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Nyheter (sedan offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2018)

Aktien

Juli-17
Juni-18

17 maj: Nuevolution tillkännager publiceringen av en andra 
vetenskaplig artikel från samarbetet med Nobelpristagaren 
Dr. Robert J. Lefkowitz

25 maj: Nuevolution slutför en riktad emission som tillför 
bolaget brutto 110 MSEK

25 juni: Handel med Nuevolutions aktier inleds på Nasdaq 
Stockholm, huvudmarknad

18 juli: Amgen utnyttjar sina optionsrättigheter för det förs-
ta programmet inom forskningssamarbetet tillsammans med 
Nuevolution kring multipla mål (efter kvartalets slut)

Marknad: Nasdaq, Stockholm

Ticker: NUE.ST

Antal aktier: 49 524 903

Marknadsvärde (30/6 2018): MSEK 820 

Aktiekurs, intervall (6M): 14,32-20,50 SEK/aktie

Aktiekurs (30/6 2018): 16,56 SEK/aktie

N U E V O L U T I O N  I  K O R T H E T

Större aktieägare: Sunstone Capital, SEB Venture Capital, Stiftelsen Industrifonden och SEB Utvecklingsstiftelse

Grundat: 2001 i Köpenhamn, Danmark

Industri: Läkemedel, bioteknik

Hemsida: www.nuevolution.com

Avtal
17 avtal sedan 2004 med partners (inklusive Merck, Novartis, 
GSK, Boehringer Ingelheim, Janssen, Amgen, Almirall)

Cirka 530 MSEK i erhållna intäkter från partners sedan 2004

Fokus

Nuevolution

• Använda plattformen för upptäckt av många sjuk-
domsmål, vilket möjliggör en stor uppsida och med-
för lägre risk

• Bred portfölj av prekliniska program
• Behålla utvalda program för egen utveckling och 

licensiera ut program för intäktsgenerering

Intern pipeline fokuserar på indikationer inom:
• Onkologi
• Immunonkologi
• Allvarliga inflammatoriska indikationer

Pipeline
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Framgångsrik flytt till Nasdaq Stockholm, huvudmarknad

Sammanfattning av den tremånadersperiod som slutade den 30 juni 2018 

Finansiell sammanfattning April - juni Januari - juni
MSEK 2018 2017 2018 2017
Intäkter från avtal med kunder 0,6 5,9 8,8 7,4
Totala rörelsekostnader, netto -34,4 -34,7 -65,5 -66,0
Rörelseresultat -33,9 -28,8 -56,7 -58,6
Periodens resultat -32,1 -27,3 -53,5 -56,3
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,71 -0,64 -1,21 -1,31
Kassaflöde från den löpande verksamheten -33,5 -22,1 -59,1 31,8
Likvida medel 161,7 179,6 161,7 179,6

Verksamhets- och F&U-sammanfattning

• Nuevolution genomförde i juni framgångsrikt den planerade flytten till Nasdaq Stockholm, huvudmarknad. Detta 
är ett viktigt mål för bolaget och ligger i linje med tidigare kommunicerade mål. Det förväntas stödja våra ambitiösa 
avsikter för fortsatt tillväxt och värdeskapand och med möjligheter att på ett bättre sätt nå ut till större institu-
tionella och internationella investerare.

• Genom en riktad emission för att förstärka och bredda vår aktieägarbas tillfördes Nuevolution 110 MSEK brutto. 
Kapitalet kommer att användas till att fortsätta bygga ut pipeline, göra det möjligt att vidareutveckla fler program, 
att specifika program utvecklas till att bli redo för klinisk utveckling samt att övergripande ytterligare stärka bola-
gets kapacitet att slutföra affärsuppgörelser.

• Nuevolutions utmanande småmolekylprogram för “cytokin X”-hämmare har nu nått ett utvecklingsstadium där ett 
offentliggörande av sjukdomsmålet kommer att stödja början på den externa marknadsföringen av vårt program. 
Cytokin-X är Interleukin-17A (IL-17A). Blockad av IL-17A är en medicinskt och marknadsmässigt mycket väl valid-
erad behandling av ett ökande antal autoimmuna sjukdomar i människa, som för närvarande omfattar behandling av 
psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

• I bromodomän-programmet har vi nu nominerat två lovande föreningar inklusive NUE19796 som BET-BD1-för-
kandidater. De genomgår för närvarande slutliga undersökningar innan processen fortsätter med valet av kandidat.

“Flytten upp till huvudmarknaden och tillförandet av kapital som gör det möjligt för ytterligare förstärkning 
och breddning av aktieägarbasen utgjorde två viktiga mål under kvartalet, vilka matchades av vår F&U direkt 
efter kvartalets slut, då vi kunde meddela att Amgen har använt sin Opt-In optionsrätt till det första program-
met för vårt gemensamma samarbete”, säger Alex Haahr Gouliaev, VD.

Händelser som har inträffat mellan den 30 juni och 22 augusti 2018

Den 18 juli meddelade Nuevolution att Amgen använt sin Opt-In optionsrätt i det första programmet från forsknings-
samarbetet med Nuevolution kring multipla mål. Under förutsättning att fortsatt utveckling blir framgångsrik och 
beroende på Amgens beslut om att utnyttja sin framtida möjlighet till licensiering, kommer Nuevolution att erhålla en 
licensavgift på minst 10 MUSD, nivån beror på vilket utvecklingsstadium programmet befinner sig i vid licensieringen.

DISCLAIMER OCH UPPHOVSRÄTT
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.

Bildserie: s1, s4, s6/7 av Nasdaq Stockholm. Övriga fotos/illustrationer av Nuevolution.
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Bäste aktieägare och övriga läsare,

Med denna kvartalsrapport är vi glada över att konstatera att vi har 
uppnått tre viktiga mål – varav två under kvartalet och ett efter kvar-
talets slut.

• Under andra kvartalet: Godkännande för handel på Nasdaq Stock-
holm huvudmarknad
• Under andra kvartalet: Breddning och förstärkning av Nuevolu-
tions aktieägarbas
• Efter andra kvartalet: Amgen använder sin Opt-In optionsrätt för 
det första programmet

Efter fokuserade insatser och en intensiv process som inleddes för 
omkring tolv månader sedan, och i linje med de mål som vi tillkän-
nagav i september 2017, var vi mycket nöjda över att Nasdaq Stock-
holms noteringskommitté godkände att Nuevolutions aktier (ticker: 
NUE) fick upptas för handel på Nasdaq Stockholm, huvudmarknad. 
Den första handelsdagen var måndagen den 25 juni, vilket innebar 
att vi då hade uppnått ett viktigt mål för företaget. Noteringen på 
huvudmarknaden görs först efter en omfattande granskning av bola-
gets verksamhet, en utvärdering av företagets generella status samt 
en bedömning av styrelsens och ledningens kompetenser och erfar-
enhet. Att det är möjligt att handla med aktien på huvudmarknaden 
är hedrande och utgör en kvalitetsstämpel som kommer att stödja 
våra ambitiösa avsikter för fortsatt tillväxt och värdeskapande. Som 
ett företag noterat på huvudmarknaden har vi  nu också möjligheter 
att på ett bättre sätt nå ut till större institutionella och internationella 
investerare. I samband med noteringen togs det fram ett prospekt som 
godkändes och registrerades av Finansinspektionen. Prospektet finns 
tillgängligt på Nuevolution hemsida, www.nuevolution.com.

I slutet av maj meddelade Nuevolution att en riktad emission genom-
fördes som tillförde 110 MSEK brutto. Genom den riktade emissionen 
uppnådde Nuevolution, som ett första steg, ett av sina övriga huvud-
mål, det vill säga att bredda och stärka aktieägarbasen med nya invest-
erare. Avsikten är att använda kapitalet från den riktade emissionen till 
att fortsätta utbyggnaden av pipeline för att möjliggöra att fler pro-
gram vidareutvecklas, att specifika program utvecklas för att bli redo 
för klinisk utveckling samt att övergripande ytterligare stärka bolagets 
kapacitet att slutföra affärsuppgörelser. Vi välkomnar våra nya invest-
erare och tackar befintliga ägare för deras fortsatta förtroende.

Efter slutet av kvartalet, den 18 juli, meddelade vi att Amgen hade 
använts sin Opt-In optionsrätt till ett program som är del av forsk-
ningssamarbetet med Nuevolution kring multipla mål. Amgen kom-
mer nu att stå för samtliga ytterligare forsknings- och utvecklingskost-
nader som uppstår hos båda parter i detta specifika program. Amgens 
beslut att använda sin Opt-In optionsrätt görs efter att proof-of-con-
cept visats i djurmodeller, en milstolpe som avslutar den tidiga for-
skningsfasen i enlighet med avtalet. Parterna kommer nu gemensamt 
att inleda den senare delen av forskningsfasen med det gemensamma 
målet att utse en klinisk utvecklingskandidat. Under förutsättning att 

fortsatt utveckling blir framgångsrik och beroende av Amgens beslut 
kring att utnyttja sin framtida möjlighet till licensiering, kommer 
Nuevolution att erhålla en licensavgift på minst 10 MUSD, nivån beror 
på vilket utvecklingsstadium programmet befinner sig i vid licensierin-
gen. Under den potentiella vidareutvecklingen och kommersialiserin-
gen av programmet kommer Nuevolution också att vara berättigat att 
erhålla framgångsbaserade milstolpsbetalningar. Dessa sammanlagda 
betalningar kan uppgå till upp till 410 MUSD. Förutom det har Nuevo-
lution även rätt att erhålla royalties vid framtida försäljning.

Nuevolutions utmanande program för “cytokin X”-hämmare har nu 
nått ett utvecklingsstadium där ett offentliggörande av sjukdoms-
målet kommer att stödja början på den externa marknadsföringen av 
vårt program.  Målet är Interleukin-17A (IL-17A). Blockad av IL-17A 
är ett medicinskt och marknadsmässigt mycket väl validerat tillvä-
gagångssätt för behandling av ett ökande antal autoimmuna sjukdo-
mar i människa, som för närvarande omfattar behandling av psoriasis, 
psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Under 2017 var det totala 
marknadsvärdet för IL-17A antikroppar cirka 2,6 miljarder USD. IL-17A 
är ett extremt svårt mål att hantera vad gäller att upptäcka läkemedel 
och hittills har det bara varit möjligt att behandla med antikroppar, det 
vill säga dyr injicerbar behandling, där säkrare, snabbverkande, oral och 
topikal, samt billigare behandling skulle vara bättre och mycket attrak-
tiv för läkaren, patienten och den som betalar. I denna kvartalsrapport 
sammanfattar vi data från vårt ledande program som syftar till att erb-
juda och kan visa det första tecknet på en sådan potentiellt förbättrad 
behandlingsmöjlighet i framtiden.

I linje med de tre huvudmålen för vår Grand Plan som vi informerade 
om i september 2017 fokuserar vi på att utveckla och bredda vår 
pipeline mot klinisk utveckling, både den del som drivs med partners 
och vår egen, samtidigt som vi arbetar för att genomföra ytterligare 
ledande program med högt värde, exempelvis de som nämnts ovan för 
IL-17A. Under kvartalet har våra F&U-program utvecklats bra till stöd 
för vår affärsverksamhet och vi behåller vårt mål att kunna slutföra 
nästa affär under 2018.
 
Stockholm, den 22 augusti 2018

Alex Haahr Gouliaev, VD
Nuevolution AB (publ)

VD har ordet
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Investor Relations
Riktad emission och notering på Nasdaq huvudmarknad

NOTERING PÅ HUVUDMARKNADEN FÖRBÄTTRAR 
FRAMTIDSUTSIKTERNA

Den framgångsrika flytten till Nasdaq Stockholms huvud-
marknad i juni 2018 innebar att ett långsiktigt mål uppfylldes. 
I september 2017 offentliggjorde vi avsikten att ansöka om 
notering på huvudmarknaden före utgången av det första 
halvåret 2018 som ett av våra stora mål.

Flytten är en stor framgång för Nuevolution och har krävt 
betydande insatser, tid och investeringar. Det är ett viktigt mål 
för att stödja vårt värdeskapande framöver. 

Erkänd kvalitetsstämpel
En notering på huvudmarknaden har beviljats efter en 
omfattande granskning av bolagets verksamhet, en allmän 
utvärdering av företagets status, kontrollsystem, processer 
samt en bedömning av styrelsens och ledningens kompe-
tenser och erfarenhet. Flytten av noteringen är därför en kval-
itetsstämpel som placerar Nuevolution i den stora skandina-
viska investeringsligan tillsammans med andra större företag 
och visar att vi kan driva företaget till samma höga kvalitet 
som de större aktörerna.

Förbättrade partnermöjligheter
Att vara ett bolag som är noterat på huvudmarknaden och som 
arbetar enligt dessa enhetliga kvalitetsstandarder ger erkän-
nande internationellt och är ett bevis för professionalitet, 
vilket kan förbättra vår tillgång till partners och stärka förhan-
dlingar och resultat.

Ökad tillgång till investerare och ökad handel
Dessutom har ett företag som är noterat på huvudmarknaden 
tillgång till väsentligt fler investerare. Många större institu-
tionella och internationella investerare kan bara överväga 

investeringar i bolag som är noterade på en (reglerad) huvud-
marknad, eftersom de litar på den enhetliga kvaliteten samt 
förväntar sig en effektivitet hos en reglerad marknad, vilket 
allmänt stödjer bättre handelsvolym och därigenom säker-
ställer rätt prissättning av aktien och möjligheten att handla. 
Detta är en stor fördel för alla nuvarande och framtida invest-
erare i företaget.

Utöver det har index för läkemedels- och bioteknikbolagen 
på huvudmarknaden under det senaste året  ökat med 50 pro-
cent, vilket är tre gånger mer än för bolagen på First North

Efter flytten i slutet av juni 2018 har vi noterat att ett antal 
institutionella investerare börjat köpa aktier i Nuevolution.

Effektiv & skalbar verksamhet
Slutligen har våra investeringar i processer och kontrollstruk-
turer gjort företaget mycket effektivare, och även skalbart, vil-
ket kommer att gynna oss när vi växer och utökar vår pipeline 
och i framtiden potentiellt bidra till klinisk utveckling.

Sammantaget anser vi att en notering på huvudmarknaden för-
stärker Nuevolutions förmåga att genomföra vår strategi för 
långsiktig tillväxt och värdeskapande till förmån för aktieä-
garna samt det lika viktiga målet att upptäcka bättre och säk-
rare behandling av cancer och allvarliga inflammatoriska sjuk-
domar.

RIKTAD EMISSION STÄRKER OCH BREDDAR AKTIEÄ-
GARBASEN
I slutet av maj genomförde Nuevolution en riktad emission av 
6,67 miljoner nya aktier, vilket ger bolaget 110 MSEK brutto 
och en breddning och förstärkning av  aktieägarbasen genom 
att antalet större aktieägare ökade.
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Tillsammans med listbytet till huvudmarknaden i juni innebär 
det att vi uppfyllt de nyckelmål i ”Grand Plan – Reaching New 
Horizons”, som vi informerade om i september 2017.

Förbättrad “free float”
“Free float” (aktier som innehas av aktieägare som äger min-
dre än 10%) har förbättrats med över sex procentenheter efter 
den riktad emissionen jämfört med före transaktionen. Allt 
annat lika kommer denna förbättring att stödja aktiens likvidi-
tet och attraktionskraft hos nya investerare ökar.

Fördubblat handelsvärde
Handelsvärdet (som jämför 50 handelsdagar efter med 50 dagar 
före) har fördubblats efter att den riktade emissionen och list-
bytet genomförts. Det genomsnittliga dagliga handelsvärdet 
har ökat till över 600 000 SEK efter den riktade emissionen 
och listbytet jämfört med under 300 000 SEK före transak-
tionen. Samma trend syns vid jämförelsen av handeln i juni-juli 
2018 med juni-juli 2017. Detta är en fördel för både befintliga 
aktieägare och nya investerare, som vill handla i NUE.ST.

Förstärkning av investerarbasen – nya investerare ansluter
I samband med den begränsade riktade emissionen tillkom 

nya institutionella investerare bland de 20 största aktieägarna 
och totalt sett har antalet aktieägare med 50 000 och 100 000 
aktier eller mer ökat med 25% respektive 45% sedan april. För 
att ytterligare stärka vår aktieägarbas kommer vi att fortsätta 
med och utöka våra ambitiösa IR-aktiviteter. Det är fortsatt 
ett mål för oss att attrahera fler stora institutionella och inter-
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nationella investerare.

Ökad ”free float”, förbättrat handelsvärde samt noteringen av 
aktierna på Nasdaq Stockholm huvudmarknad i slutet av juni 
har gjort aktien attraktivare för investerare, i synnerhet insti-
tutionella investerare. Vi har redan sett de första tecknen på 
detta under juli då fler nya institutionella investeringsfonder 
blev aktieägare.

ÖVRIGA INVESTERARAKTIVITETER UNDER KVARTA-
LET
Under det andra kvartalet 2018 fortsatte Nuevolution den 
höga mötesaktiviteten med investerare och träffade ett stort 
antal institutionella investerare i USA, Europa samt på hem-
mamarknaderna Sverige och Danmark. I Sverige och Danmark 
deltog ledningen också i flera arrangemang för investerare, 
organiserade av Redeye, Aktiespararna och Dansk Aktionær-
forening.

Nuevolution följs av analytiker från Jarl Securities, Redeye och 
Edison. Analyserna finns på: https://nuevolution.com/inves-
tors/stock-information/#2.

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

18 september: Investordagen, Dansk Aktionærforening, 
Köpenhamn

12 november: Store Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

26 november: Store Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg
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SAMARBETE MED AMGEN
Cancer och neurovetenskap
Våra två ”fast tracked” cancerprogram med Amgen har gjort 
stora framsteg under andra kvartalet 2018. I det första pro-
grammet har Amgen nu utövat sin Opt-In optionsrätt till 
programmet (efter kvartalets utgång) där Nuevolution nu 
kommer att arbeta nära Amgens team för fortsatt program-
utveckling och där Amgen täcker alla ytterligare kostnader 
för programutveckling. I det andra cancerprogrammet testar 
vi för närvarande föreningar i prekliniska cancermodeller för 
korrekt målsättning och in vivo-verkningsmekanism och hop-
pas kunna rapportera mer om detta under det tredje kvartalet 
2018. Ett tredje program är för närvarande i hit-optimering 
och förväntas nå ett cellulärt proof-of-concept under andra 
halvåret 2018. 

PROGRAM FÖR BROMODOMÄN BET-BD1 SELEKTIV 
HÄMMARE 
Inflammation
BET-familjen av proteiner är proteinfaktorer som har stor be-
tydelse vid reglering av flera gener som är relevanta för can-
cer och inflammatorisk sjukdom. Nuevolution har identifierat 
och optimerat BET-BD1-hämmare som är unikt selektiva för 
den första bindande domänen i BET-familjen av proteiner. 
Djursäkerhetsstudier som redan utförts av Nuevolution visar 
förbättrad säkerhetsprofil jämfört med icke-selektiva häm-
mare som för närvarande är i klinisk utveckling.

I vår fortsatta undersökning av BET-BD1-hämmare har vi 
nominerat två lovande föreningar, inklusive NUE19796, som 
prekandidater. Båda föreningarna har goda generella egenska-
per och genomgår för närvarande avslutande testning innan 

processen med kandidatutnämning fortsätter. Huvudsyftet 
med dessa undersökningar är att få fram tillräckligt med de-
taljer om farmakologin och slutföra säkerhetsbedömningar 
för att stödja den slutliga kandidaten eller back-up nomine-
ring för vidare utveckling.

Baserat på MoA-funktionen hos våra BET-BD1-hämmare vid 
CCL2-utsöndring från hudceller eller fibroblast genomför vi 
för närvarande tester i flera in vitro- och in vivo-modeller för 
att etablera och jämföra effekter på CCL2-biomarkören från 
dosering av våra pre-kandidater som nämnts ovan samt från 
testning av flera av våra backupföreningar.

PROGRAM FÖR RORγt-HÄMMARE
Inflammation
Nuevolution slutförde produktionen av kilogramskala av 
API-material av sin interna RORγt-kandidat under det första 
kvartalet 2018, vilket gör de potentiella nästa stegen i for-
muleringsstudier och ytterligare säkerhetssäkerhetsstudier 
möjliga. Sedan identifieringen av nuvarande kandidat har 
flera ytterligare högkvalitativa och konkurrenskraftiga back-
up föreningar tagits fram till stöd för programmet. Vi arbetar 
med att karakterisera de nya back-up föreningarna ytterligare 
gentemot kandidaten för att jämföra effekt- och säkerhets-
parametrar innan vi potentiellt kan börja regulatoriska säker-
hetsstudier.

Nuevolutions samarbete kring RORγt med Almirall fortsätter 
att utvecklas bra och i enlighet med den gemensamt överens-
komna arbetsplanen. Beroende på Almiralls samtycke och i 
enlighet med börsens krav, kommer vi att rapportera vidare 
från programmet framöver.

Forskning & Utveckling

HÖJDPUNKTER

• Efter andra kvartalet: Amgen utnyttjar sin Opt-In optionsrätt till det första onkologiprogrammet

• In vivo testning av föreningar i det andra onkologiprogrammet med Amgen inledd

• Offentliggörande av att identiteten för cytokin X är IL-17A samt programrapportering

• Två pre-kandidater med BET-BD1 inklusive NUE19796 för potentiell vidareutveckling har nominerats internt. Dessa 
genomgår för närvarande slutliga undersökningar innan de går vidare till val av kandidat

• Cellbaserad proof-of-concept i ett program i tidig upptäcktsfas kring inflammation  

“Vi är mycket glada över att Amgen har bestämt sig för att utnyttja sin Opt-In optionsrätt till det första gemensamma onkologiprogrammet. 
Programmet har utvecklats mycket snabbt internt med föreningar av hög kvalitet som producerar med utmärkt effekt. Eftersom Amgen nu 
tar ansvar för styrning av programmet och står fört ytterligare utvecklingskostnader, kommer de gemensamma teamen nu att arbeta tillsam-
mans enligt planen att leverera en eller flera kliniska kandidater vilket  förhoppningsvis ger cancerpatienter nya behandlingsalternativ”, säger 
Thomas Franch, CSO.
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NUEVOLUTIONS VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER 
UNDER ANDRA KVARTALET 2018

• “DNA Encoded Library Technology: From hits to clinical 
candidates”, Dr. Luigi P. Stasi,  The Danish Society for Med-
icinal Chemistry and Chemical Biology, Inaugural Sympo-
sium, 31 maj 2018 i Köpenhamn, Danmark. 

• “DNA Encoded Library Technology: From hits to preclini-
cal candidates targeting BET-BD1”, Dr. Thomas Franch, 
Oxford Global 19th Annual Drug Discovery Summit, 6-8 
juni 2018 i Berlin, Tyskland. 

KOMMANDE ARRANGEMANG DÄR NUEVOLUTION 
ÄR INBJUDNA ATT TALA

• EuroQSAR 2018. 16-20 september 2018, Thessaloniki, 
Grekland

• Oxford Global, 5th Annual Drug Discovery USA Confe-
rence, 11-12 oktober 2018 i San Diego, USA  

• Global Engage 2nd Medicinal Chemistry Summit: Europe, 
29-30 oktober 2018 i London, Storbritanien

• Society for Medicines Research, 6 december 2018 i Lon-
don, Storbritanien

PROJEKT I TIDIG UPPTÄCKTSFAS 
Multipla sjukdomsområden
Flera projekt utvecklas väl och vi har fått första proof-of-
concept i ett program under andra kvartalet 2018. Vi behåller 
vår bedömning och förväntar att tre projekt är tillgängliga för 
nominering som ledande program för upptäckt under 2018. 

NY VETENSKAPLIG ARTIKEL PUBLICERAD
I samarbete med Nobelpristagaren Dr. Robert J. Lefkowitz la-
boratorium vid Duke University var Nuevolution medförfat-
tare till en ny vetenskaplig artikel som beskriver tillämpningen 
av Nuevolutions Chemetic®-teknologi för identifiering av nya 
positiva allosteriska modulatorer av den ß2-adrenerga GPCR-
receptorsignalen genom cellulära membran. Den nya publika-
tionen utökar vår tidigare gemensamma publikation från 2017 
och visar nu identifieringen av föreningar som kan stimulera 
signalering genom ett cellmembran med en viktig GPCR.

Den gemensamma artikeln ”Small Molecule Positive Alloste-
ric Modulators of the β2-Adrenergic Receptor Isolated From 
DNA Encoded Libraries” publicerades i den välkända tidskrif-
ten Molecular Pharmacology i maj 2018
.
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 Nuevolutions “cytokin X”-program aka  
 interleukin IL-17A (inflammation)

Nuevolution offentliggör härmed identiteten av sitt cytokin 
X-mål till att vara IL-17A. Som tidigare beskrivits kring vårt 
RORγt-program är IL-17A den grundande signaleringscyto-
kinen framställd från TH17-celler i immunsystemet. Denna 
cytokin ligger bakom flera inflammatoriska sjukdomar som 
psoriasis, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och anses 
vara en viktig bidragande faktor vid sjukdomar som inflam-
matorisk tarmsjukdom (IBD)  och multipel skleros (se figur 1 

för detaljer).

IL-17A har validerats väl i klinik för att behandla inflamma-
toriska sjukdomar med antikroppar på marknaden som se-
cukinumab (Cosentyx1 och ixekizumab (Taltz2)) som visar god 
effekt vid behandling av psoriasis, psoriasisartrit och ankylo-
serande spondylit för att nämna några
.

Figur 1. Avbildning av TH17-cellproduktionen av IL-17A som är relevant för multipla sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankylose-

rande spondylit. Ett antal antikroppar på marknaden har validerat IL-17A-målet i kliniken där Nuevolution nu använder små molekyler i flera 

program för att direkt eller indirekt blockera IL-17A-sjukdomspatologi.

Även om antikroppar kan vara effektiva i extracellulär (utan-
för cellen) målhämning, har de nackdelar, exempelvis: i) myck-
et hög kostnad ii) dosering genom injektion flera gånger per 
månad/år av läkare iii) potentiella skadliga immunreaktioner 
mot antikroppen och iv) förlängd försvagning av patientens 
immunsvar som kan orsaka vissa infektioner genom långvarig 
utslagning av patientens egen kapacitet till immunrespons. 
Att rikta sig mot sjukliga cytokiner med en småmolekyl kan 
erbjuda både en bekväm topikal och tablettbaserad lösning, 
vilket ger kostnadseffektiva alternativ och färre immunrela-

terade risker.

Historiskt har identifieringen av små molekyler för cytokiner 
visat sig vara extremt svår på grund av egenskaperna hos cy-
tokinernas ytor, till exempel stora ytor för interaktion mel-
lan proteiner med begränsade relevanta bindningsalternativ 
för små molekyler, som dessutom är svåra att hitta, samt att 
inga små molekyler som direkt binder några av de största 
sjukdomsframkallande cytokinerna har gått in i kliniska pröv-
ningar.

1 Cosentyx är ett varumärke som ägs av Novartis AG
2 Taltz är ett varumärke som ägs av Eli Lilly and Company

Figur 2. IL-17A-hämning av en Nuevolution småmolekylförening. Ett representativt exempel på en Nuevolution-småmolekylförening (mo-

lekylvikt mindre än 480 Dalton) som binder IL-17A för att förhindra cytokinbindning till IL-17A-receptorn (panel 1) i en a-screen-analys. 

Föreningen hämmar IL-17A med och IC50 av 22 nM. Föreningen håller också tillbaka kraftig cell-signalering av IL-17A ”sjukdom” i humana kera-

tinocyter (panel 2) med en uppenbar IC50 på 18 nM. Den tydliga bindningsmekanismen för varje serie i Nuevolution-föreningen är detaljerad 

genom flera högupplösta samkristallstrukturer mellan de små Nuevolution-molekylerna och IL-17A-homodimeren och stödjer våra pågående 

medicinska kemiska försök (panel 3 och 4).
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I Nuevolutions IL-17A-program har vi använt Chemetics®-
plattformen för att identifiera mycket potenta småmolekylära 
ledande föreningar som direkt och selektivt binder det humana 
IL-17A-homodimerproteinet och blockerar potentiellt IL-17A-
cellsignalering till humana keratinocyter (hudceller ). Vi har 
identifierat tre distinkta kemotyper (sammansatta struktur-
klasser) och producerat mer än 2 000 föreningar under ledande 
optimering med hundratals föreningar som uppvisar mycket 
potent anti-IL-17A-aktivitet (se figur Y). Flera IL-17A-samman-
satta röntgenstrukturer har genererats som visar separata me-
kanismer för IL-17A-bindning av varje kemotyp vilket ytterliga-
re underlättar processen för optimering av ledande föreningar.

För att validera verkningsmekanismen och jämföra en av våra 
IL-17A-blockerare testade vi nyligen och jämförde in vivo-
effekten hos en ledande förening och en IL-17A-neutralise-
rande antikropp i en musmodell för kollageninducerad artrit 
(CIA). Nuevolutions småmolekylförening gav en stor dospro-
portionell effekt där den högsta dosen visade klinisk effekt 
i nivå med referens-antikroppsmålet IL-17A (figur Y). Positiv 
data stödjer att en småmolekyl direkt riktad mot IL-17A kan 
uppnå samma effekt vad gäller klinisk scoring som en terapeu-
tisk antikropp riktad mot IL-17A.

Våra nuvarande optimeringsinsatser fokuserar på att slutföra 
data, till en början för en potentiell topikal användning (lokal 
applikation med liten systemisk exponering, det vill säga hög 
säkerhet och bekvämlighet) hos våra IL-17A-blockerare, samt 
erbjuda föreningar med systemisk exponering för en framtida 
nästa generations tablettbaserad användning med ambitionen 
att uppnå en potentiell förstklassig kandidat för små moleky-
ler för både topikala och systemiska behandlingsmöjligheter.

Om de är framgångsrika kan dessa potenta små molekyler i 
programmet ha potential att i framtiden ersätta en injicer-
bar antikroppsbehandling med hög kostnad, vilket skapar ett 
läkemedel av högt värde  och högsta kvalitet, oralt tillgängligt 

(tablettbaserat) och med en förväntad förbättrad säkerhets-
profil.

Det nuvarande programmet kompletterar våra aktiviteter 
inom RORγt-programmet och stödjer vår ambition att rikta 
oss mot viktiga sjukdomar som IL-17A-patologier med hjälp 
av flera och alternativa modaliteter med hopp om att en eller 
flera kemiska enheter når marknadsgodkännande. Följaktli-
gen stämmer utvecklingen av föreningar som direkt blockerar 
IL-17A väl överens med vår strategi kring flera skott-mot-mål 
som tidigare rapporterats.  

Nuevolution IL-17A blockerare – programhöjdpunkter

• Mer än 40 biljoner föreningar screenade av Chemetics®

• Tre hanterbara och potenta kemiska serier identifierade med 

generell molekylär vikt < 500 Dalton (en bra startpunkt för 

topikala och tablettbaserade läkemedel)

• Program för medicinsk kemi består för närvarande av:  

>> 2 000 föreningar med > 140 föreningar som visar IC50 < 

100nM (mycket potent)

• Effektiv och selektiv undertryckning av IL-17A signalering i 

keratinocyter från människa med submikromolära potentialer

• Design av nya molekyler med stöd av strukturbaserad läke-

medelsdesign från multipla samkristallstrukturer (högupplöst 

3D-struktur) mellan IL-17A och Nuevolutionföreningarna

• Föreningar i nyckelprogram visar:

• Bra biokemiska och cellbaserade förmågor med IC
50

 mellan 

1 - 100 nanomolar (nM)

• Ligandeffektivitet (LE) > 0,34 (god läkemedelsliknande 

egenskap)

• Lipofil ligandeffektivitet LLE > 4,7 (god läkemedelslik-

nande egenskap)

• Spårbara egenskaper för utveckling av aktuella och 

tablettbaserade behandlingsformer

• ”Freedom-to-operate”

Figur 3. En Nuevolution IL-17A-blockerare testades i en 

effektstudie in vivo genom att använda musmodellen 

för kollageninducerad artrit med terapeutisk dosering. 

Mössen visar en hög grad av ”artritisk” klinisk scoring 

när de lämnas obehandlade (röd linje). I motsats före-

bygger en antikropp som är specifik för IL-17A-doserad 

intraperitonealt ytterligare tillväxt av sjukdomen (blå 

linje). En Nuevolution-små molekyl IL-17A-blockerare 

(molekylvikt mindre än 480 Da) doserad på samma 

sätt – subkutant två gånger dagligen – gav en dospro-

portionell effekt i klinisk scoring med den högsta do-

sen på 180 milligram per kilogram mus (mpk) vilket gav 

en minskning av klinisk artrit-scoring motsvarande den 

neutraliserande IL-17A-antikroppen (mörkgrön).
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IL-17A: ett marknadsperspektiv

INTRODUKTION
Identifieringen av små molekyler som hämmar IL-17A-vägen har 
visat sig vara extremt utmanande för industrin. Små molekyler 
(icke-injicerbara) som hämmar IL-17A är emellertid mycket eft-
ertraktade av företag som arbetar inom det inflammatoriska 
området, särskilt företag som utvecklar läkemedel för sjukdo-
mar som psoriasis, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och 
icke-radiografisk axial spondyloartrit3. Injicerbara IL-17A-häm-
mare4 som blev godkända för marknadsföring i slutet av 2015 
med Cosentyx som marknadsförs för närvarande på de stora 
marknaderna globalt5 och genererar intäkter på 2,1 miljarder 
USD (2017). Marknadsvärdet på den globala försäljningen av 
IL-17A-hämmare under 2017 var 2,6 miljarder USD och förvän-
tas öka till 6,7 miljarder USD år 2023.

“De antikroppsbaserade läkemedel som är tillgängliga för 
närvarande har validerat behandlingsmetoden för att bloc-
kera IL-17A, men är förknippade med höga kostnader, doser-
ing genom injektion och förlängd försvagning av patientens 
immunsvar. Nuevolution utvecklar småmolekylära IL-17A-häm-
mare med mål att utveckla både topikala applikationer och 
och systemiska (orala, tablettbaserade) föreningar. I sjukdo-
mar orsakade av IL-17A som psoriasis skulle både topikalt och 
oralt formulerade läkemedel ge betydande fördelar för patien-
terna. Dessutom kommer en oral IL-17A-hämmare sannolikt 
att innebära nya framtida behandlingsalternativ för sjukdomar 
som psoriasisartrit och ankyloserande spondylit som kräver 
systemiska behandlingar.”

PSORIASIS
Behandlingsalternativ för psoriasis drivs av hur allvarlig sjukdo-
men är. Patienter med milda symtom behandlas nästan alltid 
med topikala behandlingsalternativ (läkemedel som appliceras 
direkt på en del av kroppen, det vill säga i detta fall huden) 
genom applicering av geler, krämer, salvor eller skum. Kortikos-
teroider och vitamin D3-analoger (ofta använda i kombination) 
är huvudsakliga topikala behandlingar, som främst skiljer sig 
från varandra genom formulering. Topikalt formulerade kor-
tikosteroider och vitamin D-analoger ger biverkningar, spe-
ciellt vid användning under en längre period och ger eventu-
ellt inte den effekt som behövs. Globalt är ungefär 16 miljoner 
patienter drabbade av psoriasis, varav 80% har en mild eller 
måttlig exponering av sjukdomen. Global Data bedömer den 
nuvarande globala marknadsstorleken för topikala behandlin-
gar av psoriasis till cirka 1,6 miljarder USD (2017). Nya, innova-
tiva topikala behandlingsalternativ, som skiljer ut sig vad gäller 
effekt, långsiktig säkerhet och användarvänlighet skulle kunna 
stödja ytterligare marknadstillväxt.

Patienter som drabbats av måttligt eller svårt tillstånd av 
sjukdomen kommer, förutom att använda kombinationer av 

topikala och systemiska behandlingsalternativ, sannolikt att 
behandlas med metotrexat, kortikosteroider och potentiellt 
med möjliga antikroppsbehandlingar som TNF-häm-
mare, IL-23-blockerare (Stelara6) och de nyligen godkända 
IL-17A-hämmarna (som Cosentyx och Taltz). IL-17A-hämmarna 
har visat tidig framgång vid behandling av allvarlig psoriasis och 
validerat tillvägagångssättet att blockera IL17-svaret på sjuk-
dom. Alternativen med antikroppsbehandlingar har emeller-
tid flera nackdelar, som nämnts tidigare. En nyligen lanserad 
tablettbaserad behandling (till exempel Otezla7, en produkt 
som genererade 1,3 miljarder USD under 2017) har haft stor 
framgång på marknaden huvudsakligen tack vare den bekväma 
behandlingsadministrationen (tablett) och goda säkerheten, 
men effekten av denna behandling ger endast låga till måttliga 
fördelar för patienterna. Det behövs en effektivare behan-
dling, med bibehållen god säkerhet och levererad i tablettform.

Utvecklingen av en innovativ topikal såväl som tablettbaserad 
småmolekyl, som riktar sig mot IL-17-vägen, där för närvarande 
endast mycket dyra, injicerbara IL-17A-behandlingsalternativ 
gäller, skulle vara mycket värdefulla. Som tidigare rapporterat 
förväntar Global Data8 att den globala psoriasismarknaden 
växer till 13 miljarder USD år 2024.

PSORIASISARTRIT OCH ANKYLOSERANDE SPONDYLIT
IL-17A-hämmare har erhållit godkännande för psoriasis som 
ledande indikation och senare i andra sjukdomar orsakade 
av IL-17A. För närvarande har såväl Cosentyx som Taltz god-
känts för psoriasisartrit, medan Cosentyx även är tillgängligt 
för patienter som lider av ankyloserande spondylit (se nedan). 
Global Data9  förväntar att den globala marknaden för psoria-
sisartrit kommer att växa till 13 miljarder USD år 2025 och att 
den globala marknaden för ankyloserande spondylit  växer till 
2,4 miljarder USD år 2024.

Sammantaget har de nya, innovativa behandlingsalternativen 
för IL-17A-hämmare inom terapiområden som psoriasis, pso-
riasisartrit och ankyloserande spondylit resulterat i bättre, 
men dyrare behandlingsalternativ i kategorierna måttligt och 
allvarligt drabbade patienter. Tillgång till effektiva, säkra, mer 
användarvänliga samt kostnadseffektiva behandlingsalternativ 
är fortfarande ett betydande otillfredsställt medicinskt behov. 
Tillgången på såväl topikala som orala läkemedel, som inrik-
tar sig på IL-17-hämning, har potential att utgöra en mycket 
attraktiv möjlighet till bättre behandling för patienter.

3 nrAxSpA: AxSpA är en paraplyterm som inkluderar ankyloserande 
spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondyloartrit. I visa fall är 
nr-AxSpA den tidigare formen av sjukdomen och kan utvecklas till AS
4 IL-17-hämmare är för närvarande godkända för psoriasis, psoriasisar-
trit, ankyloserande spondylit. Cosentyx bedriver fas 3-kliniska studier 
för nr-AxSpA.
5 Globalt (eller större marknader) innebär USA, Tyskland, Storbritan-
nien, Frankrike, Spanien, Italien och Japan.
6 Stelara är ett varumärke ägt av Johnson & Johnson.
7 Otezla är ett varumärke ägt av Celgene Corp.
8 Psoriasis – Global drug forecast and market analysis to 2024.
9 PharmaPoint: Psoriatic Arthritis – Global Drug Forecast and Market 
Analysis to 2025.
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Den 18 juli meddelade Nuevolution att Amgen utnyttjat sin 
”Opt-In” i det första programmet i samarbetet kring multipla 
mål mellan de två företagen, ett samarbete som inleddes i slu-
tet av 2016.

Inom detta samarbete har Amgen och Nuevolution kommit 
överens om att söka efter flera läkemedelsupptäckts- och 
utvecklingsprogram som inriktar sig mot de terapeutiska 
områdena cancer och neurovetenskap.

Under de tidiga stadierna av samarbetet tillämpar Nuevolution 
sin plattform för läkemedelsupptäckt samt expertis för identi-
fiering och ledande optimering av attraktiva föreningar, som är 
särskilt relevanta för det aktuella sjukdomsmålet. Nuevolution 
utvecklar program fram till in vivo proof-of-concept-stud-
ier för att visa att föreningarna har god effekt och säkerhet 
i djurmodeller. Efter övergripande framgång i varje programs 
utveckling ökar Amgen sitt engagemang, med förbehåll för 
den ömsesidigt överenskomna arbetsplanen som båda företa-
gen följer. 

Genom den “Opt-In” som Amgen nu använt i detta första pro-
gram, får Amgen fullt ansvar för preklinisk utveckling, klin-
isk utveckling och kommersialisering över hela världen och 

kommer att stå för båda parters samtliga kostnader i detta 
program. Den vidare utvecklingen av programmet, för vilket 
Amgen utnyttjade sin optionsrätt, kommer att säkras genom 
forskning i sent stadie via ett samarbete mellan Amgen och 
Nuevolution. Under förutsättning att fortsatt utveckling blir 
framgångsrik och beroende på om Amgen beslutar att utnyttja 
sin framtida möjlighet till licensiering av programmet, kommer 
Nuevolution att erhålla en licensavgift på minst 10 MUSD, 
nivån beror på vilket utvecklingsstadium programmet befinner 
sig i vid licensieringen. 

“De ökande insatser som Amgen gjort i detta program liksom 
andra program är väldigt motiverande för oss. De möjligheter 
och förmågor som Amgen adderar till vårt gemensamma pro-
gramutvecklingsarbete är imponerande och vi ser fram emot 
att se programmet mogna till kandidatstadiet”, säger Thomas 
Franch, CSO på Nuevolution.

Under den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av 
programmet kommer Nuevolution också att vara berättigat 
att erhålla specifika forsknings-, utvecklings- och kommersiella 
milstolpsbetalningar som uppgår till 410 MUSD. Nuevolution 
har också rätt att erhålla royalties vid framtida försäljning.
.

Samarbete med Amgen 

Vem är Amgen?

• Plats: Thousand Oaks (Kalifornien), USA

• Grundat: 1980

• Börsnotering: NASDAQ (AMGN)

• Antal anställda: cirka 20 800 (2017)

• Viktigaste sjukdomsområden: onkologi, neurovetenskap, hjärt-kärl sjukdomar, benhälsa, nefrologi och inflammation

• Viktigaste läkemedel inom onkologi: Aranesp, Vectibix, Kyprolis, Blincyto, Imlygic, Neulasta, XGEVA

• Omsättning (2017): 22,8 miljarder USD

• Global ranking: topp-15 av globala bioläkemedelsföretag 

• F&U utgifter (2017): 16% av omsättningen

• Marknadsföring & försäljning i cirka 100 länder globalt
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Affärs- & partneraktiviteter

HÖJDPUNKTER

• Fortsatta framsteg i partnerdiskussioner, både angående program och om samarbeten kring läkemedelsforskning

• Ökat intresse för vårt program för selektiva bromodomän BET BD1-hämmare

• Vi fortsätter med vårt mål att ingå ytterligare ett partnerskap under 2018

Under det andra kvartalet 2018 har vi bibehållit och utveck-
lat våra diskussioner för att förverkliga nästa partnerskap. Vi 
upplever ett fortsatt starkt intresse för vårt program kring 
selektiva bromodomän BET BD1-hämmare, ett program som 
är starkt positionerat tack vare den unika selektiva MoA samt 
baserat på vår starka data relevanta för sjukdomar som atopisk 
dermatit. Dessutom har vi sett en ökad förfrågan om partner-
skap kring vår teknologiplattform. Även om vi ser detta som 
inspirerande kommer vi bara att överväga att ingå partnerskap 
kring teknologiplattformen som innebär en långsiktigt positiv 
möjlighet för företaget och dess aktieägare.

Inom det breda och värdefulla samarbetet med Amgen var vi 
glada över att kunna meddela en händelse efter kvartalets slut, 
då vi informerade om Amgens beslut att använda sin Opt-In 
optionsrätt till det första onkologiprogrammet. Detta redovi-
sas mer detaljerat i avsnittet Forskning och Utveckling och 
ovan.

I linje med vår tidigare bedömning har vi som mål att ingå ytter-
ligare ett partnerskap under 2018. Denna bedömning ska inte 
tolkas som en garanti för att partnerskapsavtal kommer att 
ingås.
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Finansiell rapport

Koncernen - Nyckeltal

TSEK, såvida annat ej anges
Apr. - jun. 

2018
Apr. - jun. 

2017
Jan. - jun. 

2018
Jan. - jun.  

2017

RESULTATRÄKNING
Intäkter från avtal med kunder 585 5 857 8 847 7 395
Forsknings- och utvecklingskostnader -25 665 -28 485 -49 932 -54 638
Försäljnings- och administrationskostnader -9 466 -6 282 -16 463 -11 510
Summa rörelsekostnader -35 131 -34 767 -66 395 -66 148
Rörelseresultat -33 854 -28 819 -56 685 -58 598
Finansiellt netto -197 -104 -714 -410
Periodens resultat -32 144 -27 280 -53 455 -56 307
Totalresultat för perioden -31 414 -25 966 -49 899 -55 400

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 15 582 11 935
Omsättningstillgångar 170 805 189 720
Summa tillgångar 186 387 201 655
Aktiekapital 49 525 42 858
Eget kapital 165 535 169 962
Långfristiga skulder 2 466 2 939
Kortfristiga skulder 18 386 28 754
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar 519 1 225

KASSAFLÖDEN
Kassaflöden från den löpande verksamheten -33 470 -22 129 -59 093 31 814
Kassaflöden från investeringsverksamheten -239 0 -373 -73
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 103 954 -346 103 567 -671
Periodens kassaflöden 70 245 -22 475 44 101 31 070

FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,71 -0,64 -1,21 -1,31
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1 -0,71 -0,64 -1,21 -1,31
Eget kapital per aktie, SEK 3,34 3,97
Aktiekurs vid periodens slut,SEK 16,56 16,50

Soliditet (%) 89 84

Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner st. 45,496 42,858 44,184 42,858
Antal utestående aktier vid periodens slut, miljoner st. 49,525 42,858 49,525 42,858
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner st. 46,318 43,634 45,010 43,634

Genomsnittligt antal anställda (FTE) 49 43
Antal anställda (FTE) vid periodens slut 48 44

1Ingen utspädning då utspädningseffekten av teckningsoptionerna för närvarande innebär en lägre förlust per aktie.
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KONCERNEN

INTÄKTER

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2018 
uppgick till 0,6 MSEK jämfört med 5,9 MSEK under det andra 
kvartalet 2017. Intäkterna för det andra kvartalet 2018 och 
det andra kvartalet 2017 härrörde sig primärt från upplupna 
intäkter från samarbetet med Janssen Biotech kring upptäckt 
av läkemedel. 
Koncernens nettoomsättning för det första halvåret 2018 
uppgick till 8,8 MSEK jämfört med 7,4 MSEK under det för-
sta halvåret 2017. Intäkterna för det första halvåret 2018 och 
det första halvåret 2017 härrör sig från en licensavgift och 
upplupna intäkter från samarbetet med Janssen Biotech kring 
upptäckt av läkemedel. För ytterligare kommentarer kring 
intäkter, se not 4.

RÖRELSEKOSTNADER
Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 35,1 MSEK 
under det andra kvartalet 2018 jämfört med totala rörelse-
kostnader på 34,8 MSEK under samma kvartal föregående år. 
Ökningen om 0,3 MSEK beror på en minskning av kostnaderna 
för forskning och utveckling (FoU) med 2,8 MSEK, till följd 
av lägre patentkostnader i samband med beviljade patent, och 
en minskning av kostnader för externa kontraktsforskning-
sorganisationer (CROs), samt en ökning av försäljnings- och 
administrativa kostnader (SG&A) med 3,2 MSEK inklusive 
kostnader relaterade till aktiviteter i samband med noteringen 
på Nasdaqs huvudmarknad i juni 2018.

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 66,4 MSEK 
under det första halvåret 2018 jämfört med totala rörelsekost-
nader om 66,1 MSEK under det första halvåret föregående år. 
Ökningen om 0,4 MSEK beror på en minskning av kostnaderna 
för forskning och utveckling (FoU) med 4,7 MSEK, till följd av 
lägre patentkostnader i samband med beviljade patent, en min-
skning av kostnader för externa kontraktsforskningsorganisa-
tioner (CROs), samt en ökning av personalkostnader, och en 
ökning av försäljnings- och administrativa kostnader (SG&A) 
med 5,1 MSEK inklusive kostnader relaterade till aktiviteter 
i samband med noteringen på Nasdaqs huvudmarknad i juni 
2018.

RESULTAT
Under det andra kvartalet 2018 gjorde koncernen en rörelse-
förlust om 33,9 MSEK mot en förlust om 28,8 MSEK under det 
andra kvartalet 2017. Resultat före skatt uppgick till en förlust 
om 34,1 MSEK under andra kvartalet 2018 mot en förlust på 
28,9 MSEK under samma kvartal förra året. Under andra kvar-
talet 2018 redovisade koncernen en skatteintäkt om 1,9 MSEK 
mot 1,6 MSEK under samma period föregående år, på grund 
avdet danska FoU-skatteprogrammet. Under andra kvartalet 

2018 gjorde koncernen en nettoförlust om 32,1 MSEK mot en 
förlust om 27,3 MSEK under samma kvartal föregående räken-
skapsår. Ökningen av förlusterna både inom rörelseresultat 
och nettoresultat berodde primärt på lägre intäkter och ökade 
kostnader. Resultat per aktie (EPS) och resultat per aktie efter 
utspädning (EPS-D) blev -0,71 SEK under det andra kvartalet 
2018 mot en EPS och EPS-D om -0,64 SEK under det andra 
kvartalet 2017.

Under det första halvåret 2018 gjorde koncernen en rörelse-
förlust om 56,7 MSEK mot en förlust om 58,6 MSEK under 
det första halvåret 2017. Resultat före skatt uppgick till en för-
lust om 57,2 MSEK under första halvåret 2018 mot en förlust 
på 59,0 MSEK under det första halvåret förra året. Under det 
första halvåret 2018 redovisade koncernen en skatteintäkt om 
3,7 MSEK mot 2,7 MSEK under samma period föregående år, 
på grund av det danska FoU-skatteprogrammet. Under för-
sta halvåret 2018 gjorde koncernen en nettoförlust på 53,5 
MSEK mot en förlust om 56,3 MSEK under det första halvåret 
föregående räkenskapsår. Minskningen av förlusterna för 
rörelseresultat beror främst på högre intäkter, medan den min-
skade förlusten för nettoresultat också beror på ökade skat-
teintäkter. Resultat per aktie (EPS) och resultat per aktie efter 
utspädning (EPS-D) blev -1,21 SEK under det första halvåret 
2018 mot en EPS och EPS-D om -1,31 SEK under det första 
halvåret 2017.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Det totala kassaflödet för det andra kvartalet 2018 visade ett 
inflöde om 70,2 MSEK mot ett utflöde om 22,5 MSEK under 
det andra kvartalet 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
andra kvartalet 2018 till ett utflöde om 33,5 MSEK mot ett 
utflöde om 22,1 MSEK under det andra kvartalet 2017. Utflö-
det under det andra kvartalet 2018 var högre än samma kvartal 
föregående år på grund av lägre inflöde från partners, medan 
det andra kvartalet 2017 gynnades av ett inflöde av rörelse-
kapital.

Investeringar i utrustning under det andra kvartalet 2018 
uppgick till 0,2 MSEK jämfört med 0 MSEK under samma kvar-
tal föregående år.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten under det andra 
kvartalet 2018 uppgick till ett inflöde om 104,0 MSEK, till 
följd av den riktade emissionen av 6 666 667 nya aktier och 
återbetalning av leasingskulder, jämfört med ett utflöde på 0,3 
MSEK under andra kvartalet 2017.

Det totala kassaflödet för det första halvåret 2018 visade ett 
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inflöde på 44,1 MSEK mot ett inflöde på 31,1 MSEK under det 
första halvåret 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
det första halvåret 2018 till ett utflöde om 59,1 MSEK mot ett 
inflöde på 31,8 MSEK under det första halvåret 2017. Utflö-
det under det första halvåret 2018 mot ett inflöde under det 
första halvåret förra året beror främst på förskottsbetalningen 
från Almirall under det första halvåret föregående år.

Investeringar i utrustning under det första halvåret 2018 
uppgick till 0,4 MSEK jämfört med 0,1 MSEK under det första 
halvåret 2017.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten under det första 
halvåret 2018 uppgick till ett inflöde om 103,6 MSEK, till följd 
av den riktade emissionen av 6 666 667 nya aktier och åter-
betalning av leasingskulder, jämfört med ett utflöde om 0,7 
MSEK under första halvåret 2017.

EGET KAPITAL OCH NETTOKASSA
Per den 30 juni 2018 uppgick totalt eget kapital till 165,5 
MSEK mot 111,1 MSEK den 31 december 2017, beroende på 
periodens totalresultat om en förlust på 49,9 MSEK och den 
riktade emissionen om 104,3 MSEK. 

Likvida medel uppgick till 161,7 MSEK per den 30 juni 2018, 
jämfört med 114,8 MSEK per den 31 december 2017. Netto-
kassan uppgick till 158,0 MSEK per den 30 juni 2018 (110,6 
MSEK per den 31 december 2017) efter avdrag för leasing-
skulder om 3,7 MSEK (4,2 MSEK per den 31 december 2017).

ANTAL AKTIER
Den 30 juni 2018 var det totala antalet utestående aktier i 
Nuevolution AB (publ) 49 524 903, en ökning med 6 666 667 
jämfört med den 31 december 2017, på grund av den riktade 
emissionen av nya aktier i maj 2018.

MODERBOLAG
Moderbolagets koncerninterna intäkter uppgick under det 
andra kvartalet 2018 till 0,4 MSEK mot 0,3 MSEK under det 
andra kvartalet 2017. Moderbolagets totala kostnader uppgick 
till 5,5 MSEK under det andra kvartalet 2018 jämfört med totala 
kostnader om 1,9 MSEK under samma kvartal föregående år. 
Ökningen på 3,6 MSEK avser kostnader relaterade till noterin-
gen på Nasdaqs huvudmarknad. Rörelseresultatet uppgick till 
en förlust om 5,1 MSEK under det andra kvartalet 2018 mot en 
förlust på 1,6 MSEK under det andra kvartalet 2017. Under det 
andra kvartalet 2018 uppgick periodens resultat till en förlust 
på 5,2 MSEK att jämföra med en förlust  på 1,6 MSEK under 
samma kvartal föregående år. Minskningen av rörelseresulta-

tet och periodens resultat härrör till ovan nämnda ökning av 
kostnader.

Moderbolagets koncerninterna intäkter uppgick under det 
första halvåret 2018 till 0,9 MSEK mot 0,6 MSEK under det 
första halvåret 2017. Moderbolagets totala kostnader uppgick 
till 9,3 MSEK under det första halvåret 2018 jämfört med totala 
kostnader om 3,6 MSEK under första halvåret föregående år. 
Ökningen på 5,7 MSEK avser primärt kostnader relaterade till 
aktiviteter kring noteringen på Nasdaqs huvudmarknad. Rörel-
seresultatet uppgick till en förlust om 8,4 MSEK under det för-
sta halvåret 2018 mot en förlust på 3,0 MSEK under det första 
halvåret 2017. Under det första halvåret 2018 uppgick peri-
odens resultat till en förlust på 8,5 MSEK att jämföra med en 
förlust på 3,0 MSEK under samma period föregående år. Min-
skningen av rörelseresultatet och periodens resultat  härrör till 
ovan nämnda ökning av kostnader.

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 
130,9 MSEK mot 35,5 MSEK per den 31 december 2017. Eget 
kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 812,3 MSEK mot 716,1 
MSEK per den 31 december 2018.

Koncernen består av Nuevolution AB (publ) (org. nr 559026-
4304) och Nuevolution A/S (reg. nr 26029708), som är det 
rörelsedrivande bolaget inom koncernen.
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STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 2018

Aktieägare
Antal 
aktier

Inne-
hav %

Sunstone LSV Fund I K/S 10 242 701 20,7

SEB Venture Capital 10 084 942 20,4

Stiftelsen Industrifonden 8 997 908 18,2

SEB Utvecklingsstiftelse 3 288 306 6,6

SEB-Stiftelsen 2 458 009 5,0

Avanza Pensionförsäkrings AB 1 180 922 2,4

LMK Forward 1 134 000 2,3

AAGCS NV RE AACB NV RE EURO CCP 704 936 1,4

Nordnet Pensionförsäkrings AB 503 909 1,0

Vätterleden AB 500 000 1,0

Claus Resen Steenstrup och familj 390 672 0,8

LUXEMBOURG AIF Clients account 390 092 0,8

Granit Småbolag 365 000 0,7

Henry Dunkers Förvaltning 283 225 0,6

Carnegie Investment Bank AB 242 868 0,5

TIBIA Konsult AB 240 000 0,5

Fynske Bank 218 776 0,4

Stig Løkke Pedersen 212 334 0,5

Hans Engblom och familj 200 070 0,4

Elementa 192 045 0,4

Övriga 7 694 188 15,5

Totalt antal utestående aktier 49 524 903 100,0

Aktieinnehaven för Nuevolutions Stig Løkke Pedersen (ordförande) 

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

fört med 31 december 2017.

FINANSIELL KALENDER
Datum är uppdaterade jämfört med tidigare kommunicerade.

HÄNDELSE DATUM

Rapport för det tredje kvartalet 2018 28 november 2018

Bokslutskommuniké jan. - dec. 2018 7 mars 2019

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.

För mer information, kontakta gärna:

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

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

Denna information är sådan information som Nuevolution AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissb¬-
ruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg för offentliggörande tisdagen den 
22 augusti 2018 kl. 18.00 (CET).

Övrig information
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

TSEK
Apr. -jun. 

2018
Apr. - jun. 

2017
Jan. - jun.  

2018
Jan. - jun.  

2017

Intäkter från avtal med kunder 585 5 857 8 847 7 395
Forsknings- och utvecklingskostnader -25 665 -28 485 -49 932 -54 638
Försäljnings- och administrationskostnader -9 466 -6 282 -16 463 -11 510
Rörelsekostnader -35 131 -34 767 -66 395 -66 148
Övriga rörelseintäkter 692 91 863 155
Rörelseresultat -33 854 -28 819 -56 685 -58 598
Finansiella intäkter 117 274 313 559
Finansiella kostnader -314 -378 -831 -969
Resultat före skatt -34 051 -28 923 -57 203 -59 008
Periodens skatt 1 907 1 643 3 748 2 701
Periodens resultat -32 144 -27 280 -53 455 -56 307

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -32 144 -27 280 -53 455 -56 307

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,71 -0,64 -1,21 -1,31
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,71 -0,64 -1,21 -1,31

Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag

Periodens resultat -32 144 -27 280 -53 455 -56 307
Övrigt totalresultat:
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet:
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 730 1 314 3 556 907
Periodens totalresultat -31 414 -25 966 -49 899 -55 400
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Koncernens balansräkning i sammandrag

30 juni 2018 30 juni 2017 31 dec. 2017TSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 6 038 5 538 6 340
Finansiella anläggningstillgångar 9 544 6 397 5 334
Summa anläggningstillgångar 15 582 11 935 11 674

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 9 116 10 125 10 326
Likvida medel 161 689 179 595 114 758
Summa omsättningstillgångar 170 805 189 720 125 084

SUMMA TILLGÅNGAR 186 387 201 655 136 758

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 165 535 169 962 111 091

Räntebärande långfristiga skulder 2 466 2 939 2 810

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 1 273 1 482 1 375
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 16 535 19 506 18 450
Avtalsskulder 578 7 766 3 032
Summa kortfristiga skulder 18 386 28 754 22 857

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 387 201 655 136 758
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Apr. - jun. 
2018

Apr. - jun. 
2017

Jan. - jun. 
2018

Jan. - jun. 
2017TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -34 051 -28 923 -57 203 -59 008
Justeringar för avskrivningar 492 441 983 864
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 24 0 51 0
Finansiella intäkter -117 -274 -313 -559
Finansiella kostnader 314 378 831 969
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av  
rörelsekapital -33 338 -28 378 -55 651 -57 734
Förändring av rörelsekapital 141 6 346 -2 866 110 261
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av  
rörelsekapital -33 197 -22 032 -58 517 52 527
Erhållen ränta 38 211 163 275
Betald ränta -311 -308 -739 -764
Bolagsskatt betald 0 0 0 -20 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten -33 470 -22 129 -59 093 31 814

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -239 0 -345 -64
Investeringar i finansiella tillgångar 0 0 -28 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -239 0 -373 -73

Finansieringsverksamheten
Nyemission 110 000 0 110 000 0
Emissionskostnader -5 708 0 -5 708 0
Återbetalning av leasingskulder -338 -346 -725 -671
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 103 954 -346 103 567 -671

Periodens kassaflöde 70 245 -22 475 44 101 31 070
Omräkningsdifferenser 614 1 163 2 830 843
Likvida medel i början av perioden 90 830 200 907 114 758 147 682
Likvida medel i slutet av perioden 161 689 179 595 161 689 179 595
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Koncernens rapport över förändringar av eget kapital i sammandrag

Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 
inkl perio-

dens resultat
Omräknings-

reserv
Summa eget 

kapital
TSEK

Eget kapital per 1 januari 2018  42 858  699 203  -631 559  589  111 091 

Periodens resultat  -    -    -53 455  -    -53 455 
Övrigt totalresultat  -    -    -    3 556  3 556 
Periodens totalresultat  -    -    -53 455  3 556  -49 899 

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterade ersättningar  -    -    51  -    51 
Nyemission  6 667  103 333  -    -    110 000 
Kostnader i samband med nyemission  -    -5 708  -    -    -5 708 
Summa transaktioner med aktieägare  6 667  97 625  51  -    104 343 

Summa förändring i eget kapital 6 667  97 625 -53 404 3 556 54 444

Eget kapital per 30 juni 2018  49 525  796 828  -684 963  4 145  165 535 

Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 
inkl perio-

dens resultat
Omräknings-

reserv
Summa eget 

kapital
TSEK

Eget kapital per 1 januari 2017  42 858  699 203  -514 186  -2 513  225 362 

Periodens resultat  -    -    -56 307  -    -56 307 
Övrigt totalresultat  -    -    -    907  907 
Periodens totalresultat  -    -    -56 307  907  -55 400 

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

Summa förändring i eget kapital  -    -    -56 307  907  -55 400 

Eget kapital per 30 juni 2017  42 858  699 203  -570 493  -1 606  169 962 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

30 juni 2018 30 juni 2017 31 dec. 2017TSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 682 699 632 699 682 699
Summa anläggningstillgångar 682 699 632 699 682 699

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag, räntebärande 412 318 629
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 1 381 766 1 197
Likvida medel 130 913 90 982 35 451
Summa omsättningstillgångar 132 706 92 066 37 277

SUMMA TILLGÅNGAR 815 405 724 765 719 976

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 812 344 723 074 716 061

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 3 061 1 691 3 915
Summa kortfristiga skulder 3 061 1 691 3 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 815 405 724 765 719 976

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Apr. - jun. 
2018

Apr. - jun. 
2017

Jan. - jun. 
2018

Jan. - jun. 
2017TSEK

Nettoomsättning 412 323 853 646
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 0
Försäljnings- och administrationskostnader -5 539 -1 933 -9 258 -3 607
Rörelsekostnader -5 539 -1 933 -9 258 -3 607
Rörelseresultat -5 127 -1 610 -8 405 -2 961
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 11 4
Räntekostnader och liknande resultatposter -70 -7 -116 -15
Resultat före skatt -5 188 -1 616 -8 510 -2 972
Periodens skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -5 188 -1 616 -8 510 -2 972
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Not 1: Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten innefattar redovisningen i sammandrag av koncernen och moderföretaget för Nuevolution AB (publ). Delårsrap-
porten inkluderar det helägda danska dotterföretaget, Nuevolution A/S, och det svenska moderföretaget, Nuevolution AB.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Nuevolution tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för koncernen 
har upprättats i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapportering samt årsredovisningslagen. Moderföretagets delårsrapport 
har upprättats enligt årsredovisningslagen.

Delårsrapporten innehåller inte all information och upplysningar som krävs av årsredovisningslagen och bör således läsas tillsam-
mans med koncernens årsredovisning per 31 december 2017.

Vid årsstämman den 12 oktober 2017 godkände aktieägarna en ny bolagsordning, inklusive ändring av räkenskapsår från 1 juli - 30 
juni till 1 januari - 31 december. Det innebär att Nuevolution rapporterade ett kortare räkenskapsår för 2017 omfattande 1 juli till 
31 december 2017. Denna kvartalsrapport är således den andra kvartalsrapporten för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

Omklassificering
Kostnadsersättningar (Kv2 2018: TSEK 0, Kv2 2017: TSEK 48, H1 2018: TSEK 169, H1 2017: TSEK 48) och statliga bidrag (Kv2 2018: 
TSEK 692, Kv2 2017 TSEK 137, H1 2018: TSEK 863, H1 2017 TSEK 201) har tidigare presenterats som intäkter. Då varken kost-
nadsersättningar eller statliga bidrag uppfyller definitionen av en intäkt, har kostnadsersättningar omklassificerats från intäkter 
till att reducera den kostnad den avser att ersätta. Statliga bidrag har omklassificerats till övriga rörelseintäkter. Omklassificerin-
gen har inte påverkat periodens resultat, vinst per aktie, finansiell ställning eller kassaflödet. Resultaträkningens jämförelsetal har 
omräknats retroaktivt.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR
Från och med räkenskapsåret 2018 tillämpar koncernen följande nya standarder, ändringar och tolkningar:

• IFRS 9 Finansiella instrument
• IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
• Ändring av IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
• IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning
• Årliga förbättringar av IFRS Standarder 2015 - 2017

De nya standarderna, ändringarna och tolkningarna har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernen.

Koncernen tillämpar för första gången IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

Antagandet av IFRS 9 Finansiella instrument har medfört förändrade redovisningsprinciper för eventuella nedskrivningar av 
kundfordringar och andra finansiella tillgångar. Från och med 1 januari 2018 har tillämpar koncernen en modell när nedskrivnin-
gar redovisas utifrån förväntade kreditförluster vilken ändrar tidpunkten för när en nedskrivning kommer att redovisas. Varken 
den tidigare modellen för nedskrivningar av finansiella tillgångar eller antagandet av den nya modellen för nedskrivningar utifrån 
förväntade kreditförluster har gett upphov till någon nedskrivning av finansiella tillgångar. 

Redovisningsprinciperna för IFRS 9 Finansiella instrument kommer att uppdateras baserat på den nya redovisningsstandarden 
under innevarande räkenskapsår och kommer att publiceras i samband med årsredovisningen för 2018.

Koncernen tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder enligt den modifierade retroaktiva metoden, vilket innebär att jäm-
förelsesiffror inte har räknats om.  Tillämpningen av IFRS 15 har inte medfört någon skillnad av intäktsredovisningen vilket även 
innebär att implementeringen förväntas ha begränsad påverkan på jämförbarheten med jämförande period föregående år. För en 
mer utförlig beskrivning av implementationen av IFRS 15 och koncernens redovisningsprinciper enligt IFRS 15, se koncernens 
delårsrapport för första kvartal 2018.
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Utöver införandet av IFRS 9 och IFRS 15 överensstämmer redovisningsprinciperna med de som tillämpats vid upprättandet av 
årsredovisningen för 2017, vilken upprättades i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits 
av EU. För en fullständig beskrivning av koncernens redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2017 sida 32 - 35 och noterna 
till resultaträkningen och balansräkningen.

NYA STANDARDER SOM TRÄDER I KRAFT 2019
IASB har utfärdat IFRS 16 ”Leasingavtal”, som träder i kraft den 1 januari 2019. Koncernen planerar att anta den nya standarden 
vid ikraftträdandedatumet genom att använda den modifierade retroaktiva metoden, vilket innebär att jämförande information 
för tidigare räkenskapsår inte räknas om. Koncernen har operationella leasingavtal för kontorslokaler som påverkas av implement-
eringen av IFRS 16. Tillämpningen förväntas påverka de totala tillgångarna och skulderna den 1 januari 2019, men förutses inte ha 
någon påverkan på ingående eget kapital. Tillämpningen förväntas i mindre utsträckning påverka rörelseresultat, periodens resul-
tat och resultat per aktie. Kassaflöden kommer inte att påverkas av tillämpningen av IFRS 16.

För en mer utförlig beskrivning av implementationen av IFRS 16 och koncernens redovisningsprinciper enligt IFRS 16, se årsre-
dovisningen för 2017 sidan 33.

FINANSIELLA INSTRUMENT
För finansiella instrument föreligger inga väsentliga skillnader mellan de finansiella tillgångarnas och skuldernas verkliga värden 
och redovisade värden.

Not 2: Kritiska beslut och bedömningar i redovisningsprinciperna

Vid upprättandet av delårsrapporterna gör ledningen olika bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden 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.

Grunderna för bedömningar och information kan till sin natur vara osäkra eller ofullständiga, och företaget är föremål för osäker-
het, vilket kan leda till att verkligt resultat avviker från uppskattningar och gjorda antaganden. I framtiden kan det bli nödvändigt 
att ändra tidigare uppskattningar och bedömningar till följd av kompletterande information, ytterligare kunskaper och erfaren-
heter eller framtida händelser.

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

För ytterligare beskrivningar av väsentliga bedömningar och uppskattningar se not 4, 5, 11 och 13 i årsredovisningen 2017.

Not 3: Risker

All affärsverksamhet i Nuevolution medför risker. Riskhantering är nödvändig och är en integrerad del av företagets verksamhet 
och strategi. För en detaljerad beskrivning av koncernens risker och riskhantering se årsredovisningen 2017, sida 20 samt not 22, 
sida 55 - 57 samt risksektionen i prospekt (juni 2018).
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Not 4: : Intäkter från avtal med kunder och avtalsskulder

Koncern

TSEK
1 april -

30 juni 2018
1 april -

30 juni 2017 1
1 januari -

30 juni 2018
1 januari -

30 juni 2017 1

Förskottsbetalningar från prestationsåtaganden som uppfylls över tid 585 5 857 2 537 7 395
Betalningar kopplade till uppnådda delmål (vid en viss tidpunkt) 0 0 6.310 0
Summa intäkter från avtal med kunder 585 5 857 8 847 7 395

Intäkter från avtal med kunder per geografiskt område
Sverige - - - -
USA 585 5 857 8 847 7 395
Summa 585 5 857 8 847 7 395

Rapport över finansiell ställning

Avtalsskulder
Förutbetalda intäkter från avtal med kunder: 30 juni 2018 30 juni 2017 1

Ingående balans 3 032 9 548
Tillkommande 0 5 789
Avgående 2 537 7 395
Valutakursdifferenser 83 -176
Utgående balans 578 7 766

Förväntas redovisas i resultaträkningen: 
Kortfristiga 578 6 486
Långfristiga 0 1 280
Summa 578 7 766

1 Jämförande information för 2017 är upprättad enligt IAS 18

Förväntad framtida redovisning i resultaträkningen baseras på nuvarande bedömning.

Not 5: Teckningsoptionsprogram
Nuevolution AB (publ) har etablerat ett teckningsoptionsprogram som incitament för medlemmar i koncernledningen, styrelsen, 
övriga chefer i koncernen och koncernens övriga anställda.

Förändringar av teckningsoptioner under perioden 1 januari till 30 juni 2018 och 1 januari till 30 juni 2017 beskrivs nedan.

Teckningsoptionsprogram 2015/21 Teckningsoptionsprogram 2016/21
1 januari –

30 juni 2018
1 januari – 

30 juni 2017
1 januari – 

30 juni 2018
1 januari – 

30 juni 2017
Utestående optioner per 1 januari 5 061 858 5 070 518 70 000 0
Tilldelade 0 0 0 0
Inlösta 0 0 0 0
Förfallna/förverkade/ej nyttjade 0 0 0 0
Utstående optioner per 30 juni 5 061 858 5 070 518 70 000 0

En detaljerad beskrivning av teckningsoptionsprogrammen finns i årsredovisningen för 2017, not 25, sida 58 - 61.
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Not 6: Transaktioner med närstående

Information om transaktioner med styrelseledamöter under perioden anges nedan:

TSEK 1 april –  
30 juni 2018

1 april –  
30 juni 2017

1 januari –  
30 juni 2018

1 januari –  
30 juni 2017

Konsultarvoden mm. till styrelseledamöter Directors:
Jeanette Wood (konsultarvode) 15 23 37 45
Jutta Heim (konsultarvode) 15 22 37 44

Närstående parter med betydande inflytande:
SEB (betald ränta och avgifter) 81 39 151 134
SEB (deposition)   154 701 173 109

Utöver ovanstående har styrelsen erhållit ersättning i enlighet med beslutet vid årsstämman den 12 oktober 2017. Till företagsled-
ningen har löner, pensionsavgifter med mera utgått i linje med tidigare perioder.

Not 7: Eventualförpliktelser

Nuevolution A/S är för närvarande part i en pågående kommersiell tvist som uppkommit i den ordinarie verksamheten (en tvist 
med Henrik Pedersen). Nuevolution AB (publ) förväntar sig att den pågående kommersiella tvisten inte kommer få en väsentlig 
påverkan på Nuevolution AB (publ):s finansiella ställning, resultat eller kassaflöde utöver de redan reserverade beloppen.

En detaljerad beskrivning finns i årsredovisningen för 2017, sida 17 och prospekt (juni 2018) sida 104 för en detaljerad beskrivning.

Not 8: Händelser som har inträffat mellan den 30 juni och 22 augusti 2018

Den 18 juli 2018 tillkännagav Nuevolution att Amgen har utnyttjat sina Opt-In optionsrättigheter i det första program som är en del av 
forskningssamarbetet tillsammans med Nuevolution kring multipla mål. Under förutsättning att fortsatt utveckling blir framgångs-
rik och beroende på Amgens beslut kring att utnyttja sin framtida möjlighet till licensiering, kommer Nuevolution att erhålla en 
licensavgift på minst 10 MUSD, nivån beror på vilket utvecklingsstadium programmet befinner sig i vid licensieringen.
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Definitioner av nyckeltal som inte är definierade av IFRS

Icke IFRS-mått Definition Motivering för användande

Eget kapital per aktie Eget kapital / Antal aktier vid periodens 
slut

Detta nyckeltal visar värdet av varje aktie 
efter avräkning av nettoskulden.

Nettokassa Likvida medel med avdrag för räntebä-
rande kort- och långfristiga skulder

Detta nyckeltal visar Bolagets kassa efter 
avräkning av skulder.

Rörelsekapital Kundfordringar + Övriga fordringar och 
förskottsbetalningar –Leverantörsskulder 
– Förskottsbetalningar från kund – Övriga 
kortfristiga skulder

Detta nyckeltal visar hur mycket rörelse-
kapital som är bundet i verksamheten och 
som kan relateras till försäljning, för för-
ståelse av hur effektivt rörelsekapitalet 
används i verksamheten.

Rörelseresultat Intäkter från avtal med kunder – FoU kost-
nader – Försäljnings och administrations-
kostnader + Övriga rörelseintäkter

Rörelseresultatet ger en helhetsbild av 
vinst genererad av den löpande verksam-
heten.

Soliditet Eget kapital (periodens slut) / Totala till-
gångar

Detta nyckeltal visar hur stor andel av 
balansräkningen som finansieras med eget 
kapital och används av ledningen för över-
vakning av Bolagets långsiktiga finansiella 
styrka och förmåga att tåla förluster.

Avstämningstabeller

Avsnittet nedan visar avstämningstabeller över eget kapital per aktie, nettokassa, rörelsekapital, rörelseresultat och soliditet. 
För beskrivning av beräkning av nyckeltal som inte är definierade i enlighet med IFRS, och syftet med dessa, se nedan och även 
avsnittet ”Definitioner av nyckeltal som inte är definierade av IFRS”.

Eget kapital per aktie

TSEK   30 juni 2018   30 juni 2017 31 december 2017
Eget kapital 165 535 169 962 111 091
Antal aktier vid periodens slut 49 525 42 858 42 858
Eget kapital per aktie 3,34 3,97 2,59
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Nettokassa

TSEK   30 juni 2018   30 juni 2017  31 december 2017
Likvida medel 161 689 179 595 114 758
Leasingskulder -2 466 -2 939 -2 810
Nuvarande andel av långfristiga leasingskulder -1 273 -1 482 -1 375
Nettokassa 157 950 175 174 110 573

Rörelsekapital

TSEK   30 juni 2018   30 juni 2017 31 december 2017
Kundfordringar 185 93 575
Övriga kortfristiga fordringar 3 812 2 902 4 925

Leverantörsskulder -6 978 -10 986 -9 979
Förskottsbetalningar från samarbetspartners -2 324 -957 -1 956
Upplupna intäkter -578 -7 766 -3 032
Övriga kortfristiga skulder -7 233 -7 563 -6 515
Rörelsekapital -13 116 -24 277 -15 982

Rörelseresultat

TSEK
1 april - 30 juni 

2018
1 april – 30 juni 

2017
1 januari - 30 juni 

2018
1 januari - 30 juni 

2017
Intäkter från avtal med kunder 585 5 857 8 847 7 395
Forsknings- och utvecklingskostnader -25 665 -28 485 -49 932 -54 638
Försäljnings- och administrationskostnader -9 466 -6 282 -16 463 -11 510
Övriga rörelseintäkter 692 91 863 155
Rörelseresultat -33 854 -28 819 -56 685 -58 598

Soliditet

TSEK   30 juni 2018   30 juni 2017 31 december 2017
Eget kapital vid periodens slut 165 535 169 962 111 091
Summa tillgångar 186 387 201 655 136 758
Soliditet (%) 89 84 81
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Styrelsens utlåtande

Styrelsens medlemmar och verkställande direktören för Nuevolution AB (publ) intygar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat, samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerheter som moderföretaget och de företag som ingår koncernen står inför.

Stockholm, den 22 augusti 2018

Alex Haahr Gouliaev
VD

Stig Løkke Pedersen
Styrelseordförande

Lars Henriksson
Ledamot

Søren Lemonius
Ledamot

Jutta Heim
Ledamot

Jeanette Wood
Ledamot

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

Rapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer
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Följ oss

Prenumera på:

www.nuevolution.com
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