer än 1,5 miljoner 
patienter och inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) såsom 
ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD).

Ankyloserande spondylit
Kliniska data hos patienter med ankyloserande spondylit (AS) 
visar signifikant förbättring av sjukdomsparametrarna efter 

behandling med det injicerbara och dyra secukinumab, en 
antikroppsinriktad IL-17A, som är godkänd för behandling av 
patienter med AS5. Klinisk data kring antikropp IL-17A-häm-
ning ange stöd att en småmolekyl RORγt-hämmare, som häm-
mar produktionen av IL-17A, bör tillhandahålla ett effektivt, 
oralt baserat, bekvämt och konkurrenskraftigt alternativ för 
AS-patienter.

Utifrån det övertygande kliniska beviset för IL-17A-hämning 
samt marknadsperspektiv, klinisk genomförbarhet och över-
gripande riskbedömning av det kliniska resultatet föredrar 
Nuevolution för närvarande att prioritera AS (se infoboks s. 
11) och sekundärt  IBD som potentiella kliniska vägar utanför 
dermatologi för sitt interna RORγt-program.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Efter de solida effektdata i de två kemiskt framkallade mus-
modellerna av IBD som tidigare rapporterats, initierade vi, 
under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017, en adoptiv musmodell för T-cellsöverföring av IBD för 
att utvärdera RORγt-kandidaten för klinisk användning inom 
IBD. Vi hoppades att vi skulle ha tillgång till data i början av 
januari, men av tekniska skäl kommer data från den pågående 
studien att bli tillgängliga under senare delen av det första 
kvartalet 2018. Vi förväntar oss inte att det ska försena ut-
vecklingsmöjligheterna för programmet.

RORγt-AGONISTPROGRAM (IMMUNONKOLOGI)
I detta program använder vi en småmolekylagonist (stimula-
tor) av RORγt för att aktivera T-celler infiltrerade i tumörer 
för att öka immunattackan på cancerceller. Under den tremå-
nadersperiod som slutade den 31 december 2017 genomförde 
vi en in vivo-studie i en musmodell för bröstcancertumör, 
med hjälp av någon av våra ledande föreningar och en konkur-
rerande förening med påstådd aktivitet in vivo, för att jämfö-
ra både verkningsmekanism och terapeutisk effektivitet. För 
att tillämpa den högsta möjliga stringensen för dessa RORγt-
aktivatorer och den Th17-stimulerade verkningsmekanismen, 
utförde vi studien på ett terapeutiskt sätt, där föreningar 
tillsattes endast efter initiering av tumörtillväxt. I denna un-
dertyp av tumör och studie-setup, tillhandahöll varken Nue-
volution-föreningen eller konkurrentföreningen en statistiskt 
signifikant tumörreduktion. Vid de applicerade terapeutiska 
doserna tyder det på en i.) allt för sträng set-up av modellen 
eller ii) brist på tillräcklig intratumoral Th17-induktion för att 
påverka tumörtillväxt. Ytterligare potenta RORγt-agonister 
har nu identifierats av Nuevolution under den tremånaders-
period som slutade 31 december 2017, och dessa föreningar 
kommer att valideras ytterligare för deras verkningsmekanism 
före potentiell testning i en mer lämplig tumörmodell.

Figur 3. En musmodell av sklerodermi i människa. Sklerodermi i män-

niska (systemisk skleros) orsakar överdriven produktion av fibrotisk 

vävnad illustrerad av förhöjd hydroxiprolinhalt (kollagenbiomarkör). 

I denna modell tillsattes bleomycin till mushuden (topiskt) som or-

sakade inflammation och kollagenproduktion i musskinnet. Möss 

doserades med Protopic, en marknadsförd produkt för topisk fibros 

eller NUE7770 vid 100 mpk doserad oralt i fyra veckor. Hydroxipro-

linhalten i huden övervakades som klinisk scoring. Protopic ger en 

marginell, men statistiskt icke-signifikant minskning av kollagenhal-

ten, medan NUE7770-behandling effektivt reducerar kollagenav-

sättning i huden. *p<0.001

5 Blair HA och Dhillon S, Drugs 2016, 76;1023-30
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ANKYLOSERANDE SPONDYLIT (AS)

Ankyloserande spondylit (AS), eller radiografisk axiell spondyloarthritis, är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av 
inflammation i ryggraden samt den sacroiliacala leden och vertebrala kolonnen. Symtom på AS är smärta och styvhet från 
nacke ner till nedre delen av ryggen. Ryggkotsbenen kan växa eller smälta ihop (fusion), vilket resulterar i en styv ryggrad 
(även kallad ”bamburyggrad”). Ett tidigt stadium av sjukdomen är känd som icke-radiografisk axial spondyloarthritis (nr-
axSpA), som kännetecknas av samma symtom som på inflammatorisk (lägre) ryggsmärta, men utan radiografiska förändringar 
som går att se på röntgen.

Utbredningen av diagnostiserade patienter uppgår globalt  till cirka 1,5 miljoner. Sjukdomsprevalensen hos AS visar en något 
högre förekomst hos män jämfört med kvinnor (cirka 2-till-1), men eftersom övergripande diagnos av sjukdomen är föremål 
för förbättringar kan avvikelsen vara begränsad. Sjukdomen kan förekomma redan i relativt låg ålder och majoriteten av sjuk-
domspatienterna är mellan 15 och 45 år.

Nuvarande behandling för ankyloserande spondylit drivs av first-line  NSAID-preparat (till exempel smärtstillande läkemedel), 
och med tanke på hur allvarlig sjukdomen är, används kortikosteroider och andra DMARDs (Disease Modifying Antirheuma-
tic Drugs) som metotrexat och sulfasalazin i relativt begränsad utsträckning. I de allvarliga fallen av AS används anti-TNF-
läkemedel, bland annat Humira, Enbrel och Remicade, liksom nyligen godkända läkemedel, som Cosentyx (IL-17-hämmare) 
och Stelara (IL-23-hämmare).

Enligt Global Data, vilket visas i diagrammet nedan , kommer produktförsäljningen i 7MM att växa till cirka 2,4 miljarder dol-
lar år 2024 från nuvarande 1,5 miljarder dollar, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på cirka 6%. 

Den framtida tillväxten på AS-marknaden drivs av sjukdomsmedvetenhet, förbättrade patientdiagnoser och det senaste 
godkännandet av injicerbara, prisvärda, antikroppsbehandlingar (Cosentyx, Stelara). Det finns fortfarande en betydande 
möjlighet för orala småmolekyler, eftersom de nuvarande orala (NSAID) behandlingsalternativen visar gastrointestinala och 
kardiovaskulära biverkningar hos vissa patienter, vilket påverkar användningen av dessa behandlingsalternativ på lång sikt. 
Innovativa småmolekylära behandlingsalternativ måste medföra förbättrad effektivitet och stark säkerhetsprofil, och pro-
dukterna bör helst göras tillgängliga till acceptabla prisnivåer för att konkurrera med antikroppsprodukter, vilka är relativt 
dyra.

* 7MM: US, EU5 & Japan

Figur 4. Försäljningsprognos för ankyloserande spondylit 2017 - 2024 i USA, EU5 och Japan. (Källa: Global Data, 2015).
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CYTOKIN X (INFLAMMATION)
Cytokiner såsom interleukiner och kemokiner är små protei-
ner som är ansvariga för signalering mellan celler i immunsys-
temet. Överdriven produktion och signalering av vissa cyto-
kiner är orsaken till multipla inflammatoriska och kroniska 
autoimmuna sjukdomar. Blockering av signaleringen av det 
sjukdomsrelaterade cytokinet kan ofta uppnås med använd-
ning av injicerbara antikroppar som kan binda och neutrali-
sera cytokinets funktion och skapa patientnytta. Även om 
antikroppar kan vara effektiva i att blockera cytokin är de 
också i) mycket kostsamma, ii) doserade med injektion av lä-
kare, samt iii) kan orsaka negativa immunreaktioner mot anti-
kroppen och iv) försvaga immunsvar mot vissa infektioner. 
Inriktningen mot sjukdomsframkallande cytokiner med en 
tablettbaserad småmolekyl kan erbjuda praktiska och kost-
nadseffektiva alternativ med färre immunrelaterade risker. 
Historiskt har identifieringen av småmolekyler för cytokiner 
visat sig vara extremt svårt på grund av cytokinproteinytans 
natur och inga småmolekylära behandlingar som direkt riktar 
sig mot cytokiner har ännu marknadsförts.

I vårt cytokin X-program har vi identifierat potenta småmo-
lekyler som direkt binder och neutraliserar en nyckelcytokin 
som är upphov till flera sjukdomar i människa, med syftet att 
utveckla ett first-in-class oralt (tablettbaserat) läkemedel.

Under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 fortsatte vi insatserna för optimering av ledande fören-

ingar med fokus på att förbättra exponeringen av föreningar 
i den huvudsakliga kemiska serien, samtidigt som vi främjar 
ytterligare kemiska serier. En ledande småmolekylförening 
var föremål för en studie kring in vivo proof-of-concept för 
att ytterligare validera och stärka verkningsmekanismen i en 
musmodell som är relevant för flera sjukdomar i människa. 
Föreningen, som har en blygsam exponering hos möss, do-
serades vid 20, 60 och 180 mpk två gånger dagligen genom 
injektion, och klinisk effektivitetsscoring jämfördes med en 
injicerbar antikropp riktad mot samma cytokin X (se figur 5). 
Nuevolutions småmolekylförening gav, i stor utsträckning, 
dosproportionerlig effekt där den högsta dosen gav klinisk 
effekt i nivå med den antikropp som användes som referens 
under hela studiens gång.

Dessa data stödjer att samma effekt och verkningsmekanism 
kan uppnås med Nuevolutions föreningar med småmolekyler, 
vilket normalt endast kan uppnås med en injicerbar antikropp. 
Dessa positiva data stödjer de fortsatta insatserna i flera ke-
miska serier mot en preklinisk kandidat i detta viktiga first-in-
class program.

SAMARBETET MED AMGEN
I vår delårsrapport för den tremånadersperiod som slutade 
den 30 september 2017, informerade vi den 7 november 2017 
förväntan på att få resultatet av in vivo proof-of-concept-
studier inom tre till sex månader. Vi är glada över att kunna 
rapportera att två cancerprogram har flyttats snabbt framåt 

Figur 5. In vivo mus-inflammationsstudie testar NUE-föreningar riktade mot cytokin X. I denna modell ökar den kliniska scoring som speglar 

sjukdomar i människa gradvis under studien. Scoringen, här visad vid mitten och slutet av studien, rapporterades som procentuell hämning 

jämfört med antikroppsinriktande cytokin X. Föreningarna doserades subkutant (under huden), två gånger dagligen. NUE-föreningen med små 

molekyler gav förbättring av sjukdomsscore i alla doser över hela studietidslinjen. Vid den högsta dosen uppvisade föreningen effekt på samma 

sätt som antikroppen, vilket ger 102% och 91% hämningsnivåer vid mitten respektive slutet av studien.
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inom Nuevolutions Lead  förening upptäckt inom samarbetet 
med Amgen. Under den tremånadersperiod som avslutades 
den 31 december 2017 genomförde vi testning av en av Nue-
volutions Lead föreningar samt en konkurrentförening för att 
få fram första preliminär in vivo proof-of-concept. Vår för-
ening, doserad en gång dagligen genom injektion, uppvisade 
dosproprotionerlig minskning av tumörtillväxt med måttliga 
effekter, vilket observerades redan vid mycket låg dosering av 
1 mpk (se figur 6). Vid den högsta dosen, 25 mpk, observeras 
en nästan fullständig eliminering av tumörvolymen med den-
na förening, vilken visade klar överlägsenhet gentemot kon-
kurrentföreningen, som har en liknande verkningsmekanism. 
Från denna modell kommer ytterligare biomarkörsdata att bli 
tillgängliga under första kvartalet 2018. Efter dessa första, 
och preliminärt positiva, tumör xenograftdata för den första 
sammansatta serien, fortsätter vi nu att ytterligare förbättra 
och profilera fler viktiga föreningar i programmet för utvärde-
ring i en andra in vivo-modell.

I vårt andra cancerprogram har vi profilerat potenta fören-
ingar och identifierat de som nominerats för att gå in i in vivo 
proof-of-concept test i en tumörmodell under första kvar-
talet 2018. Vi fortsätter med betydande resurser att flytta 
dessa program framåt och rapporterar ytterligare data under 
det första halvåret 2018.

SAMARBETET MED JANSSEN 
Som meddelades den 3 januari 2018 utlicensierades ett pro-
gram i tidigt forskningsstadium (hit stadiet ) till Janssen Bio-
tech inom det terapeutiska området infektionssjukdomar. 
Janssen kommer nu att vara helt ansvarigt för den fortsatta 
upptäckten samt preklinisk och klinisk utveckling. Detta är 
återigen ytterligare ett bevis för värdet av Nuevolutions tek-
nologi och upptäckt av läkemedel i allmänhet.

TIDIG UPPTÄCKT
I ett program riktar vi oss mot ett lipid kinase som är viktig för 
tillväxt av cancerceller. Flera av våra första ledande föreningar 
visar goda effekter i cancercellslinjer och dessa föreningar 
kommer nu att profileras vidare mot flera olika cancercellsty-
per före utvärdering av nästa steg av programmet. Ytterligare 
två tidiga program inom cancer och inflammation kommer att 
undersökas för cellbaserad aktivitet under första kvartalet 
2018.

DR. PAUL SCIGALLA NY RÅDGIVARE
Den 23 januari 2018 utsåg Nuevolution professor Paul Sci-
galla MD, PhD som ny rådgivare för att stödja Nuevolution 
i rollen som CMO (Chief Medical Officer) på konsultbasis. 
Dr. Scigalla bidrar med stor erfarenhet från läkemedelsupp-
täckt och utveckling inom flera terapeutiska områden. Han 
kommer att ha en viktig stödjande roll när det gäller att göra 
Nuevolutions kliniska utveckling färdig i linje med vår ”Grand 
Plan” för att bygga en bred portfölj av kliniska och prekliniska 
program.

Dr. Scigalla, är en läkare och forskare med mer än 30 års erfa-
renhet av klinisk utveckling inom flera terapeutiska områden. 
Som chef för klinisk forskning för nefrologi, onkologi och 
benmetabolism hos Boehringer Mannheim GmbH var han 
ansvarig för den prekliniska och kliniska utvecklingen av er-
ytropoietin och godkännande av ibandronat för behandling 
av osteoporos och benmetastaser. Han tjänstgjorde senare 
som chef för Global Development Therapeutics och Execu-
tive Vice President i SUGEN, Inc., som ansvarig för den kli-
niska utvecklingen av flera hämmare av receptortyrosinkinas, 
inklusive sunitinib (Sutent®) samt som chef för forskning 
inom onkologi vid Pharmacia/Pfizer Bedminster, New Jersey. 
Sedan augusti 2003 har han tjänstgjort som konsult för flera 
läkemedelsföretag i USA, Japan och Europa. Dr. Scigalla fick 
sin medicinska utbildning vid universitet i Humboldt och ut-
nämndes till professor i medicin vid universitet i Heidelberg 
1992.

Figur 6. Tumör xenograft musmodell. En av Nuevolutions Lead för-

eningen testades  för effekt i tumörer i tre olika koncentrationer 

och jämfördes med en konkurrerande förening med liknande verk-

ningsmekanism, alla föreningar doserades genom injektion en gång 

dagligen. NUE-föreningen visar positiva och dosberoende effekter 

på tumörtillväxt, överlägsen den jämförande föreningen, och den 

högsta NUE-dosen resulterade i nästintill fullständig eliminering av 

tumören från endast två veckors dosering.
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Affärs- och partneraktiviteter

HÖJDPUNKTER

• Företaget har fortsatt sin partnerverksamhet i linje med sin tidigare bedömning, som stötts genom att viktiga data för 
program publicerats under de senaste sex månaderna.

• Vi har flera pågående diskussioner med läkemedelsföretag som utreder olika typer av avtal, inklusiv potentiell pro-
gramutlicensiering, F&U/plattformssamarbete, och vi behåller vår bedömning att kunna realisera ytterligare ett 
partnerskap under de närmaste tre till nio månaderna.

Det har varit ett tydligt uttalat mål för Nuevolution att 
utforska olika terapeutiska möjligheter i syfte att maximera 
potentiell tillämplighet och därmed värdet av våra program i 
allmänhet.

Under de två senaste kvartalen har positiva data från ytter-
ligare studier uppnåtts i vårt program för bromodomän BET 
BD1-selektiva hämmare (inflammation), inklusive  ytterligare 
in vivo data och data för verkningsmekanism som stödjer den 
potentiella tillämpningen vid behandling av hudsjukdomar som 
psoriasis och, vilket är lika intressant, atopisk dermatit (eksem) 
– båda områdena är av betydande och nära förestående intresse 
för läkemedelsindustrin. Tidigare har vi visat positiva data för 
proof-of-concept från djurförsök i den allvarliga autoimmuna 
sjukdomen systemisk lupus erythomatosus (”Lupus”) och 
potentiell användning i fibrotiska sjukdomar, som idiopatisk 
lungfibros (IPF, lungfibros), som vi nu har ytterligare under-
byggt med data från en annan fibrotisk sjukdom, sklerodermi. 
Programmet fortsätter att erhålla positivt intresse från läke-
medelsföretag och specialiserade större bioteknikföretag. 
Nuevolution kan besluta att sluta avtal om samarbeten kring 
programmet eller behålla det för egen utveckling. Båda alter-
nativen ligger i linje med företagets övergripande strategi att 
såväl ingå partnerskap som driva egna program i preklinisk och 
klinisk utveckling.

I början av januari 2018 fick vi möjlighet att berätta om våra 
program för potentiell samverkan vid JP Morgans Healthcare-
konferens i USA. Vår huvudfokus var att marknadsföra vårt 
program för selektiva BET BD1-hämmare och vårt interna 
antiinflammatoriska RORγt-program, med potentiell använd-
ning för behandling av ankyloserande spondylit (artrit) och 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD, intestinalt inflammation) 
till ett antal läkemedelsföretag. Parallellt diskuterar vi olika 
samarbetsstrukturer för läkemedelsforskning med ett flertal 
läkemedels- och bioteknikföretag. Vi utforskar läkemedelsut-
veckling, strukturer för utvecklingssamarbeten samt samarbe-
ten kring vår egen Chemetics®-plattform. Vi planerar inte att 
införa en serviceavgift i likhet med CRO-företag; vi har avböjt 
sådana erbjudanden, även vid andra tillfällen när förhandlings-
förslag slutades med ekonomiska villkor som vi inte kunde 
acceptera. Det är ett huvudmål att ingå partnerskap som har 
potential att ge väsentliga fördelar för företaget och aktieä-
garna. Vi är fortfarande beslutsamma om att ingå ytterligare 
ett partnerskap under de närmaste tre till nio månaderna. Vi 
vill dock poängtera att denna vägledning inte ska tolkas som 
en garanti för att avtal verkligen kommer att träffas.
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INTERNA FÖRBEREDELSER FORTSÄTTER
Under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 har Nuevolution fortsatt förberedelserna för den pla-
nerade flytten av bolagets notering till Nasdaq Stockholms 
huvudlista. För ytterligare detaljer om processen, se vår del-
årsrapport för perioden som slutade den 30 september 2017.

FÖRSTÄRKTA INVESTERARAKTIVITETER
I november 2017 informerade vi om utnämningen av Johnny 
Stilou som direktör för Investor Relations & Corporate Com-
munication, en ny position inom företaget, som har upprättats 
för att ytterligare stödja ett framgångsrikt genomförande av 
bolagets mål. Dessa mål inkluderar att stärka aktieägarbasen 
med internationella och institutionella investerare, men också 

för att se till att Nuevolution håller en nära relation med sina 
aktieägare och upprätthålla en hög kvalitet på kommunikatio-
nen till marknaden. Johnny Stilou börjar sin anställning i mitten 
av februari 2018. Johnny kommer att bli medlem av lednings-
gruppen och rapportera till verkställande direktören.

Johnny Stilou, 50 år, har stor erfarenhet av att arbeta med 
investerarrelationer och corporate communications vid Vel-
oxis Pharmaceuticals (börsnoterat på Nasdaq Köpenhamn) 
under perioden 2008-2016, där han var CFO och ansvarig för 
investerarrelationer i EU och USA.

Investeraraktiviteter 

TRÄFFA OSS
Följande arrangemang där Nuevolutions verkställande ledning kommer att presentera bolaget har hittills planerats för 2018:

5 mars: Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

22 mars: InvestorDagen, Dansk Aktionærforening, Köpenhamn

11 juni:  Småbolagsdagen, Aktiespararna, Stockholm

12 november: Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

26 november: Stora Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg
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FINANSIELL RAPPORT 
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Koncernen - Nyckeltal

TSEK, såvida annat ej anges
1/10 - 31/12 

2017
1/10 - 31/12 

2016
1/7 - 31/12 

2017
1/7 - 31/12 

2016
Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad

RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning 3 180 110 971 4 827 112 768
Forsknings- och utvecklingskostnader -26 644 -29 289 -52 693 -52 304
Försäljnings- och administrationskostnader -10 893 -5 835 -16 748 -12 351
Totala rörelsekostnader -37 537 -35 124 -69 441 -64 655
Rörelseresultat -34 204 75 847 -64 461 48 113
Finansnetto -300 1 083 -368 1 455
Periodens resulat -32 694 56 426 -61 252 30 821
Total resultat för perioden -30 766 52 944 -59 057 27 460

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 11 674 9 639
Omsättningstillgångar 125 084 244 515
Totala tillgångar 136 758 254 154
Aktiekapital 42 858 42 858
Eget kapital 111 091 225 362
Långfristiga skulder 2 810 3 418
Kortfristiga skulder 22 857 25 374
Rörelsekapital -15 982 86 505
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar 1 587 1 340

KASSAFLÖDEN
Kassaflöden från den löpande verksamheten -31 921 -25 235 -64 722 -55 029
Kassaflöden från investeringsverksamheten -926 -214 -1 170 -651
Kassaflöden från finansieringsverksamheten -375 -334 -741 -582
Periodens kassaflöde -33 222 -25 783 -66 633 -56 262

FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultat per aktie före utstpädning, SEK -0,76 1,32 -1,43 0,72
Resultat per aktie efter utstpädning, SEK1 -0,76 1,32 -1,43 0,72
Eget kapital per aktie, SEK 2,59 5,26 2,59 5,26
Aktiekurs vid periodens slut 16,60 14,45

Soliditet (%) 81 89

Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner st 42,858 42,858 42,858 42,858
Antal utestående aktier vid periodens slut, miljoner st 42,858 42,858 42,858 42,858
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner st 43,700 42,858 43,700 42,858

Genomsnittligt antal anställda (FTE) 48 44
Antal anställda (FTE) vid periodens slut 47 43

1Ingen utspädning då utspädningseffekten av teckningsoptionerna för närvarande är negativ
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Finansiell rapport

KONCERNEN

INTÄKTER

Koncernens nettoomsättning för den tremånadersperiod som 
slutade den 31 december 2017 var 3,2 MSEK jämfört med 
111,0 MSEK under den tremånadersperiod som slutade den 31 
december 2016. Intäkter för den tremånadersperiod som slu-
tade den 31 december 2017 härrörde sig från forskningssam-
arbetet med Janssen Biotech, medan intäkter från samma tre-
månadersperiod föregående år kom från en förskottsbetalning 
om 109,2 MSEK från Almirall SA och intäkter från samarbetet 
kring läkemedelsupptäckt med Janssen Biotech.

Koncernens intäkter för den sexmånadersperiod som slutade 
den 31 december 2017 uppgick till 4,8 MSEK jämfört med 
112,8 MSEK under den sexmånadersperiod som slutade den 31 
december 2016. Intäkter under den sexmånadersperiod som 
slutade den 31 december 2017 kom från samarbetet om läke-
medelsutveckling med Janssen Biotech, medan intäkter under 
samma sexmånadersperiod i fjol kom från en förskottsbetal-
ning på 109,2 MSEK från Almirall SA och intäkter från samar-
betet kring läkemedelsupptäckt med Janssen Biotech.

RÖRELSEKOSTNADER
Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 37,5 MSEK 
under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 jämfört med 35,1 MSEK under samma tremånadersperiod 

föregående år. Ökningen om 2,4 MSEK inkluderar en minsk-
ning av forsknings- och utvecklingskostnader om 2,7 MSEK, 
främst bestående av lägre personalkostnader, medan försälj-
nings- och administrationskostnaderna ökade med 5,1 MSEK, 
vilket huvudsakligen inkluderar kostnader för förberedelser 
för den avsedda noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Totala rörelsekostnader uppgick till 69,4 MSEK under den 
sexmånadersperiod som slutade den 31 december 2017 jäm-
fört med totala kostnader om 64,7 MSEK under den sexmå-
nadersperiod som slutade den 31 december 2016. Ökningen 
på 4,8 MSEK berodde främst på en mindre ökning av forsk-
nings- och utvecklingskostnader om 0,4 MSEK. Dessa utgörs 
av extern forskning i programmen för BET- och RORyt-häm-
mare och avgifter för nyutgivna patent. Försäljnings- och admi-
nistrationskostnader ökade med 4,4 MSEK, till följd av högre 
administrativa kostnader, vilket huvudsakligen innefattar för-
beredelsekostnader för den avsedda noteringen på Nasdaq 
Stockholms huvudlista.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Övriga rörelseintäkter om 0,2 MSEK under den tremånaders- 
och den sexmånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 inkluderar bidrag enligt avtalet med Innovationsfonden 
Danmark.
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RESULTAT
Under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 gjorde koncernen ett rörelseresultat på -34,2 MSEK jäm-
fört med 75,8 MSEK under den tremånadersperiod som slu-
tade den 31 december 2016. Resultatet före skatt blev -34,5 
MSEK under den tremånadersperiod som slutade den 31 
december 2017 jämfört med 76,9 MSEK under samma kvar-
tal föregående år. Under den tremånadersperiod som slutade 
den 31 december 2017 hade koncernen skatteintäkter om 1,8 
MSEK, tack vare dansk skattelättnad för FoU, jämfört med 
skattekostnader om 20,5 MSEK, på grund av innehållen spansk 
källskatt för Almiralls förskottsbetalning, under den tremåna-
dersperiod som slutade den 31 december 2016. Koncernens 
nettoresultat blev -32,7 MSEK under den tremånadersperiod 
som slutade den 31 december 2017, jämfört med 56,4 MSEK 
under samma kvartal föregående räkenskapsår. Resultat per 
aktie före (EPS) och efter utspädning (EPS-D) blev -0,76 SEK 
under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017, jämfört med EPS och EPS-D om 1,32 MSEK under den 
tremånadersperiod som slutade den 31 december 2016.

Under den sexmånadersperiod som slutade den 31 decem-
ber 2017 uppvisade koncernen ett rörelseresultat om -64,5 
MSEK mot 48,1 MSEK för den sexmånadersperiod som slu-
tade den 31 december 2016. Resultatet före skatt uppgick till 
-64,8 MSEK under den sexmånadersperiod som slutade den 31 

december 2017 mot 49,6 MSEK under samma sexmånaderspe-
riod föregående räkenskapsår. Under den sexmånadersperiod 
som slutade den 31 december 2017 var nettoresultatet -61,3 
MSEK, efter skattelättnad för FoU i Danmark, jämfört med 
30,8 MSEK under den sexmånadersperiod som slutade den 31 
december 2016, efter innehållen spansk källskatt på Almirall 
förskottsbetalning. EPS och EPS-D blev -1,43 SEK under den 
sexmånadersperiod som slutade den 31 december 2017, jäm-
fört med EPS och EPS-D om 0,72 MSEK under samma sexmå-
nadersperiod föregående räkenskapsår.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Periodens kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade 
den 31 december 2017 visade ett utflöde på 33,2 MSEK jäm-
fört med ett utflöde om 25,8 MSEK under den tremånaderspe-
riod som slutade den 31 december 2016.

Under den tremånadersperiod som slutade den 31 decem-
ber 2017 uppgick kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten till ett utflöde på 31,9 MSEK jämfört med ett utflöde på 
25,2 MSEK under den tremånadersperiod som slutade den 31 
december 2016. Utflödet i kvartalet beror främst på en för-
lust före skatt. Investeringar i inventarier under den tremåna-
dersperiod som slutade den 31 december 2017 uppgick till 0,9 
MSEK jämfört med 0,2 MSEK under samma tremånaderspe-
riod föregående år.
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Kassaflöde från finansieringsverksamheten under den tremå-
nadersperiod som slutade den 31 december 2017 uppgick till 
ett utflöde om 0,4 MSEK, på grund av återbetalning av leasing-
skulder, jämfört med ett utflöde på 0,3 MSEK under den tre-
månadersperiod som slutade den 31 september 2016.

Periodens kassaflöde för den sexmånadersperiod som slutade 
den 31 december 2017 visade ett utflöde på 66,6 MSEK jäm-
fört med ett utflöde om 56,3 MSEK under den sexmånaders-
period som slutade den 31 december 2016

Under den sexmånadersperiod som slutade den 31 decem-
ber 2017 uppgick kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten till ett utflöde på 64,7 MSEK jämfört med ett utflöde på 
55,0 MSEK under den sexmånadersperiod som slutade den 
31 december 2016. Utflödet under tremånadersperioden 
beror främst på en förlust före skatt. Investeringar i inventa-
rier under den sexmånadersperiod som slutade den 31 decem-
ber 2017 uppgick till 1,2 MSEK jämfört med 0,7 MSEK under 
samma sexmånadersperiod föregående år.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten under den sexmå-
nadersperiod som slutade den 31 december 2017 uppgick till 
ett utflöde om 0,7 MSEK, på grund av återbetalning av leasing-
skulder, jämfört med ett utflöde på 0,6 MSEK under den sex-
månadersperiod som slutade den 31 september 2016.

EGET KAPITAL OCH NETTOKASSA
Per den 31 december 2017 uppgick eget kapital i koncernen till 
111,1 MSEK jämfört med 170,0 MSEK den 30 juni 2017, huvud-
sakligen på grund av nettoförlusten om 61,3 MSEK under sex-
månadersperioden.

Likvida medel uppgick till 114,8 MSEK per den 31 december 
2017, jämfört med 179,6 MSEK den 30 juni 2017. Nettokas-
san uppgick till 110,6 MSEK per den 31 december 2017 (175,2 
MSEK den 30 juni 2017) efter avdrag av leasingåtaganden om 
4,2 MSEK (4,4 MSEK den 30 juni 2017).

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

MODERBOLAG
Moderbolagets koncerninterna intäkter uppgick till 0,7 MSEK 
under den tremånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 jämfört med 0,3 MSEK under den tremånadersperiod 
som slutade den 31 december 2016. Moderbolagets totala 
kostnader uppgick till 5,7 MSEK under den tremånadersperiod 

som slutade den 31 december 2017, vilka huvudsakligen inne-
fattar förberedelsekostnader för den avsedda noteringen på 
Nasdaq Stockholms huvudlista, jämfört med totala kostnader 
om 1,6 MSEK under samma tremånadersperiod föregående år. 
Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK under den tremåna-
dersperiod som slutade den 31 december 2017 jämfört med 
-1,3 MSEK under den tremånadersperiod som slutade den 31 
december 2016. Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK under 
den tremånadersperiod som slutade den 31 december 2017 
jämfört med -1,2 MSEK under samma tremånadersperiod före-
gående år.

Moderbolagets koncerninterna intäkter uppgick till 1,1 MSEK 
under den sexmånadersperiod som slutade den 31 december 
2017 jämfört med 0,6 MSEK under den sexmånadersperiod 
som slutade den 31 september 2016. Moderbolagets totala 
kostnader uppgick till 8,2 MSEK under den sexmånaderspe-
riod som slutade den 31 december 2017, vilka huvudsakligen 
innefattar förberedelsekostnader för den avsedda noteringen 
på Nasdaq Stockholms huvudlista, jämfört med totala kost-
nader om 3,3 MSEK under samma sexmånadersperiod före-
gående år. Rörelseresultatet uppgick till -7,1 MSEK under den 
sexmånadersperiod som slutade den 31 december 2017 jäm-
fört med -2,6 MSEK under den sexmånadersperiod som slu-
tade den 31 december 2016. Nettoresultatet uppgick till -7,2 
MSEK under den sexmånadersperiod som slutade den 31 
december 2017 jämfört med -2,4 MSEK under samma sexmå-
nadersperiod föregående år.

Moderbolagets likvida medel och nettokassa uppgick till 35,5 
MSEK den 31 december 2017 jämfört med 91,0 MSEK den 30 
juni 2017. Eget kapital uppgick till 716,1 MSEK den 31 decem-
ber 2017 jämfört med 723,1 MSEK den 30 juni 2017.

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

HÄNDELSER EFTER DEN 31 DECEMBER 2017 
Den 3 januari 2018 meddelade Nuevolution att det kommer 
erhålla licensavgift om 750 000 USD från Janssen Biotech, som 
har utnyttjat möjligheten att licensiera ett av de tidiga forsk-
ningsprogrammen inom ramen för det samarbete inom multi-
mål som ingicks mellan parterna i oktober 2015.
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STÖRSTA AKTIEÄGARE PER DEN 29 DECEMBER 2017

Aktieägare
Antal 
aktier

Innehev 
(%)

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 1 159 000 2,7
SEB Pensionsstiftelse 1 142 858 2,7
Avanza Pensionförsäkrings AB 1 074 747 2,5
Nordnet Pensionförsäkrings AB 422 626 1,0
Claus Resen Steenstrup och famijj 367 952 0,9
Granit Småbolag 315 000 0,7
Peter Ragnarsson 312 000 0,7
Henry Dunkers Förvaltning 296 069 0,7
Stig Løkke Pedersen 212 334 0,5
Hans Engblom och familj 202 045 0,5
Fynske Bank 191 497 0,4
Catella Bank S,A, 136 000 0,3
Carl Thorsén 120 141 0,3
TIBIA Konsult AB 120 000 0,3
BNY Mellon, Belgium 86 067 0,2
Arbejdernes Landsbank 73 953 0,2
Övriga 5 748 453 13,4
Totalt antal utestående aktier 42 858 236 100,0

Aktieinnehaven för Nuevolutions Stig Løkke Pedersen (ordförande) 

(212 334) och Alex Haahr Gouliaev (VD) (70 778) är oförändrade jäm-

fört med 30 september 2017.

FINANSIELL KALENDER

EVENEMANG DATUM

Årsredovisning 2017 22 februari 2018

Delårsrapport för det första kvartalet 2018 8 maj 2018

Årsstämma 28 maj 2018

Delårsrapport för det andra kvartalet 2018 22 augusti 2018

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 7 november 2018

Delårsrapport för det fjärde kvartalet 2018 27 februari 2019

BESLUT I ÖSTRA HOVRÄTTEN
Den 8 december 2017 beslutade den Östra Hovrätten (Østre 
Landsret) att upphäva Sjö- och Handelsrättens (Sø- og 
Handelsretten) ursprungliga beslut från den 22 februari 2016, 
till förmån för Nuevolutions begäran, och att skicka tillbaka 
ärendet till Sjö- och Handelsrätten för förnyad granskning. 
Vänligen se pressmeddelande för mer information.

NY STYRELSELEDAMOT
Vid den extra bolagsstämman den 11 december 2017 
valdes Fredrik Arp till ny styrelseledamot i Nuevolution 
AB (publ). Styrelsen består således per den 31 december 
2017 av styrelseordförande Stig Løkke Pedersen samt 
styrelseledamöterna Lars Henriksson, Søren Lemonius, Jutta 
Heim, Jeanette Wood och Fredrik Arp.

ÅRSSTÄMMA
Nuevolutions årsstämma 2018 kommer att hållas måndagen 
den 28 maj 2018 i Stockholm.

VALBEREDNING
Enligt beslut vid årsstämman 2017 består valberedningen för 
årsstämman 2018 av David Sonnek (SEB Venture Capital), Peter 
Benson (Sunstone Capital), Patrick Sobocki (Industrifonden) 
och Stig Løkke Pedersen (styrelseordförande). David Sonnek 
har utsetts till valberedningens ordförande.

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 räntesvängningar samt politiska risker.

CERTIFIED ADVISER 

Nuevolutions Certified Adviser är Redeye AB.

För mer information, kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD 
Telefon: +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +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 torsda-
gen den 8 februari 2018 kl. 18.00 (CET).

Övrig information
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

1/10-1/12 
2017

1/10-31/12 
2016

1/7-31/12 
2017

1/7-31/12 
2016

TSEK TSEK TSEK TSEK

Nettoomsättning 3 180 110 971 4 827 112 768
Forsknings- och utvecklingskostnader -26 644 -29 289 -52 693 -52 304
Försäljnings- och administrationskostnader -10 893 -5 835 -16 748 -12 351
Rörelsekostnader -37 537 -35 124 -69 441 -64 655
Övriga rörelseintäkter 153 0 153 0
Rörelseresultat -34 204 75 847 -64 461 48 113
Finansiella intäkter 71 1 423 306 2 396
Finansiella kostnader -371 -340 -674 -941
Resultat före skatt -34 504 76 930 -64 829 49 568
Periodens skatt 1 810 -20 504 3 577 -18 747
Periodens resultat -32 694 56 426 -61 252 30 821

Peridens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -32 694 56 426 -61 252 30 821

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,76 1,32 -1,43 0,72
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,76 1,32 -1,43 0,72

Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag

Periodens resultat -32 694 56 426 -61 252 30 821
Övrigt totalresultat:
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 1 928 -3 482 2 195 -3 361
Periodens totalresultat -30 766 52 944 -59 057 27 460
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Koncernens balansräkning i sammandrag

31 dec. 2017 30 juni 2017
TSEK TSEK

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 6 340 5 538
Finansiella anläggningstillgångar 5 334 6 397
Summa anläggningstillgångar 11 674 11 935

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 10 326 10 125
Likvida medel 114 758 179 595
Summa omsättningstillgångar 125 084 189 720

SUMMA TILLGÅNGAR 136 758 201 655

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 111 091 169 962

Räntebärande långfristiga skulder 2 810 2 939

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 1 375 1 482
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 18 450 19 506
Förutbetalda intäkter 3 032 7 766
Summa kortfristiga skulder 22 857 28 754

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 136 758 201 655
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Rapport över kassaflöden, koncern i sammandrag

1/10 - 31/12 
2017

1/10 - 31/12 
2016

1/7 - 31/12 
2017

1/7 - 31/12 
2016

TSEK TSEK TSEK TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -34 504 76 930 -64 829 49 568
Justeringar för avskrivningar 492 425 906 839
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 186 0 186 -153
Finansiella intäkter -71 -1 423 -306 -2 396
Finansiella kostnader 371 340 674 941
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital -33 526 76 272 -63 369 48 799
Förändring av rörelsekapital -5 332 -109 017 -8 294 -111 223
Kassaflöde från rörelsen -38 858 -32 745 -71 663 -62 424
Erhållen ränta 67 34 296 92
Betald ränta -370 -228 -595 -401
Inkomstskatter, erhållna 7 240 7 704 7 240 7 704
Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 921 -25 235 -64 722 -55 029

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -926 -214 -1 170 -651
Kassaflöde från investeringsverksamheten -926 -214 -1 170 -651

Finansieringsverksamheten
Återbetalning av leasingskulder -375 -334 -741 -582
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -375 -334 -741 -582

Periodens kassaflöde -33 222 -25 783 -66 633 -56 262
Omräkningsdifferenser 1 620 -2 292 1 796 -2 011
Likvida medel vid periodens början 146 360 175 757 179 595 205 955
Likvida medel vid periodens slut 114 758 147 682 114 758 147 682
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Rapport över koncernens förändringar av eget kapital i sammandrag

Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserade 
vinstmedel 
inkl perio-

dens resultat
Omräknings-

differenser
Summa eget 

kapital

TSEK

Eget kapital per 1 juli 2017

Periodens resultat 0 0 -61 252 0 -61 252
Övrigt totalresultat 0 0 0 2 195 2 195
Summa periodens totalresultat 0 0 -61 252 2 195 -59 057

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterade ersättningar 0 0 186 0 186

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 186 0 186

Total förändring eget kapital 0 0 -61 066 2 195 -58 871

Eget kapital per 31 december 2017 42 858 699 203 -631 559 589 111 091
42 858 227 775 -73 426 848 198 055

TSEK

Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserade 
vinstmedel 
inkl perio-

dens resultat
Omräknings-

differenser
Summa eget 

kapital
Eget kapital per 1 juli 2016

Periodens resultat 0 0 30 821 0 30 821
Övrigt totalresultat 0 0 0 -3 361 -3 361
Summa periodens totalresultat 0 0 30 821 -3 361 27 460

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

Total förändring eget kapital 0 0 30 668 -3 361 27 307

Eget kapital per 31 december 2016 42 858 699 203 -514 186 -2 513 225 362
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

31 dec. 2017 30 juni 2017
TSEK TSEK

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar (not 4) 682 699 632 699
Summa anläggningstillgångar 682 699 632 699

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, Koncernföretag, räntebärande 629 318
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 1 197 766
Likvida medel 35 451 90 982
Summa omsättningstillgångar 37 277 92 066

SUMMA TILLGÅNGAR 719 976 724 765

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 716 061 723 074

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 3 915 1 691
Summa kortfristiga skulder 3 915 1 691

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 719 976 724 765

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

1/10 - 31/12 
2017

1/10 - 31/12 
2016

1/7 - 31/12 
2017

1/7 - 31/12 
2016

TSEK TSEK TSEK TSEK

Nettoomsättning 694 322 1 088 645
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 0
Försäljnings- och administrationskostnader -5 701 -1 640 -8 161 -3 272
Rörelsekostnader -5 701 -1 640 -8 161 -3 272
Rörelseresultat -5 007 -1 318 -7 073 -2 627
Finansiella intäkter 3 171 8 290
Finansiella kostnader -63 -10 -140 -24
Resultat före skatt -5 067 -1 157 -7 205 -2 361
Periodens skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -5 067 -1 157 -7 205 -2 361
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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, Nuevolution A/S, och svenska moderbolaget, Nuevolution AB.

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.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som tillämpades i årsredovisningen 2016/17, vilka är upprättade i enlig-
het med International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU förutom förändringen. För en komplett beskriv-
ning av redovisningsprinciperna se årsredovisningen 2016/17, sida 81-83 samt noter till resultaträkningen och rapport över den 
finansiella ställningen.

Vid årsstämman den 12 oktober 2017 godkände aktieägarna ny bolagsordning, inklusive ändring av räkenskapsår från 1 juli - 30 
juni till 1 januari - 31 december. Det innebär att Nuevolution kommer att rapportera ett kortare räkenskapsår för 2017 omfattande  
1 juli till 31 december 2017.

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 2017 (sexmånadersperiod  
1 juli till 31 december). 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 balansda-
gen 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 osäker-
het, vilket kan leda till att verkligt resultat avviker från uppskattningar och definierade antaganden. I framtiden kan det vara nöd-
vändigt 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 ytter-
ligare beskrivningar av väsentliga bedömningar och uppskattningar se not 4, 5, 11 och 13 i årsredovisningen 2016/17.
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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 2016/17, sidan 63-68.

FINANSIERINGSRISK
Nuevolutions rörelsekapital per den 31 december 2017 räcker för att stödja koncernens behov av operativt kassaflöde i minst 
12 månader från dagen efter datumet för denna koncernredovisning. Det förväntas emellertid att Nuevolution under 2018 kan 
behöva skaffa ytterligare finansiering för att stödja behovet av rörelsekapital under 2019 och därefter, med syftet att stödja före-
tagets långsiktiga strategi för tillväxt av företaget och dess verksamhet. Ledningen avser att finansiera verksamheten för 2019 och 
därefter med intäkter från befintliga och/eller nya samarbetspartners samt eventuellt med en transaktion på kapitalmarknaden. 
Vidare kommer bolaget att fortsätta att se över sina strategiska planer för 2018 och därefter. Utifrån dessa förutsättningar fortsät-
ter styrelsen och ledningen att betrakta koncernen som en löpande verksamhet.

Not 4: Finansiella tillgångar (moderbolaget)
I samband med utarbetandet av delårsrapporten för moderbolaget Nuevolution AB för den tremånadersperiod som slutade den 
31 december 2017 har företagsledningen sett över de antaganden för det nedskrivningstest och de beräkningar som förbereddes i 
samband med årsredovisningen för 2016/17.

Utvecklingen av FoU-projekt och screeningprojektet följer planerna avseende såväl timing, konsumtion av resurser som resultat.
Inga väsentliga händelser har skett under den sexmånadersperiod som slutade den 31 december 2017 (och från och med idag), vilka 
skulle kunna äventyra värdet av utvecklingsprogrammen för Chemetics® och FoU.

Därför är det företagsledningens och styrelsens bedömning att värderingen av investeringen i Nuevolution A/S fortfarande är gil-
tig och därför är en nedskrivning av investeringen i Nuevolution A/S inte nödvändig.

Not 5: 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 perioden 1 juli till 31 december 2017 och 1 juli till 31 december 2016 beskrivs nedan.

Teckningsoptionsprogram
2015/21

Teckningsoptionsprogram 
2016/21

1. juli till 31. 
dec. 2017 

1. juli till 31. 
dec. 2016

1. juli till 31. 
dec. 2017

1. juli till 31. 
dec. 2016

Utestående optioner per 1 juli 5 070 518 5 087 837 0 0
Beviljade 0 0 70 000 0
Nyttjade 0 0 0 0
Förfallna/utgångna/ej nyttjade -8 660 -17 319 0 0
Utestående per 31 december 5 061 858 5 070 518 70 000 0

En detaljerad beskrivning av teckningsoptionsprogrammen finns i årsredovisningen för 2016/17, sida 98-101.
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Not 6: Transaktioner med närstående

Information om transaktioner med dotterbolag och styrelsemedlemmar under perioden anges nedan:

1. okt. till 31. 
dec. 2017 

TSEK 

1. okt. till 31. 
dec. 2016 

TSEK 

1. juli till 31. 
dec. 2017

TSEK 

1. juli till 31. 
dec. 2016 

TSEK
Konsultarvoden etc. till:
Stig Løkke Pedersen (extra styrelsearvode samt konsult- 
arvode)*                        0                        0 0 200
Jeanette Wood (konsultarvode) 21 24 42 40
Jutta Heim (konsultarvode) 21 22 42 38

Närstående med betydande:
SEB (betald ränta och avgifter) 97 60 208 33
SEB (deposition) 108 172 141 230
*Godkända vid årsstämman den 5 oktober 2016.

Transaktioner med dotterbolag har eliminerats i koncernredovisningen i enlighet med redovisningsprinciperna.

Utöver ovanstående har styrelsen erhållit ersättning i enlighet med beslutet vid ordinarie bolagsstämma den 12 oktober 2017. 
Företagsledningen har löner, pensionsavgifter med mera i linje med tidigare perioder.

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

Not 7: 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 8: Händelser efter balansdagen

Den 3 januari 2018 meddelade Nuevolution att företaget kommer att erhålla licensavgift på 750 000 USD från Janssen Biotech, 
som har utnyttjat möjligheten att licensiera ett av forskningsprogrammen inom ramen för det multimålsamarbete som parterna 
ingick i oktober 2015. Inga ytterligare viktiga händelser som har betydelse för koncernredovisningen har inträffat efter den 31 
december 2017.
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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, 8 februari 2018

Alex Haahr Gouliaev
VD

Stig Løkke Pedersen
Styrelseordförande

Lars Henriksson
Styrelseledamot

Jutta Heim
Styrelseledamot

Fredrik Arp
Styrelseledamot

Søren Lemonius
Styrelseledamot

Jeanette Wood
Styrelseledamot

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

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer
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Följ oss

Prenumera på:

www.nuevolution.com
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