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Nyheter

Aktien

18 juli: Amgen utnyttjar sina optionsrättigheter i första pro-
grammet inom forskningssamarbetet tillsammans med Nuevo-
lution kring multipla program

22 augusti: Nuevolution offentliggör att identiteten för bo-
lagets “Cytokin X”-program är ett ”Lead” upptäcktsprogram 
som riktar sig mot hämning av Interleukin IL-17A genom an-
vändning av små molekyler

31 augusti: Nuevolution utnämner ny CFO

28 november: Amgen utnyttjar sin Opt-In-rättighet för det 
andra cancerprogrammet i samarbetet med Nuevolution

Marknad: Nasdaq, Stockholm

Ticker: NUE.ST

Antal aktier: 49 524 903

Marknadsvärde (30/9 2018): 837 MSEK

Aktiekurs, intervall (6M): 15,34-20,10 SEK/aktie

Aktiekurs (30/9 2018): 16,90 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 540 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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Stark utveckling inom nyckelprogram

Framgångsrika framsteg inom partnerskapet med Amgen

Finansiell sammanfattning juli - september januari - september
MSEK 2018 2017 2018 2017
Intäkter från avtal med kunder 1,0 1,6 9,8 9,0
Totala rörelsekostnader, netto -25,3 -31,8 -90,8 -97,8
Rörelseresultat -24,3 -30,3 -80,9 -88,9
Periodens resultat -22,7 -28,6 -76,1 -84,9
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,46 -0,67 -1,66 -1,98
Kassaflöde från den löpande verksamheten -28,0 -32,8 -87,1 -1,0
Likvida medel 130,7 146,4 130,7 146,4

Verksamhets- & FoU-sammanfattning

• Amgen har utnyttjat sin avtalsenliga Opt-In-rättighet för det andra cancerprogrammet som är en del av forsknings-
samarbetet med Nuevolution inom multipla program. Amgen kommer nu att ansvara för samtliga kommande forsk-
nings- och utvecklingskostnader. Nuevolution kommer behålla ägandet till programmet tills det potentiellt licensie-
ras av Amgen. Parterna kommer nu gemensamt att inleda forskningsprocessens sena fas med det ömsesidiga målet 
att nominera kommande kliniska utvecklingskandidat.

• Amgen visar mycket positiva framsteg inom det första cancerprogrammet där de gjorde sin avtalsenliga Opt-In i 
juli 2018.

• Ytterligare diskussioner och förhandlingar för att ingå FoU-samarbeten, plattformsbaserade samarbeten samt part-
nerskap för licensering av program fortsätter på ett positivt sätt.

• Almirall fortsätter att göra goda framsteg inom programmet för RORγt-hämmare enligt den gemensamma planen.

• BET BD1-hämmare visar god aktivitet i anti-fibrostest och god effekt på biomarkörer i atopisk dermatitmodell.

• Topikal dosering av IL-17A-blockerare visar god aktivitet i djurmodell för psoriasis (Imiquimod-modell).

• De två lovande inflammatoriska programmen RIPK1 och TYK2 från tidig upptäckt går in i ”Lead” optimering.

“Under kvartalet har vi sett fortsatta framsteg i vårt samarbete med Almirall, stora framsteg i samarbetet med 
Amgen inkluderande såväl forskningsmässiga som avtalsmässiga framsteg som en följd av Amgens beslut att 
Opt-In till ett andra program, och ytterligare pågående partner skapsdiskussioner samtidigt som vår interna 
pipeline utvecklats mycket positivt ”, säger Alex Haahr Gouliaev, VD

Händelser som inträffat mellan den 30 september och 28 november 2018

Den 11 oktober presenterade Nuevolution data från sitt utvecklingsprogram riktat mot den viktigaste sjukdoms-
inflammatoriska signaleringsmolekylen, Interleukin-17A (IL-17A). Den nuvarande behandlingen för IL-17A-blockering 
finns endast tillgänglig via mycket kostsamma injicerbara antikroppar. Våra optimeringsinsatser fokuserar på att slut-
föra data initialt för topikal användning (behandling på huden) av våra IL-17A-blockerare samt att söka en potentiell 
systemisk (tablettbaserad) formulering med ambitionen att skapa ett utvecklingsprogram med en helt ny verknings-
mekanism (first in class).

Den 28 november informerade Nuevolution att Amgen hade utnyttjat sin Opt-In-rättighet för det andra cancerpro-
grammet i samarbetet med Nuevolution

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, s9, s11, s15 och s16 av TRMedia. Övriga illustrationer av Nuevolution.
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Bäste aktieägare och läsare,

En viktig positiv händelse under det tredje kvartalet var offentlig-
görandet av betydande framsteg i vårt samarbete med Amgen. I juli 
använde Amgen sin avtalsenliga Opt-In rättighet i det första program-
met i det gemensamma multi-program samarbetet inom cancer och 
neurovetenskap. Finansiellt betyder det att Amgen inom detta pro-
gram står för samtliga framtida forsknings- och utvecklingskostnader 
för båda parter. Ytterligare program har utvecklats mycket snabbt och 
har nu lett till en andra Opt-In den 28 november 2018. Nuevolution 
kvarstår som ägare till program, men Amgen har möjlighet att göra 
licensieringar program för program. En potentiell licensiering medför 
en minimum intäkt på 10 miljoner USD plus milstolpar (upp till 400 
miljoner USD) och royalties.

Inom Nuevolutions samarbete med Almirall, som fortskrider mot kli-
niska studier inom hudsjukdomar, är det glädjande att kunna konsta-
tera fortsatta framsteg och vi kommer att informera om ytterligare 
detaljer i enlighet med samarbetsavtal och börsregler.

Förutom dessa två partnerskap har Janssen vidareutvecklat ett influ-
ensaprogram som licensierades i januari 2018.

Att ingå partnerskap är en central del av Nuevolutions övergripande 
strategi. Genom partnerskap strävar vi efter att maximera värdeska-
pande genom utveckling av flera parallella program. Vi strävar efter att 
ingå partnerskap som ger:

1. Unik kompetens och expertis till våra program vilket möjliggör 
bästa möjliga utveckling

2. Intäkter som kan stödja vår förmåga att bredda och utveckla våra 
övriga pipeline-program

3. Riskhantering och kostnadsminskning i pågående program.
I samtliga fall strävar vi efter partnerskap där vi fortfarande behåller en 
attraktiv framtida ekonomiskt potential.

Förhoppningsvis tydliggör detta att vi har genomfört och fortsätter 
att söka olika sorters partnerskap med det övergripande målet att 
skapa en bred portfölj av värdefulla program och med målet att maxi-
mera aktieägarvärde genom en kombination av att behålla vissa rättig-
heter, öka ägandet eller erhålla intäkter.

I linje med detta är vi därför mycket nöjda med att se att de befint-
liga partnerskapsstrukturerna stödjer vår strategi mycket bra genom 
att leverera positiva vetenskapliga framsteg och realisera viktiga kon-
traktsmässiga milstolpar som planerades när kontrakten tecknades.

Nuevolution fortsätter för närvarande med flera pågående diskussio-
ner om partnerskap kring potentiella FoU-samarbeten, plattformsba-
serade samarbeten och utlicensiering av Nuevolutions program. Det 
är viktigt att understryka att vi bara kommer att ingå specifika part-
nerskap om det stödjer och stämmer överens med vår övergripande 
strategi för värdeskapande.

Efter att vi offentliggjort att identiteten av vårt Cytokin X-program 
är Interleukin 17A (IL-17A)-hämmare (psoriasis, psoriasisartrit, anky-
loserande spondylit med mera), har vi initierat marknadsföring av pro-
grammet, vilket skapat ett betydande intresse. Vårt program för bro-
modomän BET BD1-selektiva hämmare röner också ett stort intresse. 
Det beror på att vi kan visa unik och viktig data som stödjer möjlig 
medicinsk användning vid en mängd allvarliga fibrotiska sjukdomar i 
människa såväl som inom det lika eftertraktade området atopisk der-
matit (hudsjukdom).

Med sin strategi utvecklar och breddar Nuevolution gradvis en bred 
portfölj med värdefulla program i egen regi och i partnerskap. Allt 
detta är och har varit möjligt bara tack vare det starka stödet från våra 
aktieägare. Majoriteten av bolagets över 3 300 aktieägare har, med 
betydande lojalitet och ökad styrka, stött företaget kontinuerligt. Vi 
har stor respekt för detta stöd och vill kommunicera att styrelsen, led-
ningen och personalen fortsätter att arbeta med maximal insats och 
fokus för att belöna det förtroende och den tillit vi får från våra aktie-
ägare.

Stockholm, den 28 november 2018

Alex Haahr Gouliaev, VD
 Nuevolution AB (publ)

VD har ordet
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Forskning & Utveckling

HÖJDPUNKTER

• Amgen har utnyttjat sin avtalsmässiga Opt-In-rättighet till ett andra cancerprogram som ingår i forskningssamarbetet 
med Nuevolution mot multipla program. Parterna kommer nu gemensamt att inleda forskningsprocessens sena fas med 
det ömsesidiga målet att nominera kommande klinisk utvecklingskandidat

• Mycket positiva framsteg i första cancerprogram där Amgen använde sin avtalsmässiga Opt-In i juli 2018

• BET BD1-hämmare visar stark aktivitet i anti-fibrostest och kraftig effekt på biomarkörer i atopisk dermatitmodell

• Topikal dosering av IL-17A-blockerare visar god aktivitet i djurmodell för psoriasis (Imiquimod-modell)

• De två lovande inflammatoriska programmen RIPK1 och TYK2 från tidig upptäckt går in i ”Lead”-optimering

För fullständig översikt över vår pipeline, se sidan 2. Nedan ges endast information om utvalda program. Vi fortsätter att se goda 
och positiva framsteg i våra samarbeten med Almirall och Amgen samt i våra tre mest mogna interna program som är riktade mot 
allvarliga autoimmuna sjukdomar. 

SAMARBETE MED AMGEN

Partner Amgen Marknadsvärde: 123 miljarder USD
Intäkter (2017): 22,8 miljarder USD
Läkemedelsföretag: Topp 7 (USA)/Topp 12 (globalt) inom onkologi
Huvudkontor: Thousand Oaks (CA), USA
Antal anställda: 20 800
Närvaro: >100 länder

Sjukdomsområden Cancer och neurovetenskap

Sjukdomsmål Multipla mål (målidentitet har inte offentliggjorts)

Samarbetsstruktur Tidig upptäcktsfas: Nuevolution står för alla kostnader
Proof-of-concept: Amgen har bekräftat effekt i djurförsök
Avtalsmässig Opt-In: Amgen tar över samtliga kostnader, inklusive Nuevolutions 
Avtalsmässig licensiering: Amgen erhåller ägande
Vid licensiering erhåller Nuevolution:

• Förskott: minst 10 MUSD
•  Milstolpar: upp till 400 MUSD (utveckling plus försäljningsmilstolpar)
•  Royalty på försäljning: ja (stegvis)

Nuevolution äger alla program tills de licensieras av Amgen

Samarbetespotential Samarbetet syftar till att förverkliga flera framgångsrika program som kan utvecklas och där 
Nuevolution kommer att erhålla betalning per program.

Status (multipla program) Tidig upptäcktsfas: antal program har inte offentliggjorts
Avtalsmässig Opt-In: Två program (i optimering mot klinisk kandidat)
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I ett tredje program fortsätter det nuvarande optimerings-
stadiet med hopp om att nå ett viktigt cellulärt ”proof-of-
concept” senast 2018.

Nästa finansiella mål i samarbetet är att uppnå avtalsmässig 
Opt-In från Amgen i ytterligare program och att realisera 
potentiell licensiering av program av Amgen framöver. Det 
vetenskapliga är målet att förverkliga ytterligare ”proof-of-
concept”-resultat i djurstudier och att utveckla de mer mog-
na programmen mot nominering av läkemedelskandidater.

Multiprogram-samarbetet med Amgen har varit mycket fram-
gångsrikt sedan starten i oktober 2016. Två ”fast-track” can-
cerprogram som prioriterats av Nuevolution utvecklas väl och 
enligt plan med mycket starka insatser från både Amgens och 
Nuevolutions anställda. I det första programmet, där Amgen 
har utövat sin rätt till Opt-In, samarbetar Amgens och Nuevo-
lutions anställda nu för att karaktärisera och optimera pro-
gramföreningar. ”Lead”-substancer, som visar övergripande 
goda egenskaper, utvärderas av Amgen för både effekterna i 
djurmodeller, vilka är relevanta för flera cancerformer, och för 
viktiga prekliniska säkerhetsparametrar.

Efter Amgens Opt-In till det andra programmet den 28 no-
vember 2018, kommer detta program att utvecklas gemen-
samt av parterna på samma sätt som det första programmet.

SAMARBETE MED ALMIRALL

Partner Almirall Marknadsvärde: 2,7 miljarder EUR
Intäkter (2017): 756 MEUR 
Specialiserade dermatologiska läkemedelsföretag: Topp 3 (EU)/Topp 6 (USA)
Huvudkontor: Barcelona, Spanien
Antal anställda: 1 832
Närvaro: >70 länder

Sjukdomsområde Inflammatoriska hudsjukdomar (t.ex. psoriasis) och psoriasis artrit

Sjukdomsmål RORγt hämmare (Retinoic Acid-related Orphan Receptor-gamma t)

RORγt-hämmare minskar inflammatorisk reaktion framkallat av särskilda immunceller (T-hel-
per 17-celler (TH17)). Inflammatoriskt svar av TH17-celler hos människa har kopplats sam-
man med autoimmuna sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Behandlingspotential Nuvarande behandling för reduktion av TH17-autoimmunsvar görs genom kostsamma inji-
cerbara antikroppar
Programmet har potential att leverera lämpliga, säkrare och kostnadssänkande tablettbase-
rade och krämbaserade behandlingar

Marknadspotential Psoriasis: för närvarande värderad till cirka 8,3 miljarder USD i USA, Japan, och fem större 
marknader i EU (7MM). Enbart psoriasismarknaden bedöms nå 10,7 miljarder USD under 
2020 (Global Data, 2016 - Psoriasis 2014–2024)

Samarbetsstruktur Ekonomiska villkor:
• Förskott erhållet vid licensiering till Almirall: 11,2 MEUR
•  Milstolpar: upp till 442 MEUR (utvecklings- och försäljningsmilstolpar)
•  Royalty på försäljning: ja (stegvis)

Status Preklinisk fas för att bli redo för kliniska studier
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PROGRAM FÖR RORγt-HÄMMARE (Inflammation)

Ägare Nuevolution

Sjukdomsområden Ankyloserande spondylit (prioriterat) och Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Ankyloserande spondylit (AS) är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av inflammation 
i ryggraden och den sacroiliacala leden och vertebrala kolonnen. Symtom på AS är smärta och 
stelhet från nacken ner till ryggslutet. Ryggradens ben (benkotor) kan växa eller smälta ihop 
(fusion), vilket resulterar i en styv ryggrad (även kallad ”bamburyggrad”)

IBD är en grupp kroniska inflammatoriska tillstånd som påverkar mag-tarmkanalen

Sjukdomsmål RORγt-hämmare (Retinoic Acid-related Orphan Receptor-gamma t)

RORγt-hämmare minskar minskar inflammatorisk reaktion producerad av särskilda immun-
celler (T-helper 17-celler (TH17)). Inflammatorisk respons av TH17-celler i människa har 
kopplats ihop med autoimmuna sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande 
spondylit

Behandlingspotential Nuvarande behandling för att minska TH17-autoimmunsvar görs genom användning av kost-
nadskrävande injicerbara antikroppar.
Programmet har potential att skapa en bekväm, säkrare och kostnadseffektiv tablettbaserad 
behandling

Marknadspotential Ankyloserande spondylit: antalet diagnostiserade patienter uppgår globalt till cirka 1,5 mil-
joner. Produktförsäljning i USA, Japan och 5EU förväntas växa till cirka 2,4 miljarder USD år 
2024 från för närvarande 1,5 miljarder dollar (Global Data)

Status Preklinisk fas som förberedelse för kliniska studier

För Nuevolutions interna RORγt-program fokuserar vi på po-
tentiell framtida behandling av patienter med ankolyserande 
spondylit, (inflammation i ryggraden) och inflammatorisk 
tarmsjukdom. Flera högkvalitativa och attraktiva backupsub-
stancer har producerats till stöd för programmet. Vi jämför 

för närvarande flera in vivo effektivitets- och säkerhetspara-
metrar för såväl vår nuvarande kandidat som flera backupsub-
stancer. Nuevolution samordnar sin egen utveckling av detta 
program med aktiviteterna i Nuevolutions samarbete med 
Almirall (se ovan).

Nuevolution är väl medvetet om att begränsad information 
har presenterats från samarbetet. Vi kan dock upprepa att 
Nuevolutions RORγt-samarbete med Almirall fortsätter att 
utvecklas bra och i enlighet med den ömsesidigt överenskom-
na planen. Förväntningen är att utveckla en substans som är 

”best-in-class” för klinisk testning i människa hos patienter 
med måttlig till allvarlig psoriasis. Av avtals- och konkurrens-
skäl kan Nuevolution, vid denna tidpunkt, inte ge ytterligare 
information. Nuevolution kommer att lämna information till 
marknaden i enlighet med börsens regler. 
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PROGRAM FÖR BROMODOMÄN BET BD1-SELEKTIV HÄMMARE (INFLAMMATION)

Ägare Nuevolution

Sjukdomsområden Atopisk dermatit och fibros

Atopisk dermatit är en obehaglig och mycket besvärlig hudsjukdom. Sjukdomen orsakas av 
överstimulering av hudceller av immunsystemcellerna TH2- och TH22. Detta leder till en 
inflammatorisk process som orsakar en kronisk eller kroniskt återkommande inflammatorisk 
hudsjukdom, kännetecknad av pruritus (en obehaglig känsla som framkallar lusten att klia 
sig), vilket leder till rispor, rodnad och förlust av hud. Atopisk dermatit är ett område som får 
stor uppmärksamhet inom läkemedelsindustrin
Nuevolution har visat att dess BET-hämmare kan minska responsen från TH2- och TH22-
celler

Fibros är involverad i flera livshotande sjukdomar, inklusive idiopatisk lungfibros (lungfibros), 
sklerodermi (intervall av systemiska fibrotiska sjukdomar), fasta tumörer med mera. Nuevolu-
tion har visat anti-fibrotisk effekt av selektiva BET-hämmare

Sjukdomsmål Bromodomän BET binding domain 1 selective inhibitors

Bromodomän BET-proteiner reglerar flera gener som är av central betydelse i celler som orsa-
kar både inflammatoriska processer och cancer. Viktigt är att icke-selektiva hämmare av BET-
proteiner i klinisk utveckling visar signifikanta biverkningar.

Nuevolutions bromodomän BET BD1-selektiva hämmare är selektiva för den första bromo-
domänen (BD1) av BET-familjen av proteiner

I motsats till de icke-selektiva BET-hämmarna i klinik reglerar Nuevolutions bromodomän 
BET BD1-selektiva hämmare en mycket liten avgränsad uppsättning viktiga inflammatoriska 
gener utan att påverka gener som orsakar giftiga och skadliga effekter

Behandlingspotential Över 13 miljoner (diagnostiserade) patienter världen över lider av hudsjukdomen atopisk 
dermatit. För den allvarliga formen av sjukdomen finns ett stort icke tilgodosett medicinskt 
behov med nuvarande läkemedel och det är en sjukdom som röner betydande intresse, inves-
teringar och forskningsinsatser inom läkemedelsindustrin, parallellt med ett betydande fokus 
på psoriasis. Dessutom är fibrotiska sjukdomar signifikant underbehandlade idag, och anti-
fibrotisk behandling kan avsevärt hjälpa till vid behandling av vissa cancerformer. Sammanta-
get innebär det en bred potential för detta program

Marknadspotential Global Data prognostiserar betydande marknadstillväxt för atopisk dermatit och ett prog-
nostiserat värde år 2024 ligger i storleksordningen 7,5 miljarder USD (från 4,5 miljarder USD 
år 2017).

Status Kandidatnominering (slutlig fas)
Nästa steg: regulatorisk preklinisk säkerhet

BET-familjen av proteiner är viktiga för reglering av flera ge-
ner som är relevanta för cancer och inflammatorisk sjukdom. 
Flera studier in vitro (i celler) och in vivo (djur) utförda av Nu-

evolution visar en förbättrad säkerhetsprofil jämfört med de 
nuvarande icke-selektiva hämmarna under klinisk utveckling. 
I detta program har vi nominerat två lovande kandidater för 
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slutlig testning i flera effektivitets- och säkerhetsstudier vilka 
behövs för att kunna välja ett programs ”Lead” kandidat.

Vi har tidigare visat god aktivitet av vår BET BD1-selektiva 
hämmare NUE7770 i två musmodeller av fibros som efterlik-
nar lungfibros (IPF – Idiopatisk lungfibros) och sklerodermi.

Under tredje kvartalet 2018, och med fortsättning in i fjärde 
kvartalet 2018, investerar vi i flera viktiga försök som behövs 
för att välja den optimala utvecklingskandidaten, och vi har 
kontinuerligt sett hur programmet gjort positiva framsteg.

Vi har genomfört fördjupade undersökningar kring mole-
kylmekanismen bakom den anti-fibrotiska effekter hos BET 
BD1-hämmare. Genom att använda en erkänd analys för fi-
bros som involverar stimulering av humana fibroblaster (bind-
vävsceller) kunde vi visa att våra BD1-selektiva hämmare 
kraftigt hindrar aktivering, vilket bestäms genom reduktion 

i biomarkören kallad α-SMA (Figur 1). Dessa viktiga dataupp-
gifter ger en mekanistisk förklaring till in vivo-effekten visad 
med NUE7770 i djurfibrosmodeller och är ett starkt skäl för 
utveckling av BD1-selektiva hämmare i fibrossjukdomar.

Under tredje kvartalet 2018 genomförde Nuevolution upp-
skalningen av en prekandidatsubstans som behövs för att 
genomföra testning av formulering och möjliggöra viktiga 
djurdata på sammansatta aktivitets- och säkerhetsparame-
trar. Dessa studier fortsätter under fjärde kvartalet 2018 och, 
om de är positiva, bör möjliggöra slutlig utvärdering av pre-
kandidater och val av kandidatsubstans.

Utifrån tidigare rapporterade studier och våra nya data från 
humana fibroblaster, förblir vi positiva till att Nuevolutions 
BET BD1-selektiva hämmare kan ha viktiga kliniska tillämp-
ningar för en mängd allvarliga mänskliga fibrotiska sjukdomar 
liksom atopisk dermatit.

Figur 1. En viktig del av många fibrotiska sjukdomar beror på överdriven stimulering av fibroblastceller för att producera oönskad bindväv i 

en process kallad ”ärrbildning”. I denna profibrotiska process en viktig signalmolekyl, kallad TGFβ1, stimulerar fibroblaster i vävnader för att 

utvecklas till myofibroblaster och producerar ett antal nyckelproteiner som är inblandade i transformationen. Dessa proteiner ansvarar för 

profibrotiska och potentiellt skadlig ”ärrbildning” av vävnad som innefattar aSMA, ColAl/2, CCL2, FNl och TIMP3 (biomarkörer) som visas 

ovan. Från in vitro-analyser med användning av TGFβ1 stimulering av fibroblaster, potenta Nuevolution-föreningar selektiva för BET-BD1, 

minskar produktionen av dessa nyckelprofiber-proteiner, och därigenom hindras effektivt transformation av fibroblast till myofibroblaster - en 

efterlikning av fibros och ”ärrbildning” av vävnad. 
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PROGRAM FÖR IL-17A HÄMMARE (INFLAMMATION)

Ägare Nuevolution

Sjukdomsområde Inflammatoriska hudsjukdomar (t ex psoriasis), psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och 
eventuellt andra TH17-drivna sjukdomar.

Inflammatoriskt svar av TH17-celler hos människa har kopplats ihop med autoimmuna sjuk-
domar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Sjukdomsmål Interleukin IL-17A

IL-17A är den viktigaste inflammatoriska signaleringsmolekylen (ett cytokin) producerad från 
TH17-celler i immunsystemet. Denna cytokin orsakar flera inflammatoriska sjukdomar

Förmågan att direkt hämma IL-17A med små molekyler är en stor framgång, som hittills miss-
lyckats på grund av att målet är mycket utmanande. Nuevolution har identifierat och optime-
rat sådana små molekyler genom tillämpning av sin Chemetics®-teknologi som gör det möjligt 
för Nuevolution att testa miljarder till biljoner molekyler. Eftersom våra molekyler är små 
möjliggör de behandling baserad på tabletter och kräm, vilket inte är möjligt med injicerbara 
antikroppar (stora molekyler)

Behandlingspotential Nuvarande behandling för minskning av TH17-autoimmunsvar uppnås genom användning av 
kostsamma injicerbara antikroppar

Programmet har potential att leverera bekvämare och säkrare behandling baserad på tablet-
ter och kräm/salva (topikal) användning

Antikroppar har nackdelar som i.) mycket hög kostnad ii.) dosering genom injektion flera 
gånger per månad/år iii.) potentiella negativa immunreaktioner mot antikroppen och iv.) för-
längd försvagning av patientens immunsvar som kan orsaka vissa infektioner genom lång-
siktig eliminering av patientens egen kapacitet till immunsvar. Genom att rikta sig mot sjuk-
domscytokiner med en småmolekyl kan man erbjuda både smidig topikal och tablettbaserad 
lösning, vilket möjliggör kostnadseffektiva alternativ med färre immunrelaterade risker

Market potential Psoriasis: för närvarande värderad till cirka 8,3 miljarder EUR i USA, Japan, och fem större 
marknader i EU (7MM). Enbart psoriasismarknaden bedöms nå 10,7 miljarder USD under 
2020 (Global Data, 2016 - Psoriasis 2014–2024)   

Ankyloserande spondylit: antalet diagnostiserade patienter uppgår globalt till cirka 1,5 mil-
joner. Produktförsäljning i USA, Japan och 5EU förväntas växa till cirka 2,4 miljarder USD år 
2024 från för närvarande 1,5 miljarder dollar (Global Data, 2016)

Status ”Lead”-optimering
Nästa steg: avsluta optimering och förberedelse för val av utvecklingskandidat för topikal 
(kräm/salva) användning

Som tidigare rapporterats (se rapport för andra kvartalet 
2018) har Nuevolution upptäckt potenta små molekyler för 

IL-17A, vilka för närvarande är i optimering för en ny topikal 
(crème) och senare oral (tabletter) administrering. Våra nuva-
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rande insatser är inriktade på den slutliga optimeringen och 
formuleringen av flera aktuella föreningar för djurförsök. 
Djurtestning av flera IL-17A-hämmare doserade topikalt (på 
huden) i en Imiquimod-inducerad musmodell som efterliknar 
psoriasis i människa visade effekt i nivå med antikroppsbe-
handling doserad genom injektion. Från tidiga data om klinisk 
poäng (hudfjällning), Il-17A föreningar, visar effekt i nivå med 
en antikropp mot IL-17A. Ytterligare uppgifter om biomarkö-
rer på hud som är relevanta för psoriasis i människa väntas 
under det fjärde kvartalet 2018.

Ytterligare testning av hudprover från människa drivs paral-
lellt med optimerings- och formuleringsstudier. Nuevolution 
förväntar sig att ge ytterligare information för de potentiella 
utvecklingsvägarna och deras tidsplaner under första halvåret 
2019. Programmet är så unikt att affärsutveckling av program-
met redan har inletts.

PROJEKT I TIDIG UPPTÄCKT (multipla mål och sjukdomar)
Två program i tidig upptäcktsfas, TYK2 pseudokinas och 
RIPK1, som är viktiga för flera inflammatoriska sjukdomar, 
har blivit ”fast-tracked” under tredje kvartalet 2018. För båda 
programmen har kraftfulla och mycket selektiva substancer 
visat stark cellbaserad effekt och in vitro ”proof- of-concept”. 
Vi prioriterar för närvarande dessa projekt med förväntade 
in vivo PoC-studier i början av 2019. Ytterligare program vi-
sar lovande data och vi behåller vår vägledning och förväntar 
oss att tre projekt har utvecklats till ”Lead” upptäcktsfas vid 
slutet av 2018.

NUEVOLUTIONS VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER 
SEPTEMBER-OKTOBER 2018

• “Mapping of Drug-like chemical universe with reduced 
complexity molecular framework”, Dr. Aleksejs Konti-
jevskis, EuroQSAR 2018. 16-20 september 2018, Thes-
saloniki, Grekland

• “Direct inhibition of IL-17A with small molecule com-
pounds identified from DEL”, Dr. Thomas Franch, Ox-
ford Global 5th Drug Discovery USA Congress, 11-12 
oktober, 2018, San Diego, USA

• “Direct inhibition of IL-17A with small molecule com-
pounds”, Dr. Søren Jensby Nielsen, Cytokines 2018, 27 
okt – 1 nov, Boston, USA

• “Direct inhibition of IL-17A with small molecule com-
pounds identified from DEL”, Dr. Sanne Glad, 2nd Med-
icinal Chemistry Summit: Europe, 29-30 oktober, 2018, 
London, England

KOMMANDE EVENT DÄR NUEVOLUTION ÄR INBJU-
DEN SOM TALARE

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

Figure 2. Effekt av NUE IL-17A-hämmare i Imiquimod-

modell för psoriasis. Psoriasisliknande symtom induce-

rades topikalt med kräm, som innehåller Imiquimod, på 

mössens ryggar. NUE-föreningar doserades två gånger 

dagligen genom direkt applicering av en 1% förenings-

lösning på huden. Klinisk scoring (komposit-scoring 

av erytem (hudrodnad), fjällning och förtjockning av 

huden) sammanfattades i sin helhet av studien för att 

ge en total bild av sjukdomssymptom. Hämningen av IL-

17A med en neutraliserande antikropp visades för att 

delvis lindra sjukdomssymptom och NUE-småmolekyl 

IL-17A-hämmare (NUE1-3) visade sig hämma sjukdoms-

symptomen till samma nivå som IL-17A-antikropp. 
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Nuevolutions affärsmodell har ett starkt fokus på partnerskap och genom att sluta flera avtal med 

partners har Nuevolution levt upp till sitt övergripande mål att leverera värde till sina aktieä-

gare. Genom att fokusera på affärsavtal inom de terapeutiska områdena inflam-

mation och onkologi, och med ett bra och aktivt globalt partnerskaps-

nätverk som täcker cirka 70 procent av de 50 största globala 

läkemedelsbolagen, är Nuevolution fast beslutet att 

kunna slutföra flera attraktiva partner-

skap de närmaste åren.

Väl sammankopplad Affärsutveckling
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Affärs- & partneraktiviteter

Att ingå partnerskap är en central del av Nuevolutions övergri-
pande strategi. Genom partnerskap maximerar vi vår förmåga 
att tillämpa vår kraftfulla plattform för upptäckt av läkeme-
del mot så många sjukdomsmål och -områden som möjligt, och 
därigenom maximera våra möjligheter.

Vi är motiverade att ingå partnerskap som ger i.) unik kompe-
tens och expertis till våra program, vilket möjliggör optimal 
utveckling, ii.) intäkter som kan stödja vår förmåga att expan-
dera och utveckla våra övriga pipeline-program, och iii.) risk-
hantering och kostnadsminskning av fortlöpande program. I 
samtliga fall strävar vi efter partnerskap där vi behåller attrak-
tiva framtida ekonomiskt  potential.

Vi strävar efter att välja optimala partners i samtliga fall. Det är 
i allmänhet en omfattande och grundlig process att säkra avtal 
med attraktivt ägande, ekonomisk ersättning och/eller andra 
villkor som gynnar företaget och dess aktieägare.

I Almirall har vi ett av världens ledande företag inom hudsjuk-
domar, vilket passar vårt program perfekt. Med tanke på de 
karaktäristiska egenskaper och den potential, det program 
som utlicensierats till Almirall har, anser vi att båda parter har 
ingått ett attraktivt avtal. Nuevolution erhöll 11,2 MEUR vid 
undertecknandet och är berättigat till upp till 442 MEUR i 
utvecklings- och försäljningsmilstolpar plus royalties på för-
säljningen.

I Amgen har vi ett av världens bästa onkologibolag som part-
ner, med ett stort engagemang att utveckla innovativ cancer-
behandling och med kompetens och resurser att genomföra 
det. Vårt samarbete med Amgen är en multi-programsamver-

kan som gör att Nuevolution kan utnyttja betydande kompe-
tens, samtidigt som vi har säkrat den potentielle licenstagaren 
för framgångsrika program redan när samarbetet startar. Vid 
licensiering är Nuevolution berättigat till minst 10 MUSD i för-
skott samt upp till 400 MUSD i utvecklings- och försäljnings-
milstolpar plus royalties.

Den 18 juli 2018 och nu igen den 28 november 2018 medde-
lade Nuevolution att Amgen utövat sina avtalrättsliga Opt-In-
rättigheter till två separata cancerprogram som ingår i forsk-
ningssamarbetet med Nuevolution mot multipla program. 
Som ett resultat av dessa Opt-In kommer Amgen att ansvara 
för alla kommande kostnader från båda parter, för forskning 
och utveckling inom programmen. Nuevolution kommer att 
behålla ägandet av varje program tills Amgen eventuellt beslu-
tar att licensiera något program. Amgens beslut att utnyttja 
Opt-In för ett andra program följer efter att Nuevolution 
presenterat starka programdata som stödjer en ny precision 
mekanism för läkemedel inom cancer. Parterna kommer nu 
gemensamt att inleda forskningsprocessens sena fas med det 
ömsesidiga målet att nominera kommande kliniska utveck-
lingskandidat.

“Jag är mycket nöjd med den struktur som vi har i detta samarbete 
med Amgen. Det har gett Amgen en effektiv möjlighet att få till-
gång till tillämpningen av Nuevolutions kraftfulla teknologi för 
upptäckt av läkemedel, expertis och kompetens för att lösa svåra 
sjukdomsmål, medan det för Nuevolution har säkrat en stark part-
ner från första dagen. En partner som nu finansierar alla kostnader i 
de två första Opt-In-programmen. En sann win-win-uppgörelse för 
de två företagen.“

Ton Berkien, Chief Business Officer

HÖJDPUNKTER

• Amgen har använt sin avtalsmässiga Opt-In-rättighet till ett andra cancerprogram som ingår i forskningssamarbetet 
med Nuevolution mot multipla program. Amgen kommer nu att ansvara för alla kommande forsknings- och utvecklings-
kostnader. Nuevolution kommer att behålla ägandet tills potentiell licensering av Amgen

• Ytterligare aktiviteter pågår fortsatt för att ingå ytterligare partnerskap inom områdena:

• F&U-samarbeten

• Plattformsbaserade samarbeten

• Utlicensiering av Nuevolutions program

Vi ser ett betydande intresse för partnerskap kring vårt nyligen offentliggjorda program för IL-17A-hämmare, vårt pro-
gram för bromodomän BET BD1-selektiva hämmare och våra tidiga upptäcktsprogram, vilka finns inom områden med 
betydande intresse från läkemedelsföretag.
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Under tredje kvartalet 2018 har våra partnerskapsdiskussioner 
fokuserat kring:

• F&U-samarbeten
• Plattformsbaserade samarbeten
• Utlicensiering av Nuevolutions program

Vi fortsätter med fokuserade ansträngningar våra övriga dis-
kussioner och förhandlingar inom FoU-samarbeten, platt-
formsbaserade samarbeten och partnerskap inom programli-
censering. Vi noterar ett ökat intresse för vårt i.) program inom 
bromodomän BET BD1-selektiva hämmare, ii.) vårt interna 
program för RORγt-hämmare iii.) F&U-samarbeten och iv.) vi 
har initierat de första diskussionerna kring vårt nyligen offent-
liggjorda program inom IL-17A-hämmare. Vårt mål är att hitta 
värdefulla långsiktiga partnerskap.

Vi är medvetna om att våra investerare förväntar sig att vi upp-
daterar vår vägledning kring timing för vårt arbete med att 
sluta affärsavtal samt att vi sedan levererar enligt dessa tidspla-
ner. Affärsavtal och tidpunkter för dessa bestäms naturligtvis 
inte av en av parterna ensamt och avtalen kommer att ingås när 
villkoren är attraktiva för bolaget och dess aktieägare. För att 
undvika att vår vägledning påverkar pågående förhandlingar 
negativt, kommer vi endast att ge vägledning på ett mer gene-
rellt plan framöver.

Vi kan bekräfta att vid tidpunkten för publiceringen av denna 
rapport har pågående diskussioner utvecklats positivt under 
och efter kvartalet och vi kan bekräfta att andra diskussioner 
fortsätter i enlighet med strategin som beskrivits ovan och 
som tidigare kommunicerats.
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Koncernen - Nyckeltal

TSEK, såvida annat ej anges
jul. - sep.  

2018
jul. - sep. 

2017
jan. - sep.  

2018
jan. - sep.  

2017

RESULTATRÄKNING
Intäkter från avtal med kunder 987 1 575 9 834 8 970
Forsknings- och utvecklingskostnader -20 052 -26 049 -69 984 -80 687
Försäljnings- och administrationskostnader -6 116 -5 855 -22 579 -17 365
Summa rörelsekostnader -26 168 -31 904 -92 563 -98 052
Rörelseresultat -24 263 -30 257 -80 948 -88 855
Finansiellt netto -307 -68 -825 -478
Periodens resultat -22 651 -28 558 -76 106 -84 865
Totalresultat för perioden -25 475 -28 291 -75 374 -83 691

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 16 914 13 548
Omsättningstillgångar 139 233 156 450
Summa tillgångar 156 147 169 998
Aktiekapital 49 525 42 858
Eget kapital 139 876 141 671
Långfristiga skulder 2 126 2 672
Kortfristiga skulder 14 145 25 655
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar 612 2 351

KASSAFLÖDEN
Kassaflöden från den löpande verksamheten -28 022 -32 801 -87 115 -987
Kassaflöden från investeringsverksamheten -93 -244 -466 -317
Kassaflöden från finansieringsverksamheten -310 -366 103 257 -1 037
Periodens kassaflöden -28 425 -33 411 15 676 -2 341

FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,46 -0,67 -1,66 -1,98
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1 -0,46 -0,67 -1,66 -1,98
Eget kapital per aktie, SEK 2,82 3,31
Aktiekurs vid periodens slut,SEK 16,90 22,60

Soliditet (%) 90 83

Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner st. 49,525 42,858 45,984 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. 50,278 43,586 46,785 43,586

Genomsnittligt antal anställda (FTE) 49 47
Antal anställda (FTE) vid periodens slut 48 47

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

Finansiell rapport
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INTÄKTER
Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 
1,0 MSEK (1,6) och härrör från intäkter från samarbetena med 
Janssen respektive Amgen. Koncernens intäkter under de för-
sta nio månaderna uppgick till 9,8 MSEK (9,0) och härrör från 
intäkter från samarbetena med Janssen respektive Amgen. För 
ytterligare kommentarer kring intäkter se not 4.

Övriga rörelseintäkter om 0,9 MSEK (0,1) under det tredje 
kvartalet och 1,8 MSEK (0,2) under de första nio månaderna 
inkluderar bidrag från avtalet med Innovation Fund Denmark.

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSKOSTNADER
Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 20,1 MSEK 
(26,0) under det tredje kvartalet 2018 och till 70,0 MSEK 
(80,7) under de första nio månaderna 2018. Dessa kostna-
der är huvudsakligen relaterade till framdrivandet av våra 
interna program kring BET och RORγt-hämmare tillsammans 
med utvecklingen av vår pipeline kring projekt i tidig fas. De 
lägre kostnaderna jämfört med föregående år beror på mins-
kade kostnader för externa Contract Research Organizations 
(CROs) samt minskade patentkostnader.

FÖRSÄLJNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER 
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 6,1 
MSEK (5,9) under det tredje kvartalet 2018 och till 22,6 MSEK 
(17,4) under de första nio månaderna 2018. De högre kostna-
derna jämfört med föregående år beror främst på engångsakti-
viteter i samband med noteringen på Nasdaqs huvudmarknad 
i juni 2018.

FINANSIELLT RESULTAT
Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 
-24,3 MSEK (-30,3) och för de första nio månaderna till -80,9 
MSEK (-88,9).

Koncernens skatteintäkter om 1,9 MSEK (1,8) under det tredje 
kvartalet och 5,7 MSEK (4,5) under de första nio månaderna 
beror på det danska FoU-skatteprogrammet. 

Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2018 uppgick till -22,7 
MSEK (-28,6) och för de första nio månaderna till -76,1 MSEK 
(-84,9).

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje 
kvartalet 2018 uppgick till -28,0 MSEK (-32,8) och för de för-
sta nio månaderna 2018 till -87,1 MSEK (-1,0). Minskningen för 
de första nio månaderna beror på en större inbetalning (netto 
efter skatt) från Almirall S.A 2017. 

Investeringar under det tredje kvartalet 2018 uppgick till 0,1 
MSEK (0,2) och för de första nio månaderna till 0,5 MSEK (0,3).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten under det tredje 
kvartalet 2018 uppgick till -0,3 MSEK (-0,4) och för de första 
nio månaderna till 103,3 MSEK (-1,0). Ökningen för de första 
nio månaderna beror på den riktade emissionen av 6 666 667 
nya aktier i maj 2018, vilket brutto tillförde bolaget 110 MSEK.

EGET KAPITAL OCH NETTOKASSA
Per den 30 september 2018 uppgick totalt eget kapital till 
139,9 MSEK jämfört med 111,1 MSEK per den 31 december 
2017.

Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 130,7 
MSEK jämfört med 114,8 MSEK per den 31 december 2017.

MODERBOLAG
Moderbolagets koncerninterna intäkter uppgick under det 
tredje kvartalet 2018 till 0,4 MSEK (0,4) och under de första 
nio månaderna till 1,3 MSEK (1,0). Nettoresultatet under det 
tredje kvartalet 2018 blev -101,5 MSEK (-2,1) och under de för-
sta nio månaderna -109,6 MSEK (-5,1).
 
Den ökade förlusten under det tredje kvartalet 2018 jäm-
fört med föregående år beror på ett kapitaltillskott om 100 
MSEK till det helägda dotterbolaget Nuevolution A/S under 
kvartalet. Samtliga aktiviteter inom forskning och utveckling 
utförs i dotterbolaget och finansieras av moderbolaget. Efter-
som samtliga forsknings- och utvecklingsprogram befinner sig 
i tidiga stadier och inte kan aktiveras kostnadsförs även den 
finansieringen i moderbolaget. 

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 september 
2018 till 27,8 MSEK jämfört med 35,5 MSEK per den 31 decem-
ber 2017. Eget kapital uppgick till 710,7 MSEK per den 30 sep-
tember 2018 jämfört med 716,1 MSEK per den 31 december 
2017.

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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Shareholder information

NUEVOLUTIONAKTIEN I KORTHET (30 SEPTEMBER 
2018)

Notering Nasdaq OMX Stockholm

Antal aktier 49 524 903

Marknadsvärde 837 MSEK

Ticker NUE

ISIN SE0007730650

STÖRSTA AKTIEÄGARE

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 1 444 141 2,9

LMK Stiftelsen 1 134 000 2,3

ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SER-
VICE

661 537 1,3

Nordnet Pensionförsäkrings AB 520 137 1,1

Vätterleden AB 400 000 0,8

Claus Resen Steenstrup och familj 386 472 0,8

Granit Småbolag 365 000 0,7

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A 315 220 0,6

Henry Dunkers Förvaltning 283 225 0,6

TIBIA Konsult AB 240 000 0,5

Fynske Bank 223 376 0,5

Stig Løkke Pedersen 212 334 0,4

Hans Engblom och familj 202 515 0,4

Elementa 201 745 0,4

Advice Capital 175 000 0,4

Övriga 7 688 335 15,5

Totalt antal utestående aktier 49 524 903 100,0

Aktieinnehaven för Nuevolutions Stig Løkke Pedersen (ord-
förande) (212 334) och Alex Haahr Gouliaev (VD) (70 778) är 
oförändrade jämfört med 31 december 2017.

TRÄFFA OSS

Event Date

Prohearings, Stockholm 30 november

BioStock, Köpenhamn 11 december 

ANALYTIKERTÄCKNING

Nuevolution följs av analytiker från Jarl Securities, Redeye, och 
Edison:
Edison (Daniel Wilkinson)
Redeye (Mathias Spinnars)
Jarl Securities (Niklas Elmhammer)

Analyserna är tillgängliga via https://nuevolution.com/inves-
tors/stock-information/#2. 

Dessutom har Carnegie inlett täckning av Nuevolution under 
kvartalet:
Carnegie (Ulrik Trattner)
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FINANSIELL KALENDER

Händelse Datum

Bokslutskommuniké 2018 7 mars 2019

Årsredovisning 2018 4 april 2019

Bolagsstämma 22 maj 2019

Rapport för det första kvartalet 2019 22 maj 2019

Rapport för det andra kvartalet 
2019 

28 augusti 2019

Rapport för det tredje kvartalet 2019 27 november 2019

ÅRSSTÄMMA
Nuevolutions årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm 
onsdagen den 22 maj 2019.

NOMINERINGSKOMMITTÉ
I enlighet med beslut vid årsstämman 2018 består 
Nomineringskommittén för årsstämman 2019 av: Peter 
Benson (Sunstone), Filip Petersson (SEB Venture Capital), 
Patrik Sobocki (Industrifonden) och Stig Løkke Pedersen 
(styrelseordförande). Peter Benson har utsetts till ordförande 
för kommittén.

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 potentiella andra 
parts immateriella rättigheter, teknisk utveckling, valutakurser 
och räntesvängningar samt politiska risker
.

För mer information, kontakta gärna:

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

Johnny Stilou, CFO
Phone: +45 8877 5973
Email: jost@nuevolution.com

Denna information är sådan information som Nuevolu-
tion AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissb¬ruksförordning. Informationen lämnades 
genom ovanstående kontaktpersoners försorg för 
offentlig-görande den 28 november 2018 kl. 22.15 (CET).

Övrig information
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

TSEK Not
jul. - sep.  

2018
jul. - sep. 

2017
jan. - sep.  

2018
jan. - sep.  

2017

Intäkter från avtal med kunder 4 987 1 575 9 834 8 970
Forsknings- och utvecklingskostnader -20 052 -26 049 -69 984 -80 687
Försäljnings- och administrationskostnader -6 116 -5 855 -22 579 -17 365
Rörelsekostnader -26 168 -31 904 -92 563 -98 052
Övriga rörelseintäkter 918 72 1 781 227
Rörelseresultat -24 263 -30 257 -80 948 -88 855
Finansiella intäkter 7 235 320 794
Finansiella kostnader -314 -303 -1 145 -1 272
Resultat före skatt -24 570 -30 325 -81 773 -89 333
Periodens skatt 1 919 1 767 5 667 4 468
Periodens resultat -22 651 -28 558 -76 106 -84 865

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -22 651 -28 558 -76 106 -84 865

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,46 -0,67 -1,66 -1,98
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,46 -0,67 -1,66 -1,98

Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag

Periodens resultat -22 651 -28 558 -76 106 -84 865
Övrigt totalresultat:
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet:
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -2 824 267 732 1 174
Periodens totalresultat -25 475 -28 291 -75 374 -83 691
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Koncernens balansräkning i sammandrag

30 sep. 2018 30 sep. 2017 31 dec. 2017TSEK Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 5 605 5 368 6 340
Finansiella anläggningstillgångar 11 309 8 180 5 334
Summa anläggningstillgångar 16 914 13 548 11 674

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 8 548 10 090 10 326
Likvida medel 130 685 146 360 114 758
Summa omsättningstillgångar 139 233 156 450 125 084

SUMMA TILLGÅNGAR 156 147 169 998 136 758

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 139 876 141 671 111 091

Räntebärande långfristiga skulder 2 126 2 672 2 810

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 1 251 1 381 1 375
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 12 894 18 096 18 450
Avtalsskulder 4 0 6 178 3 032
Summa kortfristiga skulder 14 145 25 655 22 857

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 156 147 169 998 136 758

Redovisningsprinciper           1
Kritiska beslut och bedömningar i redovisningsprinciperna       2
Risker             3
Teckningsoptionsprogram           6
Tanasaktioner med närstående          7
Eventualförpliktelser           8
Händelser som har inträffat mellan den 30 september och 
28 november 2018            9
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

jul. - sep. 
2018

jul. - sep. 
2017

jan. - sep. 
2018

jan. - sep. 
2017TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -24 570 -30 325 -81 773 -89 333
Justering för avskrivningar 442 414 1 425 1 278
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram -184 0 -133 0
Finansiella intäkter -7 -235 -320 -794
Finansiella kostnader 314 303 1 145 1 272
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital -24 005 -29 843 -79 656 -87 577
Förändring av rörelsekapital -3 724 -2 962 -6 590 107 299
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelseka-
pital -27 729 -32 805 -86 246 19 722
Erhållen ränta 3 229 166 504
Betald ränta -296 -225 -1 035 -989
Bolagsskatt betald 0 0 0 -20 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 022 -32 801 -87 115 -987

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -93 -244 -438 -308
Investeringar i finansiella tillgångar 0 0 -28 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -93 -244 -466 -317

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 110 000 0
Emissionskostnader 0 0 -5 708 0
Återbetalning av leasingskulder -310 -366 -1 035 -1 037
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -310 -366 103 257 -1 037

Periodens kassaflöde -28 425 -33 411 15 676 -2 341
Omräkningsdifferenser -2 579 176 251 1 019
Likvida medel i början av perioden 161 689 179 595 114 758 147 682
Likvida medel i slutet av perioden 130 685 146 360 130 685 146 360
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Koncernens rapport över förändringar av eget kapital i sammandrag

TSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 
inkl. perio-

dens resultat
Omräknings-

reserv
Summa eget 

kapital

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

Periodens resultat  -    -    -76 106  -    -76 106 
Övrigt totalresultat  -    -    -    732  732 
Periodens totalresultat  -    -    -76 106  732  -75 374 

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterade ersättningar  -    -    -133  -    -133 
Nyemission  6 667  103 333  -    -    110 000 
Kostnader i samband med nyemission  -    -5 708  -    -    -5 708 

Summa transaktioner med aktieägare  6 667  97 625  -133  -    104 159 

Summa förändring i eget kapital  6 667  97 625  -76 239  732  28 785 

Eget kapital per 30 september 2018  49 525  796 828  -707 798  1 321  139 876 

TSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 
inkl. perio-

dens resultat
Omräknings-

reserv
Summa eget 

kapital

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

Periodens resultat  -    -    -84 865  -    -84 865 
Övrigt totalresultat  -    -    -    1 174  1 174 
Periodens totalresultat  -    -    -84 865  1 174  -83 691 

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

Summa förändring i eget kapital  -    -    -84 865  1 174  -83 691 

Eget kapital per 30 september 2017  42 858  699 203  -599 051  -1 339  141 671 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Not 30 sep. 2018 30 sep. 2017 31 dec. 2017TSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 682 699 682 699 682 699
Summa anläggningstillgångar 682 699 682 699 682 699

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag, räntebärande 400 360 629
Omsättningstillgångar, ej räntebärande 887 598 1 197
Likvida medel 27 829 39 949 35 451
Summa omsättningstillgångar 29 116 40 907 37 277

SUMMA TILLGÅNGAR 711 815 723 606 719 976

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 710 653 720 936 716 061

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 162 2 670 3 915
Summa kortfristiga skulder 1 162 2 670 3 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 711 815 723 606 719 976

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Not
jul. - sep. 

2018
jul. - sep. 

2017
jan. - sep. 

2018
jan. - sep. 

2017TSEK

Nettoomsättning 440 394 1 293 1 040
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 0
Försäljnings- och administrationskostnader -1 841 -2 460 -10 649 -6 067
Rörelsekostnader -1 841 -2 460 -10 649 -6 067
Rörelseresultat -1 401 -2 066 -9 356 -5 027
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 5 12 9
Räntekostnader och liknande resultatposter -107 -77 -223 -92
Resultat från andelar i koncernföretag 5 -100 000 0 -100 000 0
Resultat före skatt -101 507 -2 138 -109 567 -5 110
Periodens skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -101 507 -2 138 -109 567 -5 110
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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 tredje kvartalsrapporten för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018. 
För jämförelseändamål presenteras en sammanslagning av de tre första kvartalen 2017 i koncernens och moderbolagets resultat-
räkningar och i koncernens rapport över kassaflöden.

Omklassificering
Kostnadsersättningar (1 juli – 30 september 2018: TSEK 176, 1 juli – 30 september 2017: TSEK 88, 1 januari – 30 september 2018: 
TSEK 345, 1 januari – 30 september 2017: TSEK 136) och statliga bidrag (1 juli – 30 september 2018: TSEK 918, 1 juli – 30 september 
2017 TSEK 72, 1 januari – 30 september 2018: TSEK 1 781, 1 januari – 30 september 2017 TSEK 227) har tidigare redovisats som 
intäkter. Då varken kostnadsersättningar eller statliga bidrag uppfyller definitionen av en intäkt, har kostnadsersättningar omklas-
sificerats från intäkter till att reducera den kostnad den avser att ersätta. Statliga bidrag har omklassificerats till övriga rörelsein-
täkter. Omklassificeringen har inte påverkat periodens resultat, vinst per aktie, finansiell ställning eller kassaflödet. Resultaträk-
ningens 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.

Införandet av IFRS 9 Finansiella instrument har medfört förändrade redovisningsprinciper för eventuella nedskrivningar av kund-
fordringar och andra finansiella tillgångar. Från och med 1 januari 2018 tillämpar koncernen en modell när nedskrivningar 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-
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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 tidigare perioder. För en mer utförlig 
beskrivning av införandet av IFRS 15 och koncernens redovisningsprinciper enligt IFRS 15, se koncernens delårsrapport för första 
kvartalet 2018.

Utöver införandet av IFRS 9 och IFRS 15 överensstämmer redovisningsprinciperna med de som tillämpats vid upprättandet av års-
redovisningen 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 implemen-
teringen av IFRS 16. Tillämpningen förväntas påverka de totala tillgångarna och skulderna på cirka SEK 20 miljoner den 1 januari 
2019, men förutses inte ha någon påverkan på ingående eget kapital. Tillämpningen förväntas i mindre utsträckning påverka rörel-
seresultat, periodens resultat 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 årsredo-
visningen 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 uppskattningar och bedömningar i redovisningen

Vid upprättandet av delårsrapporterna gör ledningen olika bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som utgör grun-
den 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 erfarenhe-
ter 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 juli - 30 septem-

ber 2018
1 juli - 30 septem-

ber 2017 1
1 januari - 30 sep-

tember 2018
1 januari - 30 sep-

tember 2017 1

Intäkter från tjänster (uppfylls över tid) 576 1 575 3 113 8 970
Betalningar kopplade till uppnådda delmål (uppfylls 
vid en viss tidpunkt) 0 0 6 310 0
Kontraktsforskning (uppfylls över tid) 411 0 411 0
Summa intäkter från avtal med kunder 987 1 575 9 834 8 970

Intäkter från avtal med kunder per geografiskt 
område:
Sverige - - - -
USA 987 1 575 9 834 8 970
Summa 987 1 575 9 834 8 970

Rapport över finansiell ställning
Avtalsskulder (förutbetalda intäkter) från avtal 
med kunder:

30 September 
2018

30 September 
2017 1

Ingående balans 3 032 9 548
Tillkommande 0 5 789
Avgående -3 113 -8 970
Valutakursdifferenser 81 -189
Utgående balans 0 6 178

Förväntas redovisas i resultaträkningen: 
Kortfristiga 0 6 178
Långfristiga 0 0
Summa avtalsskulder 0 6 178

1 Jämförande information för 2017 är upprättad enligt IAS 18 

Förväntad framtida redovisning i resultaträkningen baseras på nuvarande bedömning.
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Not 5: Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

TSEK
1 januari - 30 sep-

tember 2018
1 januari - 31 

december 2017
Anskaffningsvärde i början av perioden 682 699 632 699
Investeringar 100 000 50 000
Anskaffningsvärde i slutet av perioden 782 699 682 699

Nedskrivningar i början av perioden 0 0
Nedskrivningar för perioden -100 000 0
Nedskrivningar i slutet av perioden -100 000 0

Redovisat värde i slutet av perioden 682 699 682 699

Samtliga aktiviteter inom forskning och utveckling utförs i dotterbolaget och finansieras av moderbolaget. Eftersom samtliga 
forsknings- och utvecklingsprogram befinner sig i tidiga stadier och inte kan aktiveras har finansiering under 2018 gjorts som ett 
direkt bidrag och kostnadsförts i moderbolaget.

Not 6: 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 september 2018 och 1 januari till 30 september 2017 beskrivs 
nedan.

Teckningsoptionsprogram 2015/21 Teckningsoptionsprogram 2016/21
1 januari –

30 september 2018
1 januari –

30 september 2017
1 januari – 

30 september 2018
1 januari – 

30 september 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 -22 604 0 0 0
Utstående optioner per 30 september 5 039 254 5 070 518 70 000 0

En detaljerad beskrivning av teckningsoptionsprogrammen finns i årsredovisningen för 2017, not 25, sida 58 - 61.

NUEVOLUTION AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018 29



Not 7: Transaktioner med närstående

Information om transaktioner med styrelseledamöter under perioden anges nedan:

TSEK
1 juli –  

30 september 
2018

1 juli –  
30 september 

2017

1 januari –  
30 september 

2018

1 januari –  
30 september 

2017
Konsultarvoden mm. till styrelseledamöter:
Jeanette Wood (konsultarvode) - 21 37 66
Jutta Heim (konsultarvode) - 21 37 65

Närstående parter med betydande inflytande:
SEB (betald ränta och avgifter) 193 111 344 245
SEB (deposition) 123 810 139 880

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 8: 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.

Not 9: Händelser som har inträffat mellan den 30 september och 28 novem-

ber 2018

Den 11 oktober presenterade Nuevolution data från sitt utvecklingsprogram riktat mot den viktiga och centrala sjukdomsinflam-
matoriska signaleringsmolekylen, Interleukin-17A (IL-17A).

Den 28 november informerade Nuevolution om att Amgen utnyttjar sin Opt-In-rättighet för det andra cancerprogrammet i sam-
arbetet med Nuevolution
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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 avsnit-
tet ”Definitioner av nyckeltal som inte är definierade av IFRS”.

Eget kapital per aktie

TSEK 30 september 2018 30 september 2017 31 december 2017
Eget kapital 139 876 141 671 111 091
Antal aktier vid periodens slut 49 525 42 858 42 858
Eget kapital per aktie 2,82 3,31 2,59
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Nettokassa

TSEK 30 september 2018 30 september 2017 31 december 2017
Likvida medel 130 685 146 360 114 758
Räntebärande långfristiga skulder -2 126 -2 672 -2 810
Kortfristiga skulder, räntebärande -1 251 -1 381 -1 375
Nettokassa 127 308 142 307 110 573

Rörelsekapital

TSEK 30 september 2018 30 september 2017 31 december 2017
Kundfordringar 553 134 575
Övriga kortfristiga fordringar 2 949 2 825 4 925

Leverantörsskulder -4 442 -9 422 -9 979
Förskottsbetalningar från samarbetspartners -1 383 -884 -1 956
Avtalsskulder 0 -6 178 -3 032
Övriga kortfristiga skulder -7 069 -7 790 -6 515
Rörelsekapital -9 392 -21 315 -15 982

Rörelseresultat

TSEK
1 juli - 30 septem-

ber 2018
1 juli – 30 sep-

tember 2017
1 januari - 30 sep-

tember 2018
1 januari - 30 sep-

tember 2017
Intäkter från avtal med kunder 987 1 575 9 834 8 970
Forsknings- och utvecklingskostnader -20 052 -26 049 -69 984 -80 687
Försäljnings- och administrationskostnader -6 116 -5 855 -22 579 -17 365
Övriga rörelseintäkter 918 72 1 781 227
Rörelseresultat -24 263 -30 257 -80 948 -88 855

Soliditet

TSEK 30 september 2018 30 september 2017 31 december 2017
Eget kapital vid periodens slut 139 876 141 671 111 091
Summa tillgångar 156 147 169 998 136 758
Soliditet (%) 90 83 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, 28 november 2018

Alex Haahr Gouliaev
Verkställande direktör

Stig Løkke Pedersen
Styrelseordförande

Lars Henriksson
Ledamot

Søren Lemonius
Ledamot

Jutta Heim
Ledamot

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

INLEDNING 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Nuevolution AB 
per 30 september 2018 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING  
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har. 

SLUTSATS 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs-
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbo-
lagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 28 november, 2018 

Ernst & Young AB 

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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Revisors granskningsrapport



Följ oss

Prenumera på:

www.nuevolution.com
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Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Denmark
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