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About us
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i 
Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patient
er med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Bolaget 
grundades 2012 och är noterat på Nasdaq Stockholm 
med kortnamnet WTX.

Wilson Therapeutics utvecklar WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) som 
ett så kallat first-in-class-läkemedel som har potentialen att adressera 
medicinska behov inom Wilsons sjukdom. WTX101 har erhållit särläke-
medelsstatus som behandling av Wilsons sjukdom i USA och i EU.

Wilson Therapeutics utvärderar även möjligheten att utveckla WTX101 
som en ny behandling av patienter som lider av en form av den neurodege-
nerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS). WTX101 har erhållit 
särläkemedelsstatus som behandling av ALS i USA.

 

Wilsons sjukdom
Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom där kroppens 
förmåga att transportera och utsöndra koppar är nedsatt 
som ett resultat av att det kopparbindande proteinet ATP7B 
inte fungerar tillfredsställande.

Detta skapar överbelastning av koppar i levern, vilket leder till att fritt 
koppar sprids i blodomloppet och i förlängningen till att skadliga koppar-
nivåer ansamlas i hjärnan och andra organ.

 15 000 
  PATIENTER I EU

10 000 
  PATIENTER I USA

WTX101
WTX101 utvecklas som en ny  

behandling av Wilsons sjukdom.  
En klinisk fas 2-studie har slutförts 

framgångsrikt. Den kliniska  
utvecklingen framskrider nu i en  

global registre ringsgrundande  
fas 3-studie (FOCuS) som  
startade i början av 2018. 

Symptom och behandling
Lever-, neurologiska och psykiska symptom
Wilsons sjukdom leder alltid till olika kombinationer 
av lever-, neurologiska och psykiska symptom av 
varierande svårighetsgrad, samt till andra sjukdoms-
relaterade handikapp. Dessa symptom är inte unika 
för Wilsons sjukdom vilket gör diagnosen svårare att 
fastställa.

Livslång behandling
WIlsons sjukdom är en dödlig sjukdom om den inte 
behandlas. Därför måste alla patienter som diagnost-
icerats  med sjukdomen genomgå livslång behandling, 
oavsett vilken typ av symptom patienten har och hur 
allvarliga symptomen är.

Wilson Therapeutics projektportfölj: WTX101
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Sammandrag
2017 I KORTHET

Strategi
Wilson Therapeutics har som mål att utveckla, 
registrera och marknadsföra WTX101 för 
behandling av patienter med Wilsons sjukdom.

Wilson Therapeutics utforskar även möjlig-
heten att utveckla WTX101 som en ny behand-
ling av patienter som lider av en form av den 
neurodegenerativa sjukdomen ALS.

Vision
Wilson Therapeutics vision är att utveckla 
nya behandlingar för patienter med ovanliga 
kopparrelaterade sjukdomar. Initialt utvecklar 
Wilson Thera peutics WTX101 som ett så kallat 
first-in-class-läkemedel med potentialen att 
uppfylla de medicinska behoven inom Wilsons 
sjukdom. 

FINANSIELLA DATA 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

• Periodens resultat uppgick till -168,2 (-115,2) MSEK

• Resultatet per aktie före/efter utspädning  
uppgick till -6,50 (-6,84) SEK

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 2017

Väsentliga händelser 
UNDER  2017
• Extra bolagsstämma hölls i januari 2017 varvid det lång-

siktiga incitamentsprogrammet LTIP 2016 infördes

• Data från fas 2-studien med WTX101 presenterades på 
stora medicinska konferenser

• Styrelsen förstärktes med Dr Birgitte Volck och Dr Björn 
Odlander

• Det långsiktiga, av årsstämman beslutade incitaments-
programmet LTIP 2017 infördes

• Särläkemedelsklassificering erhölls i USA för WTX101 
som behandling av ALS

• Fas 2-data publicerade i The Lancet Gastroenterology & 
Hepatology

• Preliminära långtidsdata från förlängningsfasen av fas 
2-studien presenterades på medicinsk konferens

• Överenskommelse nådd med FDA och EMA om att 
starta den registreringsgrundande fas 3-studien FOCuS

• Riktad nyemission genomfördes som tillförde cirka 244 
MSEK före emissionskostnader

• Fast Track status erhölls i USA för WTX101 som behand-
ling av Wilsons sjukdom

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Första patienten inkluderad i fas 3-studien FOCuS

• Nya patentansökningar inlämnade

• Offentligt kontant uppköpserbjudande om förvärv  
av Wilson Therapeutics tillkännagivet
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VD har ordet
FAS 3 ÄR NU IGÅNG

tolereras väl, och inget fall av initial läkemedelsinducerad 
neurologisk försämring observerades, vilket är en allvarlig 
och välbeskriven biverkning som kelatorbehandlingar för 
Wilsons sjukdom kan orsaka.

Presentationen av de kliniska resultaten från fas 
2- studien blev utvald som en så kallad late breaker- 
presentation på det årliga vetenskapliga mötet som anord-
nades av The European Association for the Study of the 
Liver (EASL) i Amsterdam i april. EASL är den största veten-
skapliga konferensen i Europa för specialister inom lever-
sjukdomar. Studieresultaten presenterades även på den 
årliga vetenskapliga neurologikonferensen som arrang-
erades av the American Academy of Neurology (AAN) i 
Boston i april och på den årliga vetenskapliga konferensen 
som arrangerades av the International Parkinson and 
Movement Disorder Society i Vancouver i juni. I oktober 
publicerades också studieresultaten i den prestigefyllda 
vetenskapliga tidskriften The Lancet Gastroenterology & 
Hepatology.

Under året har också förlängningsdelen av vår fas 
2-studie löpt på, och i oktober kunde vi för första gången 
presentera resultaten av långtidsbehandling med WTX101 
på den största amerikanska leverkonferensen som anord-
nades av the American Association for the Study of Liver 
Diseases (AASLD) i Washington DC. Där kunde vi rappor-
tera att de initiala förbättringar som observerades efter 
24 veckor bibehölls eller förstärktes ytterligare efter 48 
veckors behandling. De här resultaten är väldigt lovande 
eftersom de indikerar att WTX101 har potentialen att 
uppfylla många av de kvarstående medicinska behoven 
inom den här kroniska sjukdomen som ofta leder till svåra 
handikapp.
 
FAS 3-STUDIEN FOCUS STARTAD OCH FAST 
TRACK-STATUS ERHÅLLEN
Under 2017 arbetade vi även intensivt med förberedel-
serna inför den registreringsgrundande fas 3-studien 
FOCuS, och i oktober avslutade vi framgångsrikt diskus-
sionerna med både den amerikanska läkemedelsmyndig-
heten FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten 
EMA. Baserat på den överenskomna studiedesignen är vi 
över tygade om att studien har potential att upprepa de 
utmärkta studieresultaten vi såg i fas 2, och kommer kunna 
ligga till grund för framtida ansökningar om marknads-
godkännande i USA och Europa. I december beviljades även 
WTX101 Fast Track-status av FDA vilket bekräftar att de 
anser att WTX101 har potentialen att uppfylla viktiga  
medicinska behov för Wilsons sjukdom.

FOCuS-studien kommer att vara en randomiserad, 
kontrollerad klinisk fas 3-studie där effekt- och biverk-
ningsprofilen for WTX101, givet som monoterapi en 
gång om dagen, jämförs med dagens standardbehand-
lingar under 48 veckor i patienter som är 18 år eller äldre. 
Studien kommer att inkludera cirka 100 patienter med 
leversymptom och/eller neurologiska symptom och som 
antingen behandlas med ett idag godkänt läkemedel for 
Wilsons sjukdom eller är tidigare obehandlade. Studien 

genomförs på cirka 30 kliniker i USA, EU och Israel, inklu-
sive de kliniker som deltog i den avslutade fas 2-studien.

I februari 2018 avslutades de sista studieförberedel-
serna och den första patienten kunde inkluderas i studien. 
Det här är den första globala randomiserade kontrolle-
rade kliniska studien någonsin för Wilsons sjukdom så 
det här är en mycket stor milstolpe, inte bara för oss, utan 
för alla som på något sätt påverkas av Wilsons sjukdom i 
hela världen. Övergripande resultat från studien förväntas 
finnas tillgängliga under andra halvåret 2019.
 
NYEMISSION FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRD
I december genomförde vi en riktad nyemission för att 
stärka den finansiella ställningen inför fas 3-studiens 
början. Nyemissionen var kraftigt övertecknad och gene-
rerade starkt intresse från ansedda institutioner och 
sektor specialistfonder, internationellt och i Sverige, såsom 
Oppenheimer, Polar Capital, Sphera Funds Management,  
Granite Point Capital Management, Handelsbanken 
och Gladiator. Emissionen tillförde cirka 244 MSEK före 
emissions kostnader och det känns mycket tryggt att vi 
därmed är fullt finansierade för det kliniska fas 3-program- 
met och parallellt kan driva prekommersiella aktiviteter.
 
MÖJLIGHET TILL YTTERLIGARE  
FÖRBÄTTRAT PATENTSKYDD
Även om WTX101 redan har ett starkt skydd, både genom 
existerande patent och genom särläkemedelsstatusen  
som ger marknadsexklusivitet i upp till sju respektive tio år 
efter marknadslansering i USA och EU, arbetade vi under 
2017 med att utöka patentskyddet. Det resulterade i att vi 
har nyligen inlämnade två nya patentansökningar avseende  
klinisk behandling med WTX101 och tillverkningsme-
toden för produkten. Vi bedömer att det är troligt att de här 
patenten blir godkända, och om de godkänns har de här 
patenten potentialen att utöka patentskyddet till 2039.
 
FORTSATT FOKUS PÅ DEN REGISTRERINGS-
GRUNDANDE FAS 3-STUDIEN UNDER 2018
Under 2018 kommer vi fortsatt att fokusera på att säker-
ställa att FOCuS-studien genomförs framgångsrikt. Med 
positiva data från fas 2, en erfaren internationell organi-
sation och en stark balansräkning står vi väl rustade att 
genomföra fas 3.

WTX101 har visat potential att adressera många av de 
medicinska behoven inom Wilson sjukdom vilket gör att 
läkare, patienter och anhöriga är mycket engagerade i vårt 
arbete med WTX101. Det har stödet är givetvis en stor 
inspirationskälla för oss på bolaget när vi nu har gått in i 
nästa utvecklingsfas och tagit ytterligare ett stort steg mot 
det övergripande målet att förbättra livssituationen för 
patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar.
 
Stockholm den 27 april 2018
 
Jonas Hansson
VD Wilson Therapeutics AB (publ)

Efter ett mycket framgångsrikt år är vi väldigt glada över att vi nu har påbörjat  
den avslutande utvecklingsfasen för WTX101. Med positiva data från fas 2,  
en erfaren internationell organisation och en stark balansräkning står vi väl  
rustade att genomföra fas 3.

POSITIVA FAS 2-DATA PRESENTERADE  
PÅ STORA MEDICINSKA KONFERENSER
Under 2017 presenterade vi positiva slutliga data från vår 
fas 2-studie i Wilsons sjukdom med WTX101 på flera inter-
nationella vetenskapliga konferenser. Som tidigare rappor-
terats uppnåddes det primära effektmålet, och resultaten 
visade att behandling en gång om dagen med WTX101 

snabbt sänker och kontrollerar nivåerna av fritt koppar, 
vilket är väsentligt i och med att höga nivåer av fritt koppar 
är den primära orsaken till Wilsons sjukdom. Vidare obser-
verades en positiv effekt på patienternas symptom, som 
till exempel en signifikant förbättring av neurologisk status 
och upplevda handikapp i vardagen samt stabiliserad lever-
funktion. Dessutom visade vi att WTX101 generellt sett 
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Wilsons sjukdom drabbar ungefär en av 30 000 individer 
världen över, vilket motsvarar en prevalens om cirka  
10 000 patienter i USA och 15 000 patienter i EU.

Sjukdomen är dock svår att skilja från andra allvarliga 
lever- eller neurologiska sjukdomar, vilket innebär att inte 
alla patienter som har sjukdomen diagnostiseras. Bolaget 
bedömer att endast cirka 60% av patienterna som lider av 
Wilsons sjukdom har diagnostiserats och därmed står på 
behandling, och att cirka 300-350 nya patienter drabbas 
av sjukdomen i USA och EU varje år.

Samtliga patienter som diagnostiserats med Wilsons 
sjukdom måste, oberoende av typ och svårighetsgrad av 
symptom, få livslång behandling för sin sjukdom. Eftersom 
Wilsons sjukdom är ärftlig testas ofta patienternas familje-
medlemmar pro aktivt för att diagnostisera patienter som 
ännu inte utvecklat några symtom på Wilsons sjukdom. 

KROPPENS KOPPARMETABOLISM
Koppar är ett spårämne som spelar en avgörande roll för 
flera fysiologiska processer i kroppens celler, bland annat 
cell andning samt biosyntetiska och anti oxidativa processer. 
Kännetecknande för kopparmetabolism är den strikta 
fysiologiska kontrollen av kopparjoner bundna till koppar-
transporterande proteiner. Fritt koppar som inte är bundet 

EN SÄLLSYNT  
GENETISK SJUKDOM

Wilsons sjukdom

Koppar är ett spårämne som spelar en avgörande roll för flera fysiologiska  
processer i kroppens celler. Eftersom koppar kan vara giftigt för kroppen är det 
normalt hårt bundet till speciella kopparbärande proteiner i levern och överflödigt 
koppar utsöndras från kroppen via gallan. Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk 
sjukdom där kroppens förmåga att transportera och utsöndra koppar är nedsatt 
som ett resultat av att det kopparbindande proteinet ATP7B inte fungerar  
tillfredsställande. Detta leder till överbelastning av koppar i levern, att fritt koppar 
sprids i blodomloppet och till att skadliga kopparnivåer ansamlas i hjärnan och 
andra organ. Utan behandling leder Wilsons sjukdom oundvikligen till lever-,  
neurologiska och psykiska symptom och, slutligen, till för tidig död.

25 000
PATIENTER BERÄKNAS VARA DRABBADE AV 
WILSONS SJUKDOM I USA OCH EU.

till lämpliga bärarproteiner är mycket giftigt och orsakar upp-
komsten av fria radikaler vilket leder till oxidativa skador på 
cellstrukturer, såsom peroxidering av fetter och hämning av 
proteinproduktion. Det leder också till skador på mitokond-
rier och till cell- och  vävnads död. Ansamling av fritt koppar i 
kroppens vävnader leder därmed till skador på organen.

Kopparbalansen bestäms av jämvikten mellan upptag 
av koppar från födan och utsöndring av överskott av 
koppar genom levern (utsöndring via gallan) till avföringen. 
Utsöndring av koppar via njurarna till urinen är i normala 
fall försumbar. På grund av kopparns viktiga fysiologiska 
funktion och dess potential att orsaka skada när det finns 
i överskott regleras graden av kopparabsorption och 
utsöndring därför normalt sett väldigt noggrant.

Normalbehovet av koppar hos vuxna är cirka 0,9 mg per 
dag, men det genomsnittliga intaget för en vuxen är cirka 
2-5 mg per dag. Koppar i födan absorberas från tarmen, 
bundet till proteiner, och transporteras via portådern till 
levern. Levercellerna absorberar detta koppar och bygger 
in det i de proteiner och enzymer som reglerar och för-
medlar flera olika vitala biologiska processer. 

Det intra cellulära kopparbindande proteinet ATP7B 
spelar en central roll i regleringen av kopparbalansen i 

25%
AV PATIENTERNA MED NEUROLOGISKA 
SYMPTOM FÖRSÄMRAS AV BEHANDLINGEN 
NÄR DEN PÅBÖRJAS.

Jag hade tur som fick  
diagnosen tidigt när hela  
familjen undersöktes  
efter att min syster hade  
utvecklat symptom. 

Allan
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Inga av dessa symptom förekommer dock uteslutande 
vid Wilsons sjukdom och kan därför vara svåra att här-
leda till Wilsons sjukdom. Kayser-Fleischer-ringar, som är 
ett resultat av kopparinlagring i form av en pigmenterad 
ring i kanten på ögats regnbågshinna, är karakteristiskt 
för Wilsons sjukdom men det är emellertid bara en del av 
patienterna med Wilsons sjukdom som utvecklar Kay-
ser-Fleischer-ringar.

DIAGNOS AV WILSONS SJUKDOM
Patienter med Wilson sjukdom diagnostiseras oftast i ton-
åren eller tidiga 20-årsåldern, men kan vara så unga som 
3 – 5 år och så gamla som 70 år när de diagnostiseras. Att 
ställa diagnosen Wilsons sjukdom kan ofta vara besvärligt, 
till följd av den varierande och oförutsägbara symptom-
bilden. Diagnosen måste därför grundas på en bedömning 
av en kombination av bio kemiska markörer och kliniska 
symptom.

Mätningen av kopparnivåerna i kroppen är central vid 
diagnostiseringen av Wilsons sjukdom, men den bio-
kemiska bilden är komplicerad. Trots att sjukdomen 
orsakas av en alltför hög förekomst av koppar är den totala 
kopparnivån i blodet vanligtvis lägre hos patienter med 
Wilsons sjukdom jämfört med andra individer, vilket beror 
på de sänkta nivåerna av ceruloplasmin. I motsats till den 
totala kopparnivån är fritt koppar i blodet emellertid van-
ligtvis förhöjd. 

Experter på Wilsons sjukdom har utvecklat ett diag-
nosverktyg för diagnostisering av Wilsons sjukdom som 
omfattar en utvärdering av biokemiska och genetiska data 
samt kliniska symptom från enskilda patienter. Diag-
nosverktyget har inkluderats i de europeiska kliniska rikt-
linjerna för Wilsons sjukdom.

DAGENS BEHANDLINGAR
Dagens behandlingar av Wilsons sjukdom introducerades 
på 1950 och 60-talen. Sedan dess har inga nya behand-
lingar utvecklats och en rad otillfredsställda medicinska 
behov kvarstår.

Målet med behandlingen av patienter med Wilsons 
sjukdom är att kompensera för den nedsatta förmågan att 
hantera koppar genom att sänka och bibehålla nivåerna 
av giftigt fritt koppar på en normal nivå och därigenom 
förbättra patienternas symptom. De läkemedel som finns 
tillgängliga idag är penicillamin och trientin (så kallade 
generella kelatorer) och zink. Kelatorerna binder och sänker 
kopparnivåerna i kroppen genom att utöka utsöndringen 
av koppar i urinen. Zink minskar upptaget av koppar från 
födan i tarmen.

Dessa behandlingar är alla förknippade med betydande 
brister. Med dagens behandlingar kan det ta flera år innan 
symptomen förbättras och mer än en tredjedel av patien-
terna med neurologiska symptom förbättras inte alls 
även om de har behandlats i flera år. Trots att kelatorerna 
är standardbehandling drabbas många patienter som får 

Wilsons sjukdom

kelatorer av biverkningar, varav en del är mycket allvar-
liga. En av de svåraste biverkningarna är att cirka 25% av 
patienterna som påbörjar behandling med penicillamin 
eller trientin drabbas av en läkemedelsinducerad försäm-
ring av de neurologiska symptomen kort efter behand-
lingsstarten. Upp till 50% av patienterna som försämras 
neurologiskt återhämtar sig aldrig och blir allvarligt handi-
kappade.

Kelatorerna tas oralt som kapslar två till fyra gånger om 
dagen på fastande mage, minst en timme före eller två 
timmar efter närmaste måltid och minst en timme före 
eller efter andra läkemedel eller mjölk.

lever cellerna. ATP7B tillför koppar till ceruloplasmin, ett 
kopparbärande protein i blodet. Ceruloplasmin innehål-
lande koppar frisätts sedan från levern och förs via blod-
cirkulationen till de vävnader där ceruloplasmin behövs. 
När kopparnivåerna i levercellerna överstiger behovet 
omdirigeras ATP7B till att istället utsöndra koppar via 
gallan och ut i avföringen.

SYMPTOM VID WILSONS SJUKDOM
Wilsons sjukdom yttrar sig kliniskt främst genom lever-, 
neurologiska och psykiska symptom som beror på ansam-
lingen av fritt koppar i lever och hjärna. Symptomens typ och 
svårighetsgrad kan variera kraftigt mellan olika patienter. 

En bestående förhöjning av aminotransferaser i serum, 
som är en markör för leverskada, kronisk hepatit och cirros 
(skrumplever) är exempel på kliniska leversymptom vid 
Wilsons sjukdom.

Neurologiska symptom omfattar problem med rörelser 
och kroppshållning (darrningar, stelhet, gångstörningar, 
muskelsammandragningar och kramper), talet (sluddrigt 
eller spastiskt tal), migrän eller sömnsvårigheter. Depres-
sion, personlighetsförändringar och psykos är exempel 
på psykiska symptom som kan förekomma vid Wilsons 
sjukdom.

 PREVALENT DIAGNOSED TREATED  2011 2016 2021

Estimated number of patients in the US and EU5 
in thousands

Sales of orphan drugs and other prescription drugs 
USDbn

Source: Wilson Therapeutics Market Research 2016 (DE, ES, FR, UK, US)

Source: Orphan Drug Report 2017, Evaluate Pharma

■ Orphan drugs (CAGR 2016-21: 11%)
■ Other prescription drugs excluding orphan drugs and generics 
    (CAGR 2016-21: 5%)
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KAYSER-FLEISCHER-RINGAR, INLAGRING AV 
KOPPAR RUNT REGNBÅGSHINNAN, ÄR ETT 
KARAKTERISTISKT SYMPTOM FÖR WILSONS 
SJUKDOM.

10 000
PATIENTER I USA

15 000
PATIENTER I EU

1/30 000
INDIVIDER VÄRLDEN ÖVER ÄR DRABBADE  
AV WILSONS SJUKDOM

Mätsystem för diagnos av Wilsons sjukdom

TYPISKA KLINISKA SYMPTOM OCH TECKEN

Kayser-Fleischer-ringar
Förekommer 2
Förekommer inte 0

Neurologiska symptom
Allvarliga 2
Milda 1
Förekommer inte 0

Serum ceruloplasmin
Normal (>0.2 g/L) 0
0.1–0.2 g/L 1
<0.1 g/L 2

Coombs-negativ hemolytisk anemi
Förekommer 1
Förekommer inte 0

ÖVRIGA TESTER

Koppar i levern (i frånvaro av akut hepatit)
>5x ULN (>4 μmol/g) 2
0.8–4 μmol/g 1
Normal (<0.8 μmol/g) –1
Rodanin-positiva granulat 1

Koppar i urinet (i frånvaro av akut hepatit)
Normal 0
1–2x övre gränsen av normal 1
>2x övre gränsen av normal 2
Normal, men >5x övre gränsen av normal efter D-penicillamin 2

ATP7B mutation
Upptäckt på båda kromosomerna 4
Upptäckt på en kromosomerna 1
Inga mutationer upptäckta 0

Totalpoäng Utvärdering
4 eller högre Diagnos fastställd
3 Diagnos möjlig, fler tester behövs
2 eller lägre Diagnos högst osannolik
Källa: EASL, 2012

Zink rekommenderas som ett alternativ till kelatorbehand-
ling som behandling för patienter som är symptomfria 
eller ännu inte fått några symptom. Eftersom zink verkar 
långsamt (6-12 månader) och sjukdomen då kan förvärras 
under tiden används zink huvudsakligen bara som under-
hållsbehandling. Zink har även visats ha sämre effekt än 
kelatorer. Zink dras också med relativt vanliga biverkningar 
såsom irriterad mage.

Zink tas oralt i kapslar upp till fem gånger om dagen på 
fastande mage minst en timme före eller två till tre timmar 
efter måltid.
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"Jag blev först diagnostiserad med sjukdomen år 2000, när 
jag var 17 år gammal. Jag började bli sjuk när jag var 10, 
men då visste ingen vad som var fel med mig", säger hon.

Det var inte förrän läkarna gjorde en magnetkamera-
undersökning av Nannas hjärna som de hittade tecken 
på koppar och kunde diagnostisera henne med Wilsons 
sjukdom. Vid den tiden testade de också hennes bror 
och konstaterade att han även hade sjukdomen. Enligt 
Nanna, som är nu 35, var det en lättnad att få diagnosen.

"Nu visste jag vad som var fel och jag kunde få chansen 
att bli bättre. Fram till dess hade alla läkare antagit att jag 
var galen”, förklarar hon.

En orsak till att Wilsons sjukdom är svår att diagnos-
tisera är att den visar sig på många olika sätt, inklusive 
leversjukdom, neurologiska problem eller psykiatriska 
störningar. Symtomen kan skilja sig mycket från patient 
till patient. I Nannas fall kunde hon inte längre göra nor-
mala saker, som att gå, äta och prata. Det var även svårt 
att duscha och använda toaletten.

”I grund och botten allt som jag hade lärt mig som 
barn", sammanfattar hon.

”Jag satt i rullstol i 18 månader och var tvungen att ha 
daglig hjälp för alla småsaker. Jag kunde inte sitta stilla 
och var oförmögen att sova ordentligt.”

Även om Nanna och hennes familj var tacksamma 
för att de nu visste vad som var fel på henne var det en 
väldigt svår period för alla. Nanna hade varit en aktiv tjej 

VAR HOPPFULL OM  
EN BÄTTRE FRAMTID

Intervju med Nanna

Wilsons sjukdom är extremt svår att diagnostisera och behandla.
Nanna, en patient från Fåborg i Danmark som lider av Wilsons sjukdom,  
vet detta allt för väl. Det tog henne nästan åtta år att få rätt diagnos.

med ett rikt socialt liv med många vänner och intressen. 
Nu blev hon mycket mer begränsad och kunde inte ens 
gå i skolan. Medicin var ett annat stort problem; vid en 
tidpunkt var hon tvungen att ta mer än 40 piller om 
dagen. Oavsiktliga rörelser var också ett område där hon 
behövde extra hjälp.

“Det var mycket svårt för alla”, säger hon.
Det var inte förrän läkarna hittade rätt medicin som 

hon började bli bättre. Hon var då nere på endast fyra 
kapslar penicillamin per dag - och de verkade fungera.

Nanna kämpar tappert på med sitt dagliga liv. Hon 
har både bra och mindre bra dagar, och hon känner fort-
farande vissa begränsningar. Hennes minne är alltjämt 
dåligt, liksom hennes koncentrationsförmåga. Och ibland 
är det svårt för folk att förstå vad hon säger. 

"Den här permanenta skadorna hindrar mig från att 
arbeta, utbilda mig eller liknande. Jag är tvungen att 
stanna hemma, vilket först var svårt att acceptera, men 
det känns ok nu. Jag fungerar fint i mitt dagliga liv och jag 
har fortfarande ett bra liv med min familj och vänner som 
accepterar och älskar mig och mina ’brister’", säger hon 
med eftertryck.

Vad är hennes budskap till andra människor som lider 
av denna svåra, kroniska sjukdom?

“Ta din medicin. Hoppas alltid på en bättre framtid och 
kämpa på!”De permanenta skadorna 

gör att jag är tvungen 
att stanna hemma. 

Nanna

wilsontherapeutics.com Å R S R E D O V I S N I N G 2017 Å R S R E D O V I S N I N G 2017 wilsontherapeutics.com12 13



4

3Cu
Protein

WTX101
Cu

Protein

WTX101 Cu
Protein

WTX101 Cu
Pro te in

W TX 101

Cu
Protein

WTX101

Cu
Protein

WTX101

Cu Cu

Cu

Cu
Protein

WTX101

Cu
Protein

WTX101

Cu
Protein

WTX101

Cu
Protein

WTX101

1

3

WTX101 verkningsmekanism

1
Binder specifikt enbart koppar och 
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levertransaminasvärden observerades i 39 % av patien-
terna. Dessa förhöjningar var generellt milda till måttliga, 
symptomfria och normaliserades efter justering av dosen. 
Inget fall av läkemedelsinducerad neurologisk försämring 
observerades under den initiala fasen av behandling med 
WTX101. 

I oktober 2017 presenterades preliminära data efter 
48 veckors behandling i den pågående förlängningsfasen 
av fas 2-studien på den stora leverkonferensen som 
anordnas av AASLD. Levertestresultaten var stabila eller 
förbättrades till vecka 48 från vecka 24, vilket indikerar att 
patienternas leverfunktion är stabil. Patienterna visade 
fortsatta förbättringar både av sjukdomsrelaterade upp-
levda handikapp i vardagen och av neurologisk status. 
WTX101 tolererades generellt sett väl. De reversibelt 
förhöjda leverenzymvärden som observerades i den initiala 
fas 2-studien observerades inte under förlängningsfasen.

I februari 2018 påbörjades den registreringsgrun-
dande fas 3-studien FOCuS. Studien är en randomiserad, 
kontrollerad, klinisk fas 3-studie där effekt- och biverk-
ningsprofilen för WTX101, givet som monoterapi en gång 

WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) är en ny typ av  
koppar-proteinbindande substans med en unik verk-
ningsmekanism, som utvärderas som en ny behandling av 
Wilsons sjukdom. Till skillnad från existerande behandlingar 
möjliggör WTX101 en alternativ koppar-protein bindande 
mekanism genom att bilda komplex med koppar och 
albumin. På så sätt neutraliseras överflödigt koppar i både 
levern och blodet och mer koppar utsöndras via gallan, 
vilket är kroppens naturliga sätt att göra sig av med koppar.  

En fas 2-studie som utvärderade effekt och biverk-
ningar av WTX101 i patienter med Wilsons sjukdom har 
avslutats framgångsrikt. Den aktiva substansen i WTX101, 
tetrathiomolybdat, har även prövats i flera andra kliniska 
studier för Wilsons sjukdom. Resultaten från dessa studier 
tyder på att WTX101 snabbt kan sänka och kontrollera 
nivåerna av fritt koppar samt förbättra både symptom 
och upplevda handikapp. Tillgängliga data tyder också på 
att WTX101 generellt sett tolereras väl och medför en låg 
risk för läkemedelsinducerad försämring av neurologiska 
symptom. Biverkningsprofilen och den förväntade dose-
ringen en gång om dagen kan potentiellt göra det lättare 
för patienter med Wilsons sjukdom att följa ordinerad 
behandling och att färre därför avbryter behandlingen, 
vilket i slutändan kan komma att medföra bättre behand-
lingsresultat. WTX101 har beviljats Fast Track-status i USA 
och klassificerats som särläkemedel för behandling av 
Wilsons sjukdom i såväl USA som Europa. 

PROJEKTSTATUS
WTX101 har utvärderats i en fas 2-studie. Studien var en 
öppen studie som bedrevs vid flera behandlingscenter, 
där effekt- och biverkningsprofilen för WTX101, givet som 
mono terapi under 24 veckor, utvärderades i 28 nydiagnos-
tiserade patienter med Wilsons sjukdom som var 18 år eller 

äldre. Patienterna var antingen tidigare obehandlade eller 
hade behandlats i upp till två år med ett annat läkemedel 
för Wilsons sjukdom. Samtliga patienter som slutförde den  
24 veckor långa studieperioden valde att fortsätta behand-
lingen med WTX101 i en förlängningsfas av studien.

Den 22 april 2017 presenterades de slutliga studiere-
sultaten i form av en så kallad late breaker-presentation på 
den årliga vetenskapliga leverkonferensen som anordnas 
av EASL. Resultaten presenterades även vid de årliga 
vetenskapliga konferenserna American Academy of  
Neurology (AAN) och International Parkinson and  
Movement Disorder Society och resultaten publicerades i 
den vetenskapliga tidskriften The Lancet Gastro enterology 
& Hepatology. Det primära effektmålet för kontroll 
av koppar uppnåddes i studien. Beräknat för samtliga 
patienter som inkluderats i studien var den genomsnittliga 
sänkningen av fritt koppar i blodet från startnivåerna  
72% efter 24 veckors behandling med WTX101. Den 
genomsnittliga nivån av fritt koppar i blodet normalise-
rades efter 12 veckors behandling.

De sekundära effektmålen omfattade flera olika lever- 
och neurologiska parametrar. Leverfunktionen, mätt med 
modified Nazer Score var stabil efter 24 veckor. Lever-
status mätt med Model for End-Stage Liver Disease 
(MELD) var också oförändrad under studiens gång vilket 
indikerar stabilisering. Patienters upplevda handikapp 
i vardagen och neurologisk status, mättes med Unified 
Wilson Disease Rating Scale (UWDRS) del 2 respektive del 
3. Signifikanta neurologiska förbättringar uppnåddes efter 
24 veckors behandling gällande både patienternas upp-
levda handikapp i vardagen och neurologiska status

Behandlingen med WTX101 tolererades generellt sätt 
väl och majoriteten av de rapporterade biverkningarna var 
milda (grad 1) till måttliga (grad 2). Reversibelt förhöjda 

VÅR PRODUKT
WTX101

Jämförelse av kopparbindande egenskaper mellan befintliga läkemedel och WTX101

Egenskap Kelatorer WTX101 Effekt av unik egenskap

Specifik bindning av enbart koppar û ✓ Binder inte järn eller zink, inget behov av tillskott

Stark kopparbindning û ✓ Möjliggör minskning av koppardepån i levern

Binder koppar i komplex med protein û ✓
Oskadliggör koppar i blodet och minskar risk för  
neurologisk försämring

Utsöndring av koppar via gallan û ✓ Naturligt sätt att utsöndra överflödigt koppar

om dagen, jämförs med dagens standard behandlingar 
under 48 veckor i patienter som är 18 år eller äldre och 
har Wilsons sjukdom. Studien kommer att inkludera cirka 
100 patienter med leversymptom och/eller neurologiska 
symptom och som antingen behandlas med ett idag 
godkänt läkemedel for Wilsons sjukdom eller är tidigare 
obehandlade. Patienterna randomiseras 2:1 till behand-
ling med WTX101 eller annat i dag godkänt läkemedel för 
behandling av Wilsons sjukdom. Studien är utformad för 
att visa att WTX101 är minst lika effektiv som existerande 
läkemedel och det primära effektmålet kommer att vara 
kontroll av koppar definierat som procentuell förändring av 
nivåerna av fritt koppar i blodet från behandlingsstarten till 
vecka 48. Om behandling med WTX101 visar sig minst lika 
bra som existerande behandlingar kommer även möjlig-
heten att WTX101 är bättre än existerande behandlingar 
att utvärderas. Studien genomförs på cirka 30 kliniker i 
USA, EU och Israel. Övergripande studieresultat förväntas 
finnas tillgängliga under andra halvåret 2019.

WTX101 har en unik verkningsmekanism som har potentialen att  
leda till ett mer effektivt och vältolererat behandlings alternativ  
jämfört med dagens behandlingar för Wilsons sjukdom.
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WTX101

2017 2018: H1 2018: H2 2019: H1 2019: H2 2020: H1 2020: H2

Överenskommelse med  
FDA/EMA om fas 3protokollet 

Fas 2data publicerade  
i  Lancet GH

Särläkemedelsklassificering  
för ALS i USA

Fast Trackstatus för  
Wilsons sjukdom i USA

Riktad nyemission  
om 244 MSEK 

Start av FOCuSstudien

Kapitalmarknadsdag 
21 mars 2018

FOCuSstudien fullrekryterad

Ansöka om särläkemedels  
klassificering i Japan

Presentera detaljerade fas 2data på 
vetenskapliga konferenser

Presentation av övergripande 
data från FOCuSstudien

Lämna in NDAansökan 

Lämna in MAAansökan

Förväntade NDA och 
MAAgodkännanden 

Lansering av WTX101 i  
USA & EU för behandling  
av Wilsons sjukdom

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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HUR BÖRJADE DU ENGAGERA  
DIG I WILSONS SJUKDOM?
Det kom från mitt intresse för genetiska leversjukdomar 
vilket utvecklades när jag genomförde mina post doktorala 
studier. Jag var intresserad av att undersöka gen över-
föringstekniker till levern när Dr. George Brewer år 1997 
fick godkänt av FDA för att använda zinkacetat som under-
hållsbehandling av Wilsons sjukdom. Eftersom jag hade 
vårdat flera av patienterna som ingick i forskningsstudien 
visste jag hur de fick kämpa hela tiden. Plötsligt fanns det 
många patienter med Wilsons sjukdom som hade ingått 
i studien som behövde leverspecialistvård. För att möta 
deras vårdbehov grundade jag en tvärvetenskaplig klinik 
för behandling av Wilsons sjukdom vid Institutionen för 
internmedicin. Jag har också arbetat tillsammans med min 
kollega Dr. George Brewer med kliniska prövningar för att 
studera ammoniumtetrathiomolybdat i Wilsons sjukdom.

HUR MÅNGA PATIENTER HAR DU  
BEHANDLAT GENOM ÅREN?  
Jag har vårdat över 500 patienter med Wilsons sjukdom  
de senaste tre decennierna.
 
HUR MÅNGA PATIENTER LIDER AV WILSONS 
SJUKDOM? FINNS DET EN TREND?
Det finns cirka 20 000 personer med Wilsons sjukdom i 
USA plus de fem största EU-länderna. Det finns en trend 
att förbättra diagnos och medvetenhet om sjukdomen, 
eftersom det uppskattas att cirka 12 000 av dessa 
patienter har diagnostiserats. Då kvarstår cirka 8 000  
personer som har Wilsons sjukdom men som inte ens  
vet om det ännu.

µ

EN LÄKARES  
PERSPEKTIV 

Intervju med Frederick K. Askari
Intervju med Dr. Frederick K. Askari,  
Leg. Läk. och filosofie doktor 
Docent i gastroenterologi och hepatologi
Chef för Wilson Disease Program vid University 
 of Michigan

WTX101 har potentialen  
att helt förändra sättet att  
behandla Wilsons sjukdom.
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VARFÖR ÄR WILSONS SJUKDOM SÅ SVÅR 
ATT DIAGNOSTISERA? TROR DU ATT DEN ÄR 
UNDERDIAGNOSTISERAD?
Wilsons sjukdom är svår att diagnostisera av flera skäl. En 
anledning är att eftersom det är en sällsynt sjukdom tänker 
inte folk på den. Den genomsnittliga läkaren får bara se 
ett fall eller två under hela sin kliniska karriär, så bristen på 
kännedom om sjukdomen och hur den diagnostiseras kan 
fördröja diagnosen. Ett annat problem är att symptom-
bilden varierar kraftigt. Ibland yttrar den sig som en lever-
sjukdom, ibland en neurologisk sjukdom, och ibland som en 
psykisk sjukdom.

Till exempel inom leversjukdom kan det finnas milda lever-
testavvikelser, akuta leverfel eller cirros som utvecklas till 
dekompenserad cirros och kronisk leversvikt. På samma 
sätt kan de neurologiska symptomen initialt vara milda 
med darrningar, talproblem, problem att gå, problem att 
svälja, onormala rörelser eller till och med ovanliga  
störningar på det autonoma nervsystemet. Även vid  
psykiatriska problem kan man se ett spektrum av symtom. 
Möjligheten att känna igen sjukdomen är därför svår 
eftersom de olika fallen kan yttra sig på många olika sätt; 
en läkare kan se fall som kliniskt verkar skilja sig åt. Tidigt  
i sjukdomsförloppet kan det ibland inte finnas några 
symtom alls.

En annan anledning till att sjukdomen kan vara svår att 
diagnostisera är att diagnostiska tester ofta inte ger defini-
tiva ja eller nej-svar för att bekräfta diagnosen. Ett test kan 
ge en indikation att fortsätta söka efter sjukdomen vilket 
leder till att ytterligare tester genomförs. Leipzig-poäng-
systemet sammanfattar de olika test och mönster som kan 
leda till diagnosen. Till skillnad från andra sjukdomar, som 
har ett test med 100% specificitet och 100% känslighet, 
innefattar vägen till diagnosen Wilsons sjukdom rutin-
mässigt flera test med både falska positiva och falska  
negativa resultat som måste sorteras igenom.

Slutligen kan sjukdomens förödande karaktär i sig göra 
diagnosen utmanande, eftersom funktionshinder kan göra 
det svårt för den person som drabbats av Wilsons sjukdom 
att lotsa sig genom labyrinten av läkarmottagningar och 
diagnostiska tester för att få diagnosen.

HUR OCH VAR BEHANDLAS PATIENTER  
MED WILSONS SJUKDOM I DAG?  
Patienter med Wilsons sjukdom behandlas ofta vid  
specialkliniker där de behandlas av läkare som har mer 
djupgående kunskaper om sjukdomen. Ofta sam arbetar 
de här klinikerna med allmänläkare i primärvården för att 
underlätta för patienterna.

VAD ANSER DU OM DAGENS 
BEHANDLINGSALTERNATIV FÖR  
WILSONS SJUKDOM?
Behandlingarna för Wilsons sjukdom har gjort det möjligt 
att överleva en sjukdom som förr alltid ledde till döden,  
förutsatt att medicinerna tas enligt ordination och  
kopparn kontrolleras. Hur bra medicinerna fungerar och 
hur patienterna klarar sig påverkas av deras sjukdoms-
tillstånd vid diagnos och förmågan att följa behandlingen, 
samt huruvida de kan ta medicinerna utan att få biverk-
ningar. Tyvärr kan dessa läkemedel vara utmanande att 
ta eftersom de kräver dosering på fastande mage ofta två 
eller tre gånger dagligen. Kelatorer, penicillamin och trientin 
är ibland associerade med så svåra biverkningar att medi-
cineringen med dessa läkemedel måste avbrytas. Zink kan 
orsaka illamående, kräkningar och mag- och tarm problem 
hos vissa patienter. I FDA-ansökan beskrivs att för 8 pro-
cent av zinkpatienterna fungerade inte behandlingen vilket 
ofta berodde på att man inte följde behandlingen enligt 
ordination.

VAD SÄGER DU OM BIVERKNINGAR,  
INKLUSIVE LÄKEMEDELSINDUCERAD 
NEUROLOGISK FÖRSÄMRING?
Bland det mest tragiska som kan hända med behandling 
med en kelator är en läkemedelsinducerad snabb försäm-
ring av de neurologiska symptomen. När kelatorbehandling 
påbörjas börjar koppar röra sig i kroppen och detta kan leda 
till läke medelsinducerad neurologisk försämring. Eftersom 
sjukdomen är dödlig om den lämnas obehandlad är risken 
för biverkningar bättre än att inte behandla alls, men det 
här gör att det finns ett behov av bättre behandlingar som 
kan sänka koppar utan lika hög risk för läkemedelsindu-
cerad neurologisk försämring. 

ÄR DET SVÅRT ATT FÖLJA BEHANDLINGARNA?
Ja, följsamheten till ordinerad behandling skulle kunna  
förbättras med mediciner som inte gör att patienterna  
mår illa så ofta och som kan doseras på ett enklare sätt.

VAD SKULLE DU VILJA SE  
FRÅN FRAMTIDA BEHANDLINGAR?
Förenklad dosering, snabb kopparkontroll och mindre eller 
inga biverkningar, särskilt ingen läkemedelsinducerad  
neurologisk försämring.

HUR PASSAR WTX101 IN HÄR?
Den har helt förändrat sättet att behandla Wilsons sjukdom  
genom att tillhandahålla effektivare och säkrare initial  
behandling för patienterna. Att undvika läke medels-
inducerad neurologisk försämring som vi har sett med 
kelatorer är ett potentiellt stort framsteg. WTX101 kan 
också doseras en gång dagligen vilket kan leda till att man 
har lättare att ta sin medicin och se förbättrade behand-
lingsresultat.

Globala marknadstrender 
för läkemedel 
Den globala läkemedelsindustrin har upp visat en årlig  
tillväxttakt på 6,2 procent per år under perioden 2011 –  
2016, enligt IMS Health, som även uppskattade storleken 
på den globala läkemedelsmarknaden till 1 105 miljarder 
dollar 2016. IMS Health förutser också att den globala  
läke medelsmarknaden kommer att ha årlig tillväxt på  
4-7 procent fram till 2021.

En av de viktigaste positiva marknadsdrivande  
krafterna är den pågående demografiska föränd-
ringen mot en större andel äldre befolkning, liksom en 
ökad livslängd. Med en snabbt växande medelklass 
ökar samhällets fokus på hälso- och sjukvård. Utöver 
detta finns det ett växande antal patienter med kro-
niska sjukdomar som återspeglar ökningen av värl-
dens befolkning, och nya sjukdomar utvecklas. Dessa 
faktorer förväntas driva efterfrågan på sjukvård och 
läkemedel framöver.

Nordamerika var världens största läkemedels-
marknad år 2016 och stod för 44 procent av den 
globala omsättningen, medan EU5 stod för 14 procent 
enligt IMS Health. Globalt sett har försäljningen på 
tillväxtmarknaderna varit den främsta drivkraften för 
den totala marknadstillväxten. Under perioden 2011 
– 2016, var den årliga försäljningstillväxten i tillväxt-
länder som Kina, Indien och Brasilien över 10 procent 
årligen.

Särläkemedel
Särläkemedelsstatus är ett sätt att uppmuntra forskning 
och utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta 
sjukdomar. 

EN STOR OCH  
VÄXANDE MARKNAD 

Särläkemedel

De regulatoriska myndigheterna kan bevilja en läkemedelskandidat, s k sär läkemedels - 
klassificering (Orphan Drug Designation, ODD). En sådan klassificering kan beviljas om det  
läkemedelskandidaten är avsedd att behandla en ovanlig sjukdom. Det här är ett sätt att  
uppmuntra utveckling av läkemedel för de här sjukdomarna och klassificeringen ger flera  
fördelar såsom ensamrätt på marknaden vid ett produktgodkännande. Marknaden för  
särläkemedel växer snabbare än hela läke medelsmarknaden och uppskattas 2022 omsätta 
över 200 miljarder dollar årligen. WTX101 har fått ODD i EU och USA för behandling av Wilsons 
sjukdom samt för behandling av ALS i USA.

Ekonomiska incitament för utvecklingen av särläkemedel 
skapades i USA med lagen The Orphan Drug Act of 1983. 
Framgångarna i USA ledde till att samma typ av lag infördes 
på andra stora läkemedelsmarknader som Japan (1993) 
och EU (2000).

Att utveckla ett läkemedel med särläkemedelsstatus 
ger en rad fördelar, inklusive möjligheten till gratis råd-
givning från t ex FDA eller EMA beträffande utvecklings-
program samt lägre registreringsavgifter vid ansökan om 
godkännande.

Den genomsnittliga kostnaden för att ta ett särläke-
medel genom ett fas 3-program är ungefär hälften av 
kostnaden för att utveckla ett läkemedel som riktar sig mot 
en mer vanligt förekommande sjukdom. Mediantiden för 
ett FDA-godkännande är också i genomsnitt tre månader 
kortare för särläkemedel jämfört med andra läkemedel.

Om ett läkemedel med ODD godkänns kan respektive 
myndighet avgöra om produkten ska få särläkemedels-
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status. Läkemedel med särläkemedelsstatus får  
ensamrätt på marknaden i upp till sju respektive tio år i 
USA och EU.

ÖVERSIKT AV SÄRLÄKEMEDELSMARKNADEN
Marknaden för särläkemedel har visat en stark tillväxt 
under senare år, och år 2016 ökade försäljningen av sär-
läkemedel med 12,2 procent jämfört med föregående år 
och uppgick till 114 miljarder dollar enligt Evaluate Pharma. 
I jämförelse ökade den totala försäljningen av receptbe-
lagda läkemedel (exklusive generika) med 2,8 procent under 
samma period och uppgick till totalt 692 miljarder dollar 
2016.

Enligt Evaluate Pharma väntas så mycket som 32 
procent av den globala försäljningsökningen för recept-
belagda läkemedel fram till 2022 komma från försäljning 
av särläkemedel, motsvarande 95 miljarder dollar. Det 
motsvarar en årlig tillväxt på 11,1 procent under perioden 
2016 – 2021, ungefär dubbelt så mycket som tillväxt-
takten för konventionella läkemedel. Om generika exklu-
deras kommer särläkemedel svara för 21,4 procent av den 
globala försäljningen av receptbelagda läkemedel 2022.

Tillväxten av den globala marknaden för särläkemedel 
visar att regeringarnas initiativ har varit framgångsrika. Det 
visar också att framsteg inom forskning och utveckling har 
stärkt läkemedelsbolagens förmåga att utveckla behand-
lingar för sällsynta sjukdomar.

SÄRSKILJANDE FAKTORER FÖR SÄRLÄKEMEDEL
Det finns flera drivkrafter bakom den ökande försälj-
ningen av särläkemedel. Den totala utvecklingskostnaden 
är normalt lägre än för vanliga läkemedel på grund av att 
de kliniska studierna är mindre. Som en följd av de höga 
medicinska behoven inom sällsynta sjukdomar, de ofta 
begränsade behandlingsalternativen och den begränsade 
påverkan på den övergripande farmaekonomiska miljön är 
prissättningen relativt hög.

Särläkemedel gynnas också av ekonomiska incitament 
som t ex marknadsexklusivitet, i upp till sju och tio år från 
godkännande i USA respektive EU. Dessutom har sär-
läkemedel i utvecklingsfas generellt sett en högre san-
nolikhet att erhålla marknadsgodkännande (Likelihood of 
Approval, LOA), det vill säga sannolikheten att läkemedlet 
når marknaden är högre än för övriga läkemedel under 
utveckling. 

Enligt resultaten från en omfattande studie som publi-
cerades 2014 är LOA för ett läkemedel i fas 1 10,4 procent, 
inklusive alla indikationer och läkemedelsbeteckningar. Ser 
man till endast särläkemedel ökar LOA till 32,9 procent. För 
läkemedel i fas 2 ökar dessa siffror öka till 16,2 respektive 
37,9 procent och för fas 3 till 50,0 respektive 54,2 procent.

Till följd av det relativt begränsade antalet patienter 
som drabbats av en ovanlig sjukdom vårdas dessutom 
dessa patienter ofta av ett relativt litet antal specialist-
läkare vid ett jämförelsevis litet antal sjukhus per land, vilket 
gör det möjligt att effektivt nå dessa läkare med en relativt 
liten försäljnings- och marknadsföringsorganisation.
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<200 000  
(<6 per 10 000)
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(<5 per 10 000)

<50 000  
(<4 per 10 000)

Baserad på en 
befolkning på 314 miljoner 507 miljoner 128 miljoner

Jag gick till flera läkare och  
det tog dem fyra år att ställa 
diagnosen Wilsons sjukdom. 

Marie-Louise
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Räkenskapsåret 2017

Verksamheten
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stock-
holm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med  
ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics  
huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny 
behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för när-
varande i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid 
Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kort namn WTX.

Koppar är ett ämne som är nödvändigt för att flera 
fysiologiska processer i kroppen ska fungera. Eftersom 
det kan vara giftigt för kroppen är koppar normalt hårt 
bundet till speciella kopparbärande proteiner i levern 
och överflödigt koppar utsöndras via gallan. Wilsons 
sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom där kroppens 
förmåga att transportera och utsöndra koppar är ned-
satt som ett resultat av att det kopparbindande proteinet 
ATP7B inte fungerar tillfredsställande. Detta leder till att 
leverns kapacitet att lagra koppar blir överbelastad, fritt 
koppar sprids i blodet och i förlängningen till att skadliga 
kopparnivåer ansamlas i hjärnan och andra organ. Om 
sjukdomen inte behandlas leder den utan undantag till 
skador på levern och/eller neurologiska eller psykiatriska 
symptom av varierande svårighetsgrad och slutligen till 
att patienten avlider.

Wilsons sjukdom drabbar ungefär en av 30 000 indi-
vider världen över, vilket motsvarar en prevalens om cirka 
10 000 patienter i USA och 15 000 patienter i EU. Existe-
rande behandlingar för Wilsons sjukdom introducerades 
på 1950- och 60-talen. Sedan dess har inga nya behand-
lingsalternativ utvecklats och det finns fortfarande stora 
otillfredsställda medicinska behov.

Under 2017 var bolagets huvudsakliga fokus utveckling 
av WTX101. Under året presenterade bolaget resultaten 
från den framgångsrikt avslutade fas 2-studien i Wilsons 
sjukdom med WTX101 på flera internationella vetenskap-
liga konferenser och studieresultaten publicerades i en 
välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Parallellt arbetade 
bolaget med förberedelserna inför den registrerings-
grundande fas 3-studien FOCuS, och i oktober tillkänna-
gavs att diskussionerna med FDA och EMA, avseende 
studieprotokollet för FOCuS-studien, hade avslutats 
framgångsrikt. I februari 2018 kunde studien påbörjas då 
den första patienten inkluderades i studien. Parallellt med 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktören i Wilson Therapeutics AB (publ.), 
org nr 556893-0357, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning  
för räkenskapsåret 2017.

arbetet med den kliniska studien arbetade bolaget med  
att färdigställa ett antal prekliniska studier samt med att 
dokumentera produktens galeniska egenskaper.

Bolaget har inga intäkter och är, fram till WTX101 börjar 
generera intäkter, beroende av extern finansiering för att 
säkerställa fortsatt drift. 

Under året genomfördes en emission som tillförde totalt 
244,3 MSEK före emissionskostnader. 

Koncernen består av moderföretaget Wilson Thera-
peutics AB, de svenska dotterbolagen Wilson Thera peutics 
Incentive AB och TTM Europe Development AB samt det 
amerikanska dotterbolaget Wilson Therapeutics Inc. Det 
finns ingen löpande verksamhet i de svenska dotter bolagen.

Väsentliga händelser under året
Extra bolagsstämma hölls varvid det långsiktiga 
incitamentsprogrammet LTIP 2016 infördes
En extra bolagsstämma hölls den 18 januari 2017. 
Stämman beslutade att införa ett nytt långsiktigt incita-
mentsprogram (LTIP 2016) för vissa ledande befattnings-
havare och nyckelanställda samt ett liknande långsiktigt 
incitamentsprogram (Board LTIP 2016) för vissa styrelse-
ledamöter. I syfte att säkerställa leverans av aktier i dessa 
program beslutade stämman om en emission av högst  
392 500 teckningsoptioner. Se vidare Not 9 Aktierelaterade 
ersättningar.

Data från den framgångsrikt avslutade  
fas 2-studien med WTX101 presenterades  
på stora medicinska konferenser
I april presenterades de slutliga resultaten från bolagets  
fas 2-studie av WTX101 i Wilsons sjukdom som en så 
kallad late breaker-presentation på The International Liver  
Congress™ 2017. Kongressen är en årlig vetenskaplig 
leverkonferens som anordnades av the European Asso-
ciation for the Study of the Liver (EASL) i Amsterdam 
19–23 april. Presentationen hölls av Professor Karl Heinz 
Weiss, MD, från Heidelbergs Universitet. Detaljerade 
kliniska resultat avseende de neurologiska symptomen 
från fas 2-studien presenterades även som en poster på 
den årliga vetenskapliga konferensen som arrangeras av 
the American Academy of Neurology (AAN) i Boston, USA, 
22–28 april och på den årliga vetenskapliga konferensen 

som arrangerades av the International Parkinson and 
Movement Disorder Society i Vancouver, Kanada, 4–8 juni. 
Dessa presentationer gjordes av Danny Bega, MD från 
Northwestern Memorial Hospital.

Styrelsen förstärktes med Dr Birgitte Volck  
och Dr Björn Odlander
Vid årsstämman valdes Dr Birgitte Volck och Dr Björn 
Odlander till nya styrelseledamöter. Dr Volck är Senior Vice 
President och ansvarig för forskning och utveckling inom 
sällsynta sjukdomar på GlaxoSmithKline i London. Dr Volck 
har omfattande utvecklingsexpertis inom särläkemedel 
med mer än 18 års erfarenhet från ledande roller inom 
bioteknikindustrin. Dr Odlander är Managing Partner och 
grundare av HealthCap, ett ledande europeiskt riskkapital-
bolag. Dr Odlander har mer än 25 års erfarenhet från bio-
teknikindustrin, och han har varit engagerad i flera företag 
som har lanserat nya läkemedel mot ovanliga sjukdomar 
på marknaden. 

Det långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2017 
beslutat av årsstämman infördes
Årsstämman beslutade att införa ett nytt långsiktigt  
incitamentsprogram (LTIP 2017) för vissa ledande befatt-
ningshavare och nyckelanställda samt ett liknande lång-
siktigt incitamentsprogram (Board LTIP 2017) för vissa 
styrelseledamöter. I syfte att säkerställa leverans av aktier 
i dessa program beslutade stämman om en emission av 
högst 155 100 teckningsoptioner. Se vidare Not 9 Aktie-
relaterade ersättningar.

Särläkemedelsklassificering erhölls i USA för  
WTX101 som behandling av ALS
I juni beviljade FDA särläkemedelsklassificering för 
WTX101 som behandling av Amyotrofisk lateralskleros 
(ALS). Klassificering som särläkemedel ger olika fördelar, 
som exempelvis en period av marknadsexklusivitet om 
läkemedlet får marknadsgodkännande, möjligheter till 
skatteavdrag för vissa aktiviteter och forskningsstöd samt 
lägre administrativa avgifter.

Fas 2-data publicerade i The Lancet  
Gastroenterology & Hepatology
I oktober publicerades data från bolagets fas 2-studie av 
WTX101 i The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 
Data från studien hade tidigare presenterats på medi-
cinska vetenskapliga konferenser, men det här var första 
gången som de fullständiga studieresultaten publicerades 
i en granskad vetenskaplig tidskrift.

Preliminära långtidsdata från förlängningsfasen av 
fas 2-studien presenterades på medicinsk konferens
I oktober presenterades preliminära data från den på gående 
förlängningsfasen av bolagets fas 2-studie av WTX101 på 
The Liver Meeting®, vilket är en årlig vetenskaplig lever-

konferens som anordnas av the American Association for 
the Study of Liver Diseases (AASLD) i Washington DC. 

Överenskommelse nåddes med FDA och EMA om att 
starta den registreringsgrundande fas 3-studien FOCuS
I oktober tillkännagavs att diskussionerna med FDA och 
EMA, avseende studieprotokollet för Wilson Therapeutics 
registreringsgrundande fas 3-studie FOCuS med WTX101 
mot Wilsons sjukdom, har avslutats framgångsrikt. 

Riktad nyemission genomfördes som tillförde  
cirka 244 MSEK före emissionskostnader
I december genomfördes en riktad nyemission i enlighet 
med årsstämmans bemyndigande. Emissionskursen var 
95 SEK per aktie och emissionen tillförde cirka 244 MSEK 
före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökade 
antalet aktier och röster i bolaget med 2 572 024 från  
25 720 248 till 28 292 272, vilket motsvarar en utspäd-
ning om cirka 9,1 procent.

Fast Track-status erhölls i USA för WTX101  
som behandling av Wilsons sjukdom
I december beviljade FDA WTX101 Fast Track-status för 
behandling av Wilsons sjukdom. FDA:s Fast Track-program 
är framtaget för att förenkla utvecklingen och påskynda 
godkännandeprocessen för nya läkemedel för allvarliga 
sjukdomar där det finns stora medicinska behov. 

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
Första patienten inkluderad i fas 3-studien FOCuS 
I februari 2018 tillkännagavs att den första patienten har 
inkluderats i den registreringsgrundande fas 3-studien 
FOCuS. FOCuS är en randomiserad, kontrollerad, klinisk fas 
3-studie som kommer att inkludera cirka 100 patienter som 
är 18 år eller äldre för att jämföra behandling med WTX101 
en gång om dagen med dagens standardbehandlingar.

Nya patentansökningar inlämnade
Två nya patentansökningar har inlämnats i december 2017 
och i februari 2018. Om de godkänns har dessa patent 
potentialen att utöka patentskyddet för WTX101 till 2039.

Offentligt kontant uppköpserbjudande om  
förvärv av Wilson Therapeutics tillkännagivet
I april 2018, offentliggjorde Alexion Inc. ett rekommen-
derat offentligt uppköpserbjudande om förvärv av samt-
liga utestående aktier i Wilson Therapeutics till ett pris om 
232 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde av 
erbjudandet om  cirka 6 564 miljoner kronor.

Omsättning och resultat
Omsättningen var under 2017 0,0 (0,0) MSEK. Bolaget 
förväntas inte ha några intäkter förrän bolagets produkter 
har lanserats på marknaden.
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Under året ökade administrations- och försäljningskostna-
derna till 49,8 (42,2) MSEK. Ökningen förklaras huvudsak-
ligen av ökande kostnader för kommersiella förberedelser 
inför en framtida lansering av WTX101, samt av att den del 
av den redovisade kostnaden för bolagets incitamentspro-
gram som är hänförlig till till försäljning och administra-
tion, som inte påverkar likvida medel, ökade till 17,0 (12,6) 
MSEK vilket delvis uppvägs av frånvaron av kostnader för 
bolagets börsintroduktion som bolaget hade under 2016. 

Under 2017 ökade forsknings- och utvecklingskostna-
derna till 105,0 (70,9) MSEK. Ökningen förklaras huvud-
sakligen av ökade kostnader för förberedelser för bolagets 
fas 3-studie i form av kostnader för tillverkning av läke-
medel samt för kliniska aktiviteter. FoU-relaterade kost-
nader för bolagets incitamentsprogram som inte påverkar 
likvida medel ökade även till 10,4 (6,4) MSEK. 

Årets resultat uppgick till -168,2 (-115,2) MSEK, vilket 
innebär att resultatet per aktie före och efter utspädning 
uppgick till -6,50 (-6,84) SEK. 

Likviditet och finansiell ställning
Per den 31 december 2017 uppgick likvida medel till  
468,7 MSEK, jämfört med 386,6 MSEK per den 
31 december 2016. 

I december genomfördes en riktad nyemission omfat-
tande 2 572 024 aktier i enlighet med årsstämmans 
bemyndigande. Emissionskursen var 95 SEK per aktie. 
Emissionen tillförde cirka 244,3 (475,6) MSEK före emis-
sionskostnader om 14,7 (33,0) MSEK.

Bolaget har inga lån. Det kapital som bolaget betraktar 
som under sin förvaltning utgörs av koncernens eget 
kapital. Bolaget har inte antagit några mål av seende för-
valtningen av kapitalet med hänsyn till vilket skede som 
verksamheten i bolaget befinner sig i.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2017 
försämrades till -124,6 (-85,9) MSEK, vilket huvudsakligen 
förklaras av ökade kostnader för aktiviteter kopplade till 
kliniska studier. Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick till -16,3 (-0,4) MSEK vilket huvudsakligen 
förklaras av att likvida medel klassificerats om till finansiell 
anläggningstillgång då dessa bankmedel spärrats som 
säkerhet för bolagets instrument för valutasäkringar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 229,6 (442,6) MSEK och årets kassaflöde uppgick till 
88,7 (356,3) MSEK

Personal
Vid årets utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 
13 (14). Medelantalet anställda uppgick till 14 (10).

Personalen har en mycket hög utbildningsnivå, 46% av 
personalen har en doktorsexamen och 46% har annan univer-

sitets- eller högskoleutbildning på magisternivå. Av företa-
gets anställda var vid årets utgång 43% kvinnor och 57% män.

Miljö
Wilson Therapeutics arbetar aktivt för att minska bola-
gets negativa miljöpåverkan och för att utvecklas som ett 
hållbart företag. Då bolaget inte har någon försäljning har 
inte bolagets produkter någon miljöpåverkan. Företagets 
miljöpåverkan ligger istället inom områdena inköp av varor 
och tjänster, energianvändning och transporter. Bolagets 
målsättning är bidra till en hållbar utveckling och arbetar 
därför aktivt med att förbättra miljöprestanda så långt det 
är ekonomiskt rimligt.

Aktierelaterade ersättningar
Wilson Therapeutics AB har ett utestående program  
för personaloptioner. I programmet ingår vissa styrelse-
ledamöter, verkställande direktören, övriga ledande 
befattnings havare samt vissa anställda som inte ingår 
i ledningsgruppen. Tilldelade personaloptioner måste 
intjänas genom fortsatt anställning under intjänande-
perioden för att kunna utnyttjas. Om en anställd lämnar 
bolaget förverkas till delade personaloptioner som ännu 
inte intjänats. En intjänad personaloption ger rätt att teckna 
en aktie i Wilson Therapeutics AB till ett fastställt lösenpris. 
Lösenpriset uppgår till kvotvärdet för en stam aktie, och 
deltagarna har inte erlagt någon optionspremie. 

Bolaget har även två utestående prestationsaktie-
program inriktade till ledande befattningshavare och vissa 
nyckelanställanställda (LTIP 2016 och LTIP 2017) samt 
två liknande program riktade till vissa styrelseledamöter 
(Board LTIP 2016 och Board LTIP 2017). Samtliga dessa 
program är prestationsbaserade aktieprogram och berät-
tigar till en vederlagsfri aktie i Wilson Therapeutics per 
prestationsaktie efter tre år. I programmen för anställda 
förutsätter tilldelning av aktier att vissa operativa mål 
och mål avseende aktiekursens utveckling uppnås. I 
programmen riktade till styrelsemedlemmar förutsätter 
tilldelning av aktier enbart att vissa mål avseende aktie-
kursens utveckling uppnås.

För övrig information om incitamentsprogrammen se 
not 9 Aktierelaterade ersättningar.

Styrelsens arbete
Bolagets styrelse består av sju ordinarie ledamöter, 
inklusive styrelseordföranden, som har valts av bolags-
stämman för tiden intill slutet av årsstämman 2018. 
Styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål 
och strategier, säkerställa rutiner och system för utvär-
dering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets 
resultat och finansiella ställning samt utvärdera den ope-
rativa ledningen. Under 2017 har styrelsen sammanträtt 
9 gånger.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras 
årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet 
varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrel-
sepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan 
styrelsen och den verkställande direktören samt mellan 
styrelsen och de olika utskotten. 

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett 
ersättningsutskott. Utskottens ledamöter utses vid det 
konstituerande styrelsemötet för ett år i taget och arbetet 
samt utskottens bestämmanderätt reg leras av fast-
ställda utskottsinstruktioner. De frågor som behandlas vid 
ut  skottens möten protokollförs och rapport lämnas vid 
efter följande styrelsemöte.

Bolagets revisorer deltar årligen vid minst ett av styrel-
sens sammanträden. En separat bolagsstyrningsrapport 
har upprättats och återfinns på sidorna 58-60.

Innehav av egna aktier och teckningsoptioner
Bolaget har under 2017 inte innehaft några egna aktier. 
Dotterbolaget Wilson Therapeutics Incentive AB innehar 
teckningsoptioner i Wilson Therapeutics AB som fungerar 
som hedge för att kunna leverera aktier i bolagets ute-
stående personaloptions- och prestationsaktieprogram.

Innehavet ökade under året och uppgick per den 
31 december 2017 till 2 312 600 (1 765 000). Tecknings-
optionerna ger rätten att teckna en aktie i Wilson Thera-
peutics AB till kvotvärde 0,11 SEK.

Aktierna och ägarförhållanden
Aktiekapitalet i Wilson Therapeutics AB uppgår till 3 144 
TSEK. Wilson Therapeutics aktier är sedan maj 2016 upp-
tagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Det totala 
antalet aktier och röster i bolaget per den 31 december 
2017 uppgår till 28 292 272. Samtliga aktier är stamaktier 
och har lika rätt till bolagets vinst och varje aktie berättigar 
till en röst på årsstämman. Vid årsstämman får varje röst-
berättigad rösta för det fulla antalet ägda eller företrädda 
aktier utan begränsning i röstetalet.

Vid 2017 års utgång hade bolaget 2 234 aktieägare och 
de tio största aktieägarna ägde 84,4 procent av de ute-
stående aktierna och övriga ägare 15,6 procent. Per den 
31 december 2017 fanns tre aktieägare med aktier var för 
sig som representerade tio procent eller mer av antalet 
aktier och röster i bolaget: HealthCap VI LP, 25,7 procent; 
Abingworth Bioventures VI LP, 12,5 procent samt MVM 
Fund III LP, 11,9 procent. 

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Wilson Therapeutics ska erbjuda marknadsmässiga 
ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör 
att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare 
med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. 

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter 
bolags stämmans beslut om dessa riktlinjer liksom för det 
fall ändring ar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. 
Nedan beskrivs hur principerna för ersättning och andra 
anställningsvillkor har tillämpats under 2017 för ledande 
befattningshavare i Wilson Therapeutics AB (publ).

Ersättningen till den verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig 
ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslu-
tade aktierelaterade incitament (t.ex. personaloptioner) 
och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare 
avses verkställande direktören och övriga sju personer i 
ledningsgruppen.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för verk-
ställande direktören bereds av ersättningsutskottet och 
beslutas av styrelsen. Ersättning och övriga anställnings-
villkor för andra ledande befattningshavare beslutas av 
verkställande direktören, i enlighet med principer beslu-
tade av ersättningsutskottet och styrelsen. 

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa 
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 
Det finns inga tidigare ersättningar som inte har förfallit 
till betalning.

Fast lön
Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, 
ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.

Rörlig ersättning
Med rörlig ersättning avses rörlig lön baserad på en fast 
andel av grundlönen. Utfallet är beroende av individens 
uppfyllelse av i förväg uppsatta kvantitativa och kvalita tiva 
mål, utformande med syfte att främja bolagets långsik-
tiga värdeskapande. Det maximala utfallet för den verk-
ställande direktören får uppgå till 40 procent av den fasta 
lönen och för övriga ledande befattningshavare till 30 
procent av den fasta lönen, varvid den individuella högsta-
nivån bör fastställas bland annat mot bakgrund av veder-
börandes befattning.

Pensioner
Samtliga pensionsåtaganden ska vara avgiftsbestämda. 
Pensionsåldern för den verkställande direktören ska 
vara 65 år och pensionspremien motsvara ITP-planen. 
Pensions åtagandena för övriga ledande befattningshavare 
i Sverige ska motsvara ITP-planen och för befattnings-
havare i utlandet marknadsmässiga villkor i respektive 
land. Pensionsåldern ska vara 65 år för samtliga övriga 
ledande befattningshavare.

Aktierelaterade incitament
Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande 
fall beslutas av bolagsstämman. För information om 
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Förvaltningsberättelse

befintliga aktierelaterade ersättningar, se not 9.

Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga 
övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård  
med mera.

Avgångsvederlag med mera
Om uppsägning av anställning sker gäller för den verk-
ställande direktören en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader. Mellan bolaget och andra ledande befattnings-
havare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex 
månader. Avgångsvederlag ska ej utgå.

Förslag till 2018 års riktlinjer
För 2018 föreslås samma riktlinjer som för 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Operativa risker
Wilson Therapeutics huvudsakliga verksamhet är forsk-
ning och utveckling av läkemedel vilket är ett område som i 
hög grad är både riskfyllt och kapitalkrävande. Majoriteten 
av de startade projekten kommer aldrig att nå marknads-
registrering på grund av risken att läkemedlet inte har till-
räckligt effekt eller uppvisar oönskade biverkningar. Även 
efter det att ett läkemedel har lanserats kan marknads-
registrering dras in om biverkningar uppstår. Om konkurre-
rande läkemedel tar marknadsandelar eller konkurrerande 
forskningsprojekt uppnår bättre effekt och når marknaden 
snabbare kan det framtida värdet av produktportföljen bli 
lägre än förväntat. Patentansökningar som bolaget har 
inlämnat kanske aldrig godkänns och godkända patent 
kan ogiltigförklaras vilket kan leda till att bolaget förlorar 
patentskydd. Verksamheten påverkas även av myndig-
hetsbeslut såsom godkännanden och prisförändringar.  
Det finns en pågående politisk debatt om uppfattad över-
prissättning av särläkemedel i synnerhet i USA. Det finns 
en risk att nya regler kommer att ha en negativ påverkan 
på särläkemedelspriser i framtiden. Det finns även risker 
avseende tillverkningen av produkten där den utvalda 
tillverkaren kan få problem att leverera tillräcklig kvalitet 
och/eller kvantitet eller förlorar erforderliga tillstånd för 
att tillverka.

Finansiell riskhantering
Wilson Therapeutics finanspolicy för hantering av finan-
siella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ram-
verk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter 
för finansverksamheten. Wilson Therapeutics påverkas 
främst av valutakursrisken. Bolaget har stora delar av sina 
kostnader i USD och EUR. En del av bolagets likvida medel 
hålls i USD. Bolaget innehar även valutaoptioner för att 
säkra ytterligare behov av USD uppgående till 13,3 MUSD 

per den 31 december 2017. Finanspolicyn uppdateras 
minst en gång per år.

För mer information om risker och riskhantering se  
not 18.

Intern kontroll
Se upplysningar i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
58-60.

Moderföretaget
Koncernens moderbolag är Wilson Therapeutics AB. 
Moderföretagets verksamhet överensstämmer i allt 
väsentligt med koncernens då merparten av koncernens 
verksamhet bedrivs i moderföretaget. Årets resultat och 
den finansiella ställningen för moderföretaget överens-
stämmer i allt väsentligt med motsvarande poster för 
koncernen varför kommentarerna för koncernen i hög 
utsträckning gäller även för moderföretaget. Resultatet  
i moderföretaget uppgick till –168,4 (–115,7) MSEK.

Moderföretaget hade per den 31 december 2017  
likvida medel uppgående till 466,8 (385,4) MSEK.

Framtidsutsikter
Bolagets läkemedelskandidat WTX101 har en stor  
marknadspotential. Produkten har genomgått en klinisk 
fas 2-studie med positivt slutresultat och en fas 3-studie 
som kan ligga till grund för marknadsgodkännande har  
på  börjats. Projektet betingar därmed ett väsentligt mark-
nadsvärde i dagsläget.

Bolaget har inga intäkter och är fram till WTX101 börjar 
generera intäkter beroende av extern finansiering för 
att säkerställa fortsatt drift. Under året genomfördes en 
emission som tillförde totalt 244,3 MSEK före emissions-
kostnader.

Framtidsutsikterna för bolaget är därmed goda.

Förslag till disposition beträffande  
bolagets resultat
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 
(SEK)

Överkursfond 898 814 756
Balanserat resultat –240 279 225
Årets resultat –168 434 096

490 101 435

Styrelsen föreslår att 490 101 435 SEK överförs i ny  
räkning.

Utdelningspolicy
Enligt styrelsens utdelningspolicy lämnas ingen utdelning 
förrän bolaget genererar signifikanta intäkter.

Flerårsöversikt

IFRS
2017

IFRS
2016

IFRS
2015

IFRS
2014

IFRS
2013

Koncernen
Nettoomsättning (tkr) - - - 91 301
Resultat efter finansiella poster (tkr) -167 746 -115 104 -70 340 -54 488 -32 074
Balansomslutning (tkr) 553 000 453 886 98 367 88 707 45 121
Soliditet (%) 89% 93% 86% 90% 83%
Antal anställda 14 10 6 6 5

RFR 2
2017

RFR 2
2016

RFR 2
2015

RFR 2
2014

RFR 2
2013

Moderföretaget
Nettoomsättning (tkr) - - - 91 301
Resultat efter finansiella poster (tkr) -168 434 -115 670 -70 803 -54 790 -32 262
Balansomslutning (tkr) 550 939 453 055 98 158 87 935 44 929
Soliditet (%) 90% 93% 85% 90% 83%
Antal anställda 12 8 4 5 4 
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Koncernens rapport över totalresultat Koncernens rapport över finansiell ställning
Räkenskaper

(Tkr) Not
2017-01-01 

– 2017-12-31
2016-01-01

– 2016-12-31

Nettoomsättning 3 - -
Bruttoresultat - -

Försäljnings- och administrationskostnader 5,7,8,9,15 -49 842 -42 208
Forsknings- och utvecklingskostnader 5,7,8,9 -105 044 -70 851
Övriga rörelseintäkter 4 1 171 20
Övriga rörelsekostnader -304 -820
Rörelseresultat 6 -154 019 -113 859

Finansiella intäkter 10 495 3
Finansiella kostnader 11 -14 222 -1 248
Finansnetto -13 727 -1 245
Resultat före skatt -167 746 -115 104

Skatt 12 -440 -71

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -168 186 -115 175

Övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Årets omräkningsdifferens -165 123
Årets övrigt totalresultat efter skatt -165 123

Årets totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -168 351 -115 052

Resultat per aktie före utspädning 13 -6,50 -6,84
Resultat per aktie efter utspädning -6,50 -6,84

(Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 3

Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande rättigheter 14 64 632 64 632
Inventarier 15 35 55
Långfristiga fordringar 16,17 15 123 151
Summa anläggningstillgångar 79 790 64 838

Omsättningstillgångar
Aktuell skattefordran 219 179
Övriga kortfristiga fordringar 1 102 1 301
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 194 1 000
Likvida medel 20 468 695 386 568
Summa omsättningstillgångar 473 210 389 048

SUMMA TILLGÅNGAR 553 000 453 886

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 22

Aktiekapital 3 144 2 858
Övrigt tillskjutet kapital 938 389 698 924
Reserver 79 245
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -446 755 -278 569
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 494 857 423 458

Långfristiga skulder
Långfristiga avsättningar 9,23 28 413 11 167
Summa långfristiga skulder 28 413 11 167

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 17,18 7 616 8 155
Övriga kortfristiga skulder 7 034 505
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 15 080 10 601
Summa kortfristiga skulder 29 730 19 261

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 553 000 453 886
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(Tkr) Aktiekapital

 Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Omräknings- 

 reserv

Balanserade  
vinstmedel 

inklusive  
årets resultat Totalt

Ingående eget kapital 2016-01-01 1 702 246 132 122 -163 394 84 562

Årets resultat - - - -115 175 -115 175
Årets övrigt totalresultat - - 123 - 123
Årets totalresultat - - 123 -115 175 -115 052

Transaktioner med ägare:
Nyemission 1 156 474 461 - - 475 617
Emissionskostnader - -32 976 - - -32 976
Aktierelaterade ersättningar - 11 307 - - 11 307

Summa transaktioner med ägare 1 156 452 792 - - 453 948

Utgående eget kapital 2016-12-31 2 858 698 924 245 -278 569 423 458

Ingående eget kapital 2017-01-01 2 858 698 924 245 -278 569 423 458

Årets resultat - - - -168 186 -168 186
Årets övrigt totalresultat - - -165 - -165
Årets totalresultat - - -165 -168 186 -168 351

Transaktioner med ägare:
Nyemission 286 244 056 - - 244 342
Emissionskostnader - -14 701 - - -14 701
Aktierelaterade ersättningar - 10 109 - - 10 109

Summa transaktioner med ägare 286 239 464 - - 239 750

Utgående eget kapital 2017-12-31 3 144 938 389 79 -446 755 494 857

Hela det egna kapitalet är hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital

Koncernens kassaflödesanalys

(Tkr) Not
2017-01-01 

– 2017-12-31
2016-01-01

– 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -154 019 -113 859
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20 27 375 19 047
Erhållen ränta 479 3
Erlagd ränta -3 -9
Betald inkomstskatt -421 -68
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -126 589 -94 886

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -2 172 -1
Förändring av rörelseskulder 4 124 8 944
Kassaflöde från den löpande verksamheten -124 637 -85 943

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 - -63
Återbetalda depositioner 16 - 54
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 16 -16 292 -356
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 292 -365

Finansieringsverksamheten
Nyemission 244 342 475 617
Emissionskostnader -14 701 -32 976
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 229 641 442 641

Årets kassaflöde 88 712 356 333
Likvida medel vid årets början 386 568 31 404
Kursdifferens i likvida medel -6 585 -1 169
Likvida medel vid årets slut 20 468 695 386 568

Räkenskaper
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Moderföretagets balansräkning

(Tkr) Not
2017-01-01 

– 2017-12-31
2016-01-01

– 2016-12-31

Nettoomsättning - -
Bruttoresultat - -

Försäljnings- och administrationskostnader 3,4 -49 729 -42 116
Forsknings- och utvecklingskostnader 3,4 -105 845 -71 489
Övriga rörelseintäkter 2 1 171 0
Övriga rörelsekostnader -304 -820
Rörelseresultat 5 -154 707 -114 425

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 495 3
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -14 222 -1 248

-13 727 -1 245
Resultat efter finansiella poster -168 434 -115 670

Skatt på årets resultat 8 - -
Årets resultat -168 434 -115 670

Moderföretagets rapport  
över totalresultatet

(Tkr) Not
2017-01-01 

– 2017-12-31
2016-01-01

– 2016-12-31

Årets resultat -168 434 -115 670

Övrigt totalresultat - -
Årets totalresultat -168 434 -115 670

(Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande rättigheter 9 32 360 32 360

32 360 32 360
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 35 55

35 55
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 32 431 32 431
Andra långfristiga fordringar 12 15 123 151

47 554 32 582
Summa anläggningstillgångar 79 949 64 997

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 322 263
Övriga kortfristiga fordringar 1 103 1 301
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 735 996

4 160 2 560

Kassa och bank 14 466 830 385 498
Summa omsättningstillgångar 470 990 388 058
SUMMA TILLGÅNGAR 550 939 453 055

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 144 2 858

3 144 2 858
Fritt eget kapital
Överkursfond 898 815 669 460
Balanserat resultat -240 280 -134 719
Årets resultat -168 434 -115 670

490 101 419 071
Summa eget kapital 493 245 421 929

Avsättningar
Övriga avsättningar 16 28 413 11 167

28 413 11 167
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 400 8 147
Skulder till koncernföretag 931 1 532
Övriga kortfristiga skulder 7 034 505
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 13 916 9 775

29 281 19 959
Summa skulder 57 694 31 126
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 550 939 453 055

Räkenskaper

Moderföretagets resultaträkning
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Bundet eget kapital Fr itt  eget  kapital

(Tkr)
Aktie- 

kapital
Överkurs- 

fond
Balanserat  

resultat
Årets  

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2016-01-01 1 702 227 975 -75 223 -70 803 83 651

Omföring resultat föregående år -70 803 70 803 -

Årets resultat -115 670 -115 670
Årets övrigt totalresultat - - - - -
Årets totalresultat - - - -115 670 -115 670

Transaktioner med ägare:
Nyemission 1 156 474 461 475 617
Emissionskostnader -32 976 -32 976
Aktierelaterade ersättningar 11 307 11 307

Summa transaktioner med ägare 1 156 441 485 11 307 - 453 948

Utgående eget kapital 2016-12-31 2 858 669 460 -134 719 -115 670 421 929

Ingående eget kapital 2017-01-01 2 858 669 460 -134 719 -115 670 421 929

Omföring resultat föregående år -115 670 115 670 -

Årets resultat -168 434 -168 434
Årets övrigt totalresultat - - - - -
Årets totalresultat - - - -168 434 -168 434

Transaktioner med ägare:
Nyemission 286 244 056 244 342
Emissionskostnader -14 701 -14 701
Aktierelaterade ersättningar 10 109 10 109

Summa transaktioner med ägare 286 229 355 10 109 - 239 750

Utgående eget kapital 2017-12-31 3 144 898 815 -240 280 -168 434 493 245

Moderföretagets kassaflödesanalys

(Tkr) Not
2017-01-01 

– 2017-12-31
2016-01-01

– 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -154 707 -114 425
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 14 27 375 19 047
Erhållen ränta 479 3
Erlagd ränta -3 -8
Betald inkomstskatt - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -126 856 -95 383

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -1 584 -118
Förändring av rörelseskulder 2 873 8 900
Kassaflöde från den löpande verksamheten -125 567 -86 601

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 10 - -63
Återbetalda depositioner 12 - 54
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 12 -16 292 -356
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 292 -365

Finansieringsverksamheten
Nyemission 244 342 475 617
Emissionskostnader -14 701 -32 976
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 229 641 442 641

Årets kassaflöde 87 782 355 675
Likvida medel vid årets början 385 498 31 063
Kursdifferens i likvida medel -6 450 -1 240
Likvida medel vid årets slut 14 466 830 385 498

Rapport över förändringar i  
moderföretagets egna kapital

Räkenskaper
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Koncern

Not 1 Redovisningsprinciper
Denna årsredovisning och koncernredovisning omfattar det svenska moder-
bolaget Wilson Therapeutics AB (Wilson), organisationsnummer 556893-0357 
och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet är utveckling av 
läkemedel.

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. 
Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.  
   
Styrelsen har den 27 april 2018 godkänt denna årsredovisning och koncernredo-
visning vilken kommer att läggas fram för antagande vid årsstämman.  
     
Tillämpade regelverk 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) såsom de fastställts av Europeiska unionen (EU). Därtill följer koncern-
redovisningen rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1 
”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella 
rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent av 
koncernens bolag.      
  
Värderingsgrunder     
Tillgångar, avsättningar och skulder har baserats på anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.      
  
Valuta      
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver 
sin verksamhet. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte 
annat anges, avrundade till närmaste tusental (tkr).   
      
Nya eller ändrade redovisningsstandarder under räkenskapsåret
Koncernen och moderföretaget tillämpar i denna årsredovisning för första 
gången de nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden som ska 
tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare. Förutom 
de ändringar som omnämns nedan har dessa inte haft någon väsentlig påverkan 
på koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. Inga nya eller ändrade 
IFRS har förtidstillämpats.     
      
Nya eller ändrade IFRS som ännu inte tillämpats   
Ett antal nya eller ändrade IFRS har ännu inte trätt i kraft och har inte förtids-
tillämpats vid upprättandet av koncernens eller moderföretagets finansiella 
rapporter. Nedan beskrivs de IFRS som kan komma att påverka koncernens eller 
moderföretagets finansiella rapporter. Övriga nya eller ändrade standarder eller 
tolkningar som IASB har publicerat förväntas inte få någon väsentlig påverkan på 
koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter.   
      
IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar IFRS 2 har ändrats på tre områden: (i) effekten 
av intjäningsvillkor på värderingen av aktierelaterad ersättning som regleras med 
kontanter, (ii) klassificeringen av aktierelaterade ersättningar som inkluderar 
företagets skyldighet att innehålla belopp för den anställdes källskatt och (iii) 
redovisningen av en förändring av villkoren som får en aktierelaterad ersättning 
reglerad med egetkapitalinstrument att byta klassificering till att regleras med 
kontanter. Ändringen av IFRS 2 träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 
1 januari 2018 eller senare. Standarden kommer att tillämpas framåtriktat av 
koncernen och moderföretaget från och med 1 januari 2018, och förväntas inte 
medföra några väsentliga effekter på koncernens eller moderföretagets resultat 
eller finansiella ställning.      
 
IFRS 9 Finansiella instrument Standarden omfattar redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder och ersätter IAS 39. I likhet med IAS 39 klassificeras finan-
siella tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas till upplupet anskaffnings-
värde och andra till verkligt värde. För att bedöma hur finansiella instrument 
ska redovisas enligt IFRS 9 måste ett bolag se till de kontraktuella kassaflödena 

samt affärsmodellen under vilket instrumentet hålls. IFRS 9 inför också en ny 
modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar. Syftet med den nya modellen 
är bland annat att kreditförluster ska redovisas tidigare än under IAS 39. För 
finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS 39. Ändrade kriterier 
för säkringsredovisning kan leda till att fler ekonomiska säkringsstrategier 
uppfyller kraven för säkringsredovisning enligt IFRS 9 än enligt IAS 39. IFRS 9 
träder i kraft den 1 januari 2018, och kommer att tillämpas av koncernen från 
och med 1 januari 2018. 

Koncernen har under 2017 fortsatt arbetet med att utvärdera effekterna av 
övergången till IFRS 9. Ingen väsentlig inverkan på koncernens eller moderföre-
tagets resultat eller finansiella ställning förväntas.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder  
Standarden ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som 
hanterar intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. Enligt IFRS 15 
ska en intäkt redovisas när en utlovad vara eller tjänst överförts till kund, vilket 
kan ske över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten ska utgöras av det belopp som 
företaget förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor eller tjänster. 
IFRS 15 träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller 
senare, och kommer att tillämpas av koncernen från och med 1 januari 2018 
med fullständig retroaktiv omräkning. 

Koncernen har under 2017 fortsatt arbetet med att utvärdera effekterna av 
övergången till IFRS 15. Ingen väsentlig inverkan på koncernens eller moderföre-
tagets resultat eller finansiella ställning förväntas.  

IFRS 16 Leasingavtal kommer att ersätta IAS 17. Enligt den nya standarden ska 
leasetagare redovisa åtagandet att betala leasingavgifter som en leasingskuld 
i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången underlea-
singperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i 
resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas 
dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Stan-
darden undantar leasingavtal med en leaseperiod understigande 12 månader 
(korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde. 
För leasegivare innebär den nya standarden inte några större skillnader. IFRS 16 
träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare, och 
kommer att tillämpas av koncernen från och med 1 januari 2019. 

Under året har koncernen fortsatt utvärderingen av effekterna av standarden. 
Såväl redovisade tillgångar som skulder förväntas öka. Även resultaträkningen 
och finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen kommer att påverkas 
men någon tillförlitlig uppskattning av relevanta belopp har ännu inte kunnat 
göras. Standarden bedöms preliminärt medföra att merparten av de hyresavtal 
som i dessa finansiella rapporter redovisas som operationella leasingavtal 
kommer att redovisas som tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta 
kommer även att medföra att kostnaden för dessa kommer att redovisas 
uppdelat i räntekostnader och avskrivningar.

I moderföretaget kommer undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal 
att tillämpas. Det innebär att moderföretagets principer för redovisning av 
leasingavtal kommer att vara oförändrade.

IFRIC 23 Uncertainty over income taxes Tolkningsuttalandet klargör hantering 
av osäkerheter i hantering av inkomstskatter. Förutsatt att EU godkänner 
uttalandet, ska det tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2019. Tolkningsuttalandet 
förväntas inte medföra några väsentliga effekter på koncernens eller moder-
företagets resultat eller finansiella ställning.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsent-
ligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat 
från balansdagen.      
 
Konsolidering 
Dotterbolag 
Dotterbolag är bolag som står under Wilson Therapeutics AB:s bestämmande 
inflytande. En investerare har bestämmande inflytande över ett bolag när inves-

teraren exponeras för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i 
bolaget och kan påverka avkastningen genom sitt inflytande.  
 
Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av 
ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt 
förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande 
inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är 
hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som 
uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd 
ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. 

Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och 
med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. 
      
Transaktioner som elimineras vid konsolidering    
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovis-
ningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt, men endast i den 
utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.   
    
Valutaomräkning 
Transaktioner i utländsk valuta     
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning-
arna redovisas i årets resultat. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar 
och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster och kursför-
luster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
      
Omräkning av utlandsverksamheter    
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, omräknas från utlandsverk-
samhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska 
kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader 
i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs 
som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive 
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning 
av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en 
separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv.   
     
Intäkter
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget 
och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter. 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas för sålda tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas 
exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av 
koncernintern försäljning.

Koncernen redovisar i dagsläget inga intäkter då ingen produkt ännu har 
lanserats.

Finansiella intäkter      
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och valutakursvinster. Ränteintäkter 
redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som 
diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt 
instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redo-
visade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits 
av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och 
alla andra över- och underkurser.

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. 

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.  
 
    

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar     
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter, semesterer-
sättning och bonus kostnadsförs i den period när de anställda utför tjänsterna. 
      
Pensioner
Koncernens pensionsåtaganden omfattas enbart av avgiftsbestämda planer. En 
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga 
eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska 
enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda 
som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller 
tidigare perioder. Koncernen har därmed ingen ytterligare risk. För koncernens 
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört 
tjänster åt koncernen under en period.

Ersättningar vid uppsägning    
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas 
endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till 
tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbju-
dandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera 
erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.
      
Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar i bolaget avser personaloptionsprogram och 
prestationsaktieprogram som regleras med egetkapitalinstrument.

Det verkliga värdet av aktierelaterade ersättningar redovisas som personal-
kostnad. Det verkliga värdet av personaloptionerna fastställs per tilldelningstid-
punkten med Black-Scholes modell för prissättning av optioner. Värderingen av 
prestationsaktierna utförs baserat på en diskonterad utfallsmodell med Monte 
Carlo-simulering av aktiekursens utveckling för de aktierelaterade delarna och 
med uppskattade sannolikheter för de operativa målens utfall. Kostnaden redo-
visas, tillsammans med en motsvarande ökning av eget kapital, under den period 
som prestations- och intjäningsvillkoren uppfylls, till och med det datum då de 
anställda som berörs är fullt berättigade till ersättningen.

Den ackumulerade kostnaden som redovisas vid varje rapporteringstillfälle visar 
i vilken utsträckning intjänandeperioden har avverkats med en uppskattning av 
det antal aktierelaterade instrument som slutligen kommer att bli fullt intjänade.

Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som 
ersättning för köpta tjänster ska kostnadsföras fördelade på de perioder under 
vilka tjänsterna utförs. Kostnaden ska då beräknas med tillämpning av samma 
värderingsmodell som använts när optionerna ställdes ut. Den avsättning som 
görs ska omvärderas vid varje rapporttillfälle utifrån en beräkning av de sociala 
avgifter som kan komma att betalas när instrumenten löses.

Leasing
Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker och fördelar med 
äganderätten klassificeras som operationella. Leasingavgifter kostnadsförs 
linjärt i resultaträkningen under leasingperioden. Hänsyn tas initialt till eventuella 
incitament som har erhållits vid tecknandet av leasingkontraktet. I koncernen 
finns endast leasingavtal som redovisas som operationella.

Finansiella kostnader     
Finansiella kostnader består huvudsakligen av räntekostnader på lån och valu-
takursförluster. Räntekostnader på lån redovisas enligt effektivräntemetoden. 
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.   
    
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat respektive i eget kapital. 

Noter
Redovisningsprinciper och noter

wilsontherapeutics.com Å R S R E D O V I S N I N G 2017 Å R S R E D O V I S N I N G 2017 wilsontherapeutics.com38 39



Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Vidare beaktas inte heller 
temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli 
återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar 
sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller 
reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa 
kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras 
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.   
    
Immateriella tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar består i koncernen av teknologi i forma 
av patent, licenser produkträttigheter och liknande rättigheter och värderas 
till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.

Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande rättigheter   
Immateriella tillgångar med begränsad livslängd redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateri-
ella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid varje bokslutstillfälle och 
justeras vid behov. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas 
i förekommande fall tillgångens restvärde.

Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna enligt IAS 38 och 
beräknas uppgå till väsentliga belopp för utvecklingssatsningen som helhet. 
I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter som normala rörelsekostnader. De 
viktigaste kriterierna för aktivering är att utvecklingsarbetets slutprodukt har en 
påvisbar framtida intjäning eller kostnadsbesparing och kassaflöde och att det 
finns tekniska och finansiella förutsättningar för att fullfölja utvecklingsarbetet 
när det startas. I koncernen finns endast förvärvade immateriella tillgångar. 
Regulatoriskt godkännande har ännu inte erhållits och därmed har inga utgifter 
aktiverats.

Avskrivningsprinciper
Efter påbörjad kommersialisering kommer Patent, licenser, produkträttigheter 
och liknande rättigheter skrivas av linjärt över förväntad nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och redovisas i koncernen 
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i 
enlighet med syftet med anskaffningen.

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas 
från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust 
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av 
skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/-kostnad.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Den beräk-
nade nyttjandeperioden för koncernens inventarier är fem år. Använda avskriv-
ningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis koncernens 
immateriella tillgångar där avskrivning ännu inte har påbörjats, prövas minst 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov samt när indikation på 
nedskrivning föreligger. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att 
det redovisade värdet inte är återvinningsbart.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde över-
stiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där 
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

För att testa värdet av immateriella anläggningstillgångar använder Wilson 
Therapeutics en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell. Värdering av 
pågående utvecklingsprojekt beräknas genom att de förväntade framtida 
kassaflödena nuvärdesberäknas och sannolikhetsjusteras för att ta hänsyn till 
utvecklingsrisken. Värderingen beaktar kassaflödet för de närmaste 20 åren och 
omfattar inte beräkning av något residualvärde därefter.
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms 
överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med ett belopp som är större 
än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning inte 
hade redovisats i tidigare perioder. Nedskrivning av eventuell goodwill återförs 
dock aldrig.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 
koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar 
redovisas när faktura har skickats. Skuld redovisas när motparten har presterat 
och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 
mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller koncernen förlorar kontrollen över dem. Detsamma 
gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta 
beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp 
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. 
Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 
tillgången. 

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla 
finansiella instrument som finns i koncernen. Ett finansiellt instrument klassi-
ficeras vid första redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet 
förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas 
efter första redovisningstillfället. Koncernen innehar finansiella instrument i 
följande kategorier:
-       Lånefordringar och kundfordringar
-       Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
-       Andra finansiella skulder

Lånefordringar och kundfordringar     
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, 
som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades 
vid anskaffningstidpunkten.       
  
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella instrument i denna kategori utgörs av valutaoptioner enligt nivå två 
i IFRS 13-hierakin, vilket värderas löpande till verkligt värde med värdeföränd-
ringar redovisade i årets resultat. 

Andra finansiella skulder  
Lån samt övriga finansiella skulder ingår i denna kategori. Skulderna värderas till 
upplupet anskaffningsvärde.     
  
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis 
för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar 
har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis 
för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter 
det att tillgången redovisats första gången (en "förlusthändelse") och att denna 
händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassa-
flödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa om det föreligger 
objektiva bevis för nedskrivningsbehov hör betydande finansiella svårigheter 
hos emittenten eller gäldenären, ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade 
betalningar av räntor eller kapitalbelopp eller att det är sannolikt att låntagaren 
kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade 
framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), 
diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. 
Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i 
koncernens resultat.

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen 
objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen 
redovisades återförs den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens 
resultat.

Likvida medel     
Likvida medel omfattar kassa, tillgodohavanden på bankkonto samt kortfristiga 
placeringar med en ursprunglig förfallodag på tre månader eller mindre.

Utdelningar      
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finan-
siella rapporter i den period då utdelningen godkänns.

Avsättningar     
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om 
betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En 
avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller infor-
mell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett 
utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med 
det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera 
den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning 
sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade 
framtida kassaflödet.

Eventualförpliktelser     
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör 
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas.

Not 2 Bedömningar och uppskattningar

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företags-
ledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar.

Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpande. Ändringar av uppskatt-
ningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om 
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Viktiga bedömningar
Väsentliga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid tillämpningen 
av koncernens redovisningsprinciper avser koncernens redovisningsmässiga 
bedömning av tilläggsköpeskillingar vid tillgångsförvärv. 2014 förvärvade Wilson 
Therapeutics tillgångarna i TTM Europe Development AB, omfattande de euro-
peiska rättigheterna för bolagets produkt WTX101. Enligt förvärvsavtalet ska 
Wilson Therapeutics betala en tilläggsköpeskilling om 4,5 MEUR när produkten 
har godkänts för försäljning på den europeiska marknaden. IAS 38 (Immateriella 
tillgångar) saknar vägledning om hur tilläggsköpeskillingar vid tillgångsförvärv 
ska redovisas när köparen har möjlighet att påverka utfallet av den framtida 
tilläggsköpeskillingen. Ett policyval har därför gjorts, vilket innebär att endast 
den del av tilläggsköpeskillingen som bolaget själva inte kan påverka ska inklu-
deras i den initiala redovisningen av de immateriella tillgångarna. För ytterligare 
upplysningar, se not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som innebär en signifikant risk för att 
tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad 
under det kommande räkenskapsåret är nedskrivningsprövning av immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod.

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar  
med obestämbar nyttjandeperiod
Vid nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjande period måste ett antal väsentliga antaganden och bedömningar 
beaktas för att kunna beräkna ett återvinningsvärde. Dessa antaganden och 
bedömningar hänför sig bland annat till: förväntat försäljningspris för bolagets 
produkt WTX101, förväntad marknadspenetration, förväntade utvecklings-, 
försäljnings och marknadsföringskostnader samt förväntad sannolikhet att 
produkten tar sig igenom utvecklingsstegen som återstår. Antagandena bygger 
på bransch- och marknadsspecifika data och tas fram av företagsledningen och 
granskas av styrelsen. För mer information om nedskrivningsprövningen av 
immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, se not 14.

Not 3 Rörelsesegment 

Wilson delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens 
verksamhet som ett segment. Indelningen speglar företagets interna organisa-
tion och rapportsystem. Wilson Therapeutics högste verkställande beslutsfat-
tare är den verkställande direktören.

Koncernen förväntas inte ha några intäkter förrän koncernens produkter 
lanseras på marknaden.

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar hänför sig endast 
till svenska bolag.

2017 2016

Sverige 64 667 64 687

Noter Koncern
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Not 4 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter på 1 171 tkr (20 tkr) avser huvudsakligen 
valutakursvinster.

Not 5 Arvode till revisorer

2017 2016

Ernst &Young AB
Revisionsuppdraget 450 545
Annan revisionsverksamhet 62 58
Skatterådgivning - 50
Övriga tjänster 108 747

620 1 400

Not 6 Kostnader per kostnadsslag

2017 2016

Övriga externa kostnader 94 121 69 974
Personalkostnader 60 745 43 064
Av- och nedskrivningar 20 21
Övriga rörelsekostnader 304 820

155 190 113 879

Not 7 Leasingavtal

Operationell leasetagare
Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal utgörs främst av 
lokalhyror och kontorsutrustning. Hyresavtal för lokal i moderbolaget är fram till 
2021-03-31, med möjlighet till förlängning på tre år. Hyresnivån höjs med index 
eller minst med 3% per år.

Framtida betalningsåtaganden per 31 december för operationella leasingkon-
trakt fördelar sig enligt följande:

2017 2016

Framtida minimileaseavgifter
Inom 1 år 1 557 908
Mellan 1-5 år 3 591 1 739
Mer än 5 år - -

5 148 2 647

Årets leasingkostnader avseende  
operationella leasingavtal uppgår till: 1 075 824

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda

2017 2016

Antal 
anställda varav män

Antal 
anställda varav män

Moderföretaget
Sverige 9 44% 6 67%
Storbritannien 1 100% 1 100%
Schweiz 2 100% 1 100%

12 75% 8 75%

Dotterföretag
USA 2 0% 2 0%

2 0% 2 0%

Koncernen totalt 14 50% 10 60%

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt sociala kostnader  
till styrelse och ledande befattningshavare samt övriga anställda 

2017 2016

Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderföretaget
Styrelse och ledande 
befattningshavare 25 646 23 812 22 897 12 838

varav pensionskostnader (2 907) (1 904)
Övriga anställda 3 409 1 604 1 121 593

varav pensionskostnader (229) (88)
Dotterföretag
Styrelse och ledande 
befattningshavare 3 233 110 3 502 114

varav pensionskostnader (-) (-)
Övriga anställda 2 145 77 1 459 69

varav pensionskostnader (-) (-)
Totalt 34 433 25 603 28 979 13 614

varav pensionskostnader (3 136) (1 992)

Redovisad lönekostnad som är relaterade till aktierelaterade ersättningar uppgår 
till 10 109 tkr (11 308 tkr)

Ledande befattningshavare inkluderar styrelsen samt verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2017-12-31 2016-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 29% 17%
Andel män i styrelsen 71% 83%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 12% 22%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 88% 78%

Upplysningar avseende ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

2017
Grundlön, 

styrelsearvode
Pensions- 

kostnad
Rörlig  

ersättning
Aktierelaterad 

ersättning
Övrig  

ersättning Totalt

Styrelseordförande
Andrew Kay 334 - - 1 284 - 1 618

Styrelseledamöter
Hans Schikan 249 - - 753 - 1 002
Björn Odlander 146 - - - - 146
Birgitte Volck - - - 190 - 190
Mårten Steen 37 - - - - 37

Ledande befattningshavare
VD 2 423 472 540 1 443 - 4 878
Övriga ledande befattningshavare (7 st) 13 415 2 435 2 233 5 832 - 23 915
varav dotterföretag 2 246 - 345 642 - 3 233
Totalt 16 604 2 907 2 773 9 502 - 31 786

2016
Grundlön, 

styrelsearvode
Pensions- 

kostnad
Rörlig  

ersättning
Aktierelaterad 

ersättning
Övrig  

ersättning Totalt

Styrelseordförande
Andrew Kay 287 - - 2 070 - 2 357

Styrelseledamöter
Hans Schikan 181 - - 1 178 - 1 359
Bali Muralidhar 113 - - - - 113
Mårten Steen 113 - - - - 113

Ledande befattningshavare
VD 2 015 459 600 2 188 - 5 262
Övriga ledande befattningshavare (8 st) 11 382 1 445 1 998 5 733 - 20 558
varav dotterföretag 3 506 - 409 1 046 - 4 961
Totalt 14 091 1 904 2 598 11 169 - 29 762

Ersättningar ledande befattningshavare
Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningsha-
vare utgörs av grundlön, pensionsförmåner, rörlig ersättning och aktierelaterad 
ersättning. Med andra ledande befattningshavare avses de sju personer som 
tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Övriga 
ledande befattningshavare avser Chief Financial Officer, Chief Medical Officer, 
Chief Scientific Officer, VP Clinical Operations, VP Chemistry, Manufacturing 
and Control, Chief Regulatory Officer och VP Commercial Planning and Launch 
Strategy.

Pensioner
Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för den 
verkställande direktören är 65 år och pensionspremien motsvarar ITP-planen. 
Pensionsåtagandena för övriga svenska ledande befattningshavare motsvarar 
ITP-planen och för utländska befattningshavare marknadsmässiga villkor i 
respektive land. Pensionsåldern är 65 år för samtliga övriga ledande befatt-
ningshavare. Inga övriga pensionsförpliktelser förekommer.

Rörlig ersättning
Med rörlig ersättning avses rörlig bonus baserad på en fast andel av grundlönen. 
Utfallet baseras på en intjäningsperiod om ett år, och är beroende av uppfyllelse 
av en kombination av i förväg uppsatta personliga mål och företagsmål. Det 
maximala utfallet för den verkställande direktören uppgår till 40% av grundlönen 
och för övriga ledande befattningshavare till 30% av grundlönen. 

Aktierelaterade ersättningar
Wilson Therapeutics AB har ett utestående program för personaloptioner. I 
programmet ingår vissa styrelseledamöter, verkställande direktören, övriga 
ledande befattningshavare samt vissa anställda som inte ingår i lednings-
gruppen. Tilldelade personaloptioner måste intjänas genom fortsatt anställning 
under in tjänandeperioden för att kunna utnyttjas. Om en anställd lämnar bolaget 
förverkas tilldelade personaloptioner som ännu inte intjänats. En intjänad  
personaloption ger rätt att teckna en aktie i Wilson Therapeutics AB till ett 
fastställt lösenpris. Lösenpriset uppgår till kvotvärdet för en stamaktie, och 
deltagarna har inte erlagt någon optionspremie. Bolaget har även två utestående 
prestationsaktieprogram inriktade till ledande befattningshavare och vissa  
nyckelanställanställda (LTIP 2016 och LTIP 2017) samt två liknande program 
riktade till vissa styrelseledamöter (Board LTIP 2016 och Board LTIP 2017). 
Samtliga dessa program är prestationsbaserade aktieprogram och berät tigar  
till en vederlagsfri aktie i Wilson Therapeutics per prestationsaktie efter tre år.  
I programmen för anställda förutsätter tilldelning av aktier att vissa operativa 
mål och mål avseende aktiekursens utveckling uppnås. I programmen riktade  
till styrelsemedlemmar förutsätter tilldelning av aktier enbart att vissa  
mål avseende aktie kursens utveckling uppnås. För övrig information om 
incitaments programmen se not 9 Aktierelaterade ersättningar. 

Avgångsvederlag
Om uppsägningen av anställning sker gäller för den verkställande direktören en 
ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Verkställande direktören har inte 
rätt till särskilt avgångsvederlag men får lön under uppsägningstiden. Mellan 
bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägnings-
 tid om tre till sex månader under vilken lön utgår. Till styrelseledamöterna utgår 
inget avgångsvederlag.

Noter Koncern
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Tilldelade per år,  
personaloptioner

Antal  
ute stående per 

2017-12-31

Antal  
ute stående per 

2016-12-31
Lösenkurs 

(sek)

Värde per  
tilldelad option, 

 spann (sek)

Värde per  
tilldelad option,  
vägt snitt (sek)

Volatilitet,  
spann

Värde per aktie, 
vägt snitt (sek) Förfall

2012 193 000 193 000 0,11 6,16 - 6,16 6,16 60% 6,25 2022 
2013 20 500 20 500 0,11 8,66 - 10,86 8,98 60% 9,07 2023 
2014 267 000 267 000 0,11 13,04 - 13,42 13,25 60% 13,35 2024 
2015 1 174 500 1 174 500 0,11 16,46 - 17,71 17,11 60% 17,21 2025 
2016 110 000 110 000 0,11 46,09 - 46,09 46,09 60% 46,20 2026 

Tilldelade per år,  
prestationsaktier

Antal  
ute stående  per 

2017-12-31

Antal  
ute stående  per 

2016-12-31

Värde per tilldelad 
prestationsaktie, 

spann (sek)

Värde per tilldelad 
prestationsaktie, 

 vägt snitt (sek) Volatilitet, spann Förfall

2017  
(LTIP 2016 & Board LTIP 2016) 357 500 – 26,78 - 34,12 33,30 37% 2019
2017  
(LTIP 2017 & Board LTIP 2017) 155 100 – 49,83 - 55,20 54,50 60% 2020

Under 2017 tilldelade bolaget inga personaloptioner och inga optioner förverkades eller utnyttjades. Nedan framgår förändringar och innehav av personaloptioner per 
balansdagen för den verkställande direktören, styrelseledamöter, övriga ledande befattningshavare samt övriga anställda och konsulter. 

Not 9  Aktierelaterade ersättningar
 
Wilson Therapeutics AB har ett  utestående program för personaloptioner. I 
programmet ingår styrelseledamöter, verkställande direktören, övriga ledande 
befattningshavare samt vissa anställda som inte ingår i ledningsgruppen. 
Därutöver har vissa konsulter tilldelats optioner. Tilldelade personaloptioner 
måste intjänas genom fortsatt anställning under intjänandeperioden för att 
kunna utnyttjas. Intjänandeperioden för varje option omfattar totalt 4 år efter 
tilldelningsdagen, och på de första fyra årsdagarna av tilldelningsdagen intjänas 
i sin helhet en fjärdedel av optionerna som tilldelats om optionsinnehavaren då 
fortfarande är aktiv i bolaget. Om en anställd lämnar bolaget förverkas tilldelade 
personaloptioner som ännu inte intjänats. En intjänad personaloption ger rätt 
att teckna en aktie i Wilson Therapeutics AB till ett fastställt lösenpris. Vid 
direkt försäljning till ny ägare intjänas samtliga tilldelade ej förverkade optioner 
omedelbart. Lösenpriset uppgår till kvotvärdet för en stamaktie, och deltagarna 
har ej erlagt någon optionspremie. Personaloptionerna förfaller efter 10 år från 
tilldelningsdatumet om dessa då ej utnyttjats. 

Personaloptionerna värderas enligt den så kallade Black & Scholes-modellen 
vilket innebär att värdet på personaloptionerna bl a är avhängigt på värdet av den 
underliggande aktien, som i det här fallet är stamaktien. Då noterade kurser ej 
fanns att tillgå för den underliggande aktien före börsintroduktionen i maj 2016 
har värdet fram till den tidpunkten beräknats baserat på senast genomförda 
affärer med bolagets preferensaktier med extern part. Volatiliteten baseras 
på ett beräknat genomsnitt för jämförbara börsnoterade företag. Den riskfria 
räntan jämställs med räntan för 10-åriga svenska statsobligationer. För värde-
ringen har antagits att ingen utdelningen kommer att ske under överskådlig tid.

Bolaget har även två utestående prestationsaktieprogram inriktade till  ledande 
befattningshavare och vissa nyckelanställanställda (LTIP 2016 och LTIP 2017) 
samt två liknande program riktade till vissa styrelseledamöter (Board LTIP 
2016 och Board LTIP 2017). Samtliga dessa program är prestationsbaserade 
aktieprogram och berättigar till en vederlagsfri aktie i Wilson Therapeutics per 
prestationsaktie efter tre år. I programmen för anställda förutsätter tilldelning av 
aktier att vissa operativa mål och mål avseende aktiekursens utveckling uppnås. 
I programmen riktade till styrelsemedlemmar förutsätter tilldelning av aktier 
enbart att vissa mål avseende aktiekursens utveckling uppnås. 

Värderingen av prestationsaktierna utförs baserat på en diskonterad utfallsmo-
dell med Monte Carlo-simulering av aktiekursens utveckling för de aktierelate-
rade delarna och med uppskattade sannolikheter för de operativa målens utfall.  
Volatiliteten beräknas baserat på 90 dagars observerade data för börskursen. 

Den riskfria räntan jämställs med räntan för svenska stats obligationer med 
motsvarande löptid. Ingen framtida utdelning antas vid värderingen av 
prestationsaktierna.

Totalkostnad för incitamentsprogrammen för respektive räkenskapsår samt 
utställda personaloptioner och prestationsaktier vid slutet av respektive 
räkenskapsår har angivits nedan. Med totalkostnad avses de kostnader för 
incitamentsprogrammen som har redovisats i resultaträkningen inklusive sociala 
avgifter. Med ackumulerat antal utestående personaloptioner avses totalt antal  
som har tilldelats till anställda och inte har förverkats, och med ackumulerat 
antal intjänade personaloptioner avses antal personaloptioner som har tjänats in 
per respektive bokslutsdatum. Med ackumulerat antal utestående prestations-
aktier avses totalt antal som har tilldelats till anställda och inte har förverkats.

Data nedan avseende personaloptioner har justerats för aktiesplit 1:10 beslutad 
i april 2016. Spliten ökade antalet utestående personaloptioner med en faktor 
10 samtidigt som lösenkursen per option ändrades till 1/10 av lösenkursen före 
split. Totalkostnad och totalt värde för programmet påverkas inte av spliten.

Räkenskapsår Totalkostnad

2016 19 027
2017 27 356

Tilldelade personaloptioner
Ackumulerat  

antal utestående
Ackumulerat  

antal intjänade

Per 2016-01-01 1 655 000 239 250
Per 2016-12-31 1 765 000 649 750
Per 2017-12-31 1 765 000 1 040 750

Genomsnittliga lösenkursen var 0,11 kronor för samtliga optioner vid periodens 
början och som har getts ut eller förfallit under perioden.

Tilldelade prestationsaktier
Ackumulerat  

antal utestående

Per 2016-01-01 -
Per 2016-12-31 -
Per 2017-12-31 512 600

Not 12 Skatt på årets resultat
2017 2016

Aktuell skatt -440 -71
Redovisad skatt -440 -71

Avstämning av effektiv skattesats

2017 2016

Resultat före skatt -167 746 -115 104
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderföretaget (22%) 36 904 25 323
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag 14 40
Skatt avseende ej redovisad uppskjuten skattefordran -38 812 -32 598
Ej avdragsgilla kostnader -1 499 -105
Ej skattepliktiga intäkter 22 1
Skatt hänförlig till tidigare år -303 14
Skatt hänförlig till poster i eget kapital 3 234 7 254
Redovisad skatt -440 -71

Koncernen har skatteposter avseende emissionskostnader som redovisas direkt 
mot eget kapital. 

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skatteford-
ringar inte har redovisats i balansräkningen uppgående till 487 771 tkr (311 
351 tkr) och de har ingen tidsbegränsning. Uppskjutna skattefordringar har inte 
redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att 
utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. 

Noter Koncern

Not 10 Finansiella intäkter

2017 2016

Ränteintäkter 495 3
495 3

Not 11 Finansiella kostnader

2017 2016

Räntekostnader -4 -8
Kursdifferenser -7 770 -1 240
Värdeförändringar på valutaoptioner  
värderat till verkligt värde -6 448 -

-14 222 -1 248

Tilldelade per befattningshavare, 
personaloptioner VD Jonas Hansson

Styrelseordförande  
Andrew Kay  
(fr. nov-15)

Styrelseordförande  
Hugh Rienhoff  

(t. nov-15)
Styrelseledamot  

Hans Schikan
Övriga ledande 

befattningshavare
Övriga anställda  

& konsulter

Antal utestående 2016-01-01 373 000 255 000 170 000 170 000 654 500 32 500
Tilldelade/förverkade 17 000 - - - 65 500 27 500
Antal utestående 2016-12-31 390 000 255 000 170 000 170 000 720 000 60 000
Tilldelade/förverkade - - - - - -
Antal utestående 2017-12-31 390 000 255 000 170 000 170 000 720 000 60 000

Under 2017 tilldelade bolaget 547 600 prestationsaktier och 35 000 förverkades . Nedan framgår förändringar och innehav av personaloptioner per balansdagen för den 
verkställande direktören, styrelseledamöter, övriga ledande befattningshavare samt övriga anställda och konsulter.    
 

Tilldelade per befattningshavare, 
prestationsaktier VD Jonas Hansson

Styrelseordförande  
Andrew Kay  
(fr. nov-15)

Styrelseledamot 
Birgitte Volck

Styrelseledamot  
Hans Schikan

Övriga ledande 
befattningshavare

Övriga anställda  
& konsulter

Antal utestående 2016-01-01 - - - - - -
Tilldelade/förverkade - - - - - -
Antal utestående 2016-12-31 - - - - - -
Tilldelade/förverkade 30 000 24 000 20 100 16 000 365 000 57 500
Antal utestående 2017-12-31 30 000 24 000 20 100 16 000 365 000 57 500
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Not 13 Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning

2017 2016

Årets resultat (tkr) hänförligt till  
moderföretagets aktieägare -168 186 -115 175
Preferensaktiernas rätt till utdelning  
avseende räkenskapsåret (tkr) - 4 415
Årets resultat hänförligt till moderföretagets  
aktieägare justerat för preferensaktier (tkr) -168 186 -119 590
Genomsnittligt antal utestående stamaktier 25 889 367 17 477 762
Resultat per aktie före utspädning (sek) -6,50 -6,84

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genom-
snittliga antalet utestående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga 
potentiella stamaktier. Dessa potentiella stamaktier är hänförliga till de optioner 
och prestationsaktier som tilldelats under åren 2012 - 2017. Se vidare not 9. 
Om årets resultat är negativt betraktas inte optionerna som utspädande. Optio-
nerna är heller inte utspädande om lösenkursen, inklusive tillägg för värdet av 
kvarstående framtida tjänster att redovisa under intjänandeperioden, överstiger 
periodens genomsnittliga börskurs. Ingen utspädningseffekt föreligger för 
optionsprogrammet eftersom resultatet för åren som presenteras ovan har varit 
negativt.

För upplysning om förändring av antalet utestående aktier, se not 22 Eget 
kapital.

Not 14  Patent, licenser, produkträttigheter  
samt liknande rättigheter 

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 64 632 64 632
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 632 64 632

Utgående redovisat värde 64 632 64 632

Förvärvade tillgångar
Wilson Therapeutics förvärvade 2012 rättigheterna till bolagets produkt 
WTX101. Därmed inträdde bolaget som licenstagare i ett existerande licensavtal 
med University of Michigan avseende patent utvecklade av University of 
Michigan. När produkten är godkänd och börjar säljas ska Wilson Therapeutics 
enligt avtalet betala royalties till University of Michigan uppgående till tre procent 
av den globala försäljningen av WTX101. Därtill tillkommer engångsbetalningar 
som utgår om försäljningen når vissa förutbestämda milstolpar. 

Wilson Therapeutics förvärvade 2014 tillgångarna i TTM Europe Development  
AB av Medical Need Europe AB, omfattande de europeiska försäljnings 
rättigheterna för bolagets produkt WTX101 som utlicensierats till Medical 
Need Europe AB innan bolaget förvärvade rättigheterna till WTX101. Enligt 
förvärvsavtalet ska Wilson Therapeutics betala en tilläggsköpeskilling om 4,5 
MEUR när produkten har godkänts för försäljning på den europeiska marknaden. 
När produkten är godkänd och börjar säljas ska Wilson Therapeutics därutöver 
betala royalties till Medical Need Europe AB uppgående till fyra procent av den 
europeiska försäljningen av WTX101.

För ytterligare beskrivning av förvärv se not 21 och 26.

Nedskrivningsprövning
För att testa värdet av immateriella anläggningstillgångar använder Wilson 
Therapeutics en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell. Värdering av 
pågående utvecklingsprojekt beräknas genom att de förväntade framtida 
kassaflödena nuvärdesberäknas och sannolikhetsjusteras för att ta hänsyn 
till utvecklingsrisken. Värderingen beaktar kassaflödet för de närmaste 20 
åren och omfattar inte beräkning av något residualvärde därefter. Värderings-
modellen hänförs till nivå 3 enligt IFRS 13 och omfattar nedanstående väsentliga 
antaganden:

• Intäkts- och kostnadsprognoser över 20 år för utvecklingsprojektet som 
Wilson Therapeutics arbetar med.

• Intäkterna beräknas utifrån prognoser för total marknadsstorlek, förväntad 
marknadsandel för produkten, bedömd prisnivå, royaltynivå samt i vissa fall 
även så kallade ”milestone”-betalningar. Storleken på marknad, royaltynivåer 
och värden på milestone-betalningar fås från sekundära källor, vedertagna 
antaganden inom industrin och antaganden gjorda av Wilson Therapeutics.

• Kostnaderna omfattar utvecklingskostnader och direkta och indirekta  
projektkostnader baserat på Wilson Therapeutics affärsplan.

• Kassaflödena nuvärdesberäknas och justeras för sannolikheten att projektet 
ska lyckas. Sannolikheten grundar sig på vedertagna antaganden om  
möjligheten för en motsvarande produkt att nå marknaden och uppskattas 
till 54% (46%). Vägd genomsnittlig kapitalkostnad efter skatt uppskattas till 
15% (15%).

De mest kritiska antagandena utgörs framförallt av de antaganden som görs om 
marknadsstorlek, marknadsandel och sannolikhet. Som i många projekt inom 
läkemedelsutveckling kan i resultatet av utvecklingsarbetet vara digitalt såtill-
vida att antingen utvecklas det enligt plan eller så måste projektet stoppas helt.
Värderingen har i tillämpliga fall kalibrerats mot genomförda och planerade 
genomförda emissioner med externa investerare. Inga rimliga förändringar i 
gjorda antaganden och uppskattningar skulle leda till en nedskrivning.

Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas, dvs. när den befinner sig på 
den plats och i det skick som krävs för att kunna använda den på det sätt som 
företagsledningen avser. Avskrivning har ännu inte påbörjats för koncernens 
immateriella tillgångar.

Not 15 Inventarier

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 118 55
Årets anskaffningar - 63
Försäljningar/utrangeringar -22 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 118

Ingående avskrivningar -63 -42
Årets avskrivningar -20 -21
Försäljningar/utrangeringar 22 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 -63

Utgående redovisat värde 35 55

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ingår i resultaträkningen i 
delposterna försäljnings- och administrationskostnader med 7 tkr, samt i
forsknings- och utvecklingskostnader med 13 tkr.

Not 16 Långfristiga fordringar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 151 54
Lämnade depositioner - 356
Återbetalade depositioner - -54
Lämnade förskott 1 348 -
Spärrade bankmedel 14 944 -
Kursdifferenser -1 320 -
Omklassificering - -205
Utgående redovisat värde 15 123 151

Långfristiga fordringar avser lämnade depositioner för lokalhyra 151 tkr  
(151 tkr), förskottsbetalning för klinisk studier 1 348 tkr (0 tkr) samt spärrade 
bankmedel som säkerhet för bolagets valutaoptioner 13 624 tkr (0 tkr).

Not 17 Finansiella tillgångar och skulder 
      
Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2017

Tillgångar

Finansiella 
tillgångar 

värderat till 
upplupet 
an skaff-

ningsvärde

Icke 
finansiella 
tillgångar

Summa 
redovisat 

värde

Anläggningstillgångar,  
immateriella och materiella - 64 667 64 667
Långfristiga fordringar 15 123 - 15 123
Aktuell skattefordran - 219 219
Övriga kortfristiga fordringar 327 775 1 102
Förutbetalda kostnader - 3 194 3 194
Likvida medel 468 695 - 468 695

484 145 68 855 553 000

Skulder

Finansiella 
skulder 

värderat 
till verkligt 

värde via 
resultat-

räkningen

Finansiella 
skulder 

värderat till 
upplupet 
anskaff-

ningsvärde

Icke 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde

Långfristiga skulder, 
avsättningar - - 28 413 28 413
Leverantörsskulder - 7 616 - 7 616
Övriga kortfristiga skulder 6 448 - 586 7 034
Upplupna kostnader - 7 910 7 170 15 080

6 448 15 526 36 169 58 143

Noter Koncern

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2016

Tillgångar

Finansiella 
tillgångar 

värderat till 
upplupet 
anskaff-

ningsvärde

Icke 
finansiella 
tillgångar

Summa 
redovisat 

värde

Anläggningstillgångar,  
immateriella och materiella - 64 687 64 687
Långfristiga fordringar 151 - 151
Aktuell skattefordran - 179 179
Övriga kortfristiga fordringar 205 1 096 1 301
Förutbetalda kostnader - 1 000 1 000
Likvida medel 386 568 - 386 568

386 924 66 962 453 886

Skulder

Finansiella 
skulder 

värderat till 
upplupet 
anskaff-

ningsvärde

Icke 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde

Långfristiga skulder, 
avsättningar - 11 167 11 167
Leverantörsskulder 8 155 - 8 155
Övriga kortfristiga skulder 41 464 505
Upplupna kostnader 4 795 5 806 10 601

12 991 17 437 30 428

Värdering till verkligt värde
IFRS 13 Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende 
indata till värderingarna. Denna värderingshierarki indelas i tre nivåer, vilka 
utgörs av:

Nivå 1 -  Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar 
eller skulder      
 

Nivå 2 -  Andra observerbara indata för tillgången eller skulder än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller 
indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar)   
    

Nivå 3 -  Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara 
marknadsdata (dvs. icke observerbara indata)

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs av 
valutaoptioner 6 448 tkr (0 tkr) inom Nivå 2. Valutaoptionerna värderas utifrån 
observerbara terminskurvor vid periodens slut. Optionerna avser rätten att köpa 
13,3 MUSD och förpliktelsen att köpa 6,6 MUSD under 2018. För övriga poster 
ovan är det bokförda värdet en approximation av det verkliga värdet, varför 
dessa poster inte indelas i nivåer enligt värderingshierarkin.   
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Not 18 Finansiella risker   

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika slags finansiella risker; kredi-
trisk, marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och annan prisrisk) och likviditetsrisk. 
Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på koncernens finansiella resultat.

Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av moder-
bolaget genom koncernens CFO och CEO. Den  övergripande målsättningen för 
finansiella risker är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering och likvid-
hantering samt säkerställa att alla betalningsåtaganden hanteras i rätt tid.

Styrelsen upprättar skriftliga principer såväl för den övergripande riskhante-
ringen som för specifika områden såsom kreditrisker, valutarisker, ränterisker, 
refinansieringsrisker, likviditetsrisker samt användning av derivatinstrument och 
placering av överlikviditet. Koncernen använder i nuläget inte derivat men tillåter 
säkring av valuta i vissa situationer. 

Kreditrisk 
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt instrument inte kan 
fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka koncernen en finansiell förlust. 
Koncernens exponering för kreditrisk är begränsad.

Marknadsrisker
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden 
från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknads-
priser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, ränterisk och andra 
prisrisker. Den marknadsrisk som påverkar koncernen utgörs av valutarisk. I 
dagsläget har koncernen inte några lån eller innehav som exponerar koncernen 
för ränterisk eller annan prisrisk.

Valutarisk 
Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett 
finansiellt instrument varierar på grund av förändring i utländska valutakurser. 
Den främsta exponeringen härrör från koncernens inköp i utländska valutor. 
Denna exponering benämns transaktionsexponering. Valutarisker återfinns 
också i omräkningen av utländska verksamheters tillgångar och skulder till 
moderbolagets funktionella valuta så kallad omräkningsexponering.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponeringen från kontrakterade betalningsflöden i utländsk valuta 
är begränsad i koncernen. Se tabellen nedan för exponering i respektive valuta. 

Rörelse- 
intäkter

Rörelse- 
kostnader

Valutaexponering 2017 (%)
USD - 48%
EUR - 15%
GBP - 8%
SEK - 23%
Övrigt - 6%

Valutaexponering 2016 (%)
USD - 27%
EUR - 24%
GBP - 6%
SEK - 38%
Övrigt - 5%

Som framgår av tabellen ovan består koncernens huvudsakliga transaktionsex-
ponering av USD, GBP samt EUR. En 10% starkare USD gentemot SEK skulle ha 
en negativ påverkan på resultatet efter skatt och eget kapital med cirka 5 245 
tkr (2 089 tkr). En 10% starkare GBP gentemot SEK skulle ha en negativ påverkan 
på resultatet efter skatt och eget kapital med cirka 931 tkr (439 tkr). En 10% star-
kare EUR gentemot SEK skulle ha en negativ påverkan på resultatet efter skatt 
och eget kapital med cirka 1 617 tkr (1 907 tkr). 

Omräkningsexponering
Koncernen har en omräkningsexponering som uppstår vid omräkningen av 
utländska leverantörsskulder och upplupna kostnader till SEK. Denna expone-
ringen uppgår per balansdagen till 8 885 tkr (3 376 tkr) i USD samt 1 396 tkr (4 
105 tkr) i EUR. En 10% starkare USD gentemot SEK skulle ha en negativ påverkan 
på resultatet efter skatt och eget kapital med cirka -888 tkr (-338 tkr). En 10% 
starkare EUR gentemot SEK skulle ha en negativ påverkan på resultatet efter 
skatt och eget kapital med cirka -140 tkr (-411 tkr).

Koncernen har en omräkningsexponering som uppstår då bolaget håller likvida 
medel i USD för att motverka transaktionsexponeringen. Denna exponering 
uppgår per balansdagen till 32 914 tkr (92 220 tkr). 10% svagare USD gentemot 
SEK skulle ha en negativ påverkan på resultatet efter skatt och det egna kapitalet 
med 3 291 tkr (9 222 tkr). 

Koncernen har även en omräkningsexponering som uppstår vid omräkningen av 
utländska dotterbolags resultat och nettotillgångar till SEK. Omräkningsexpone-
ringen är gentemot USD, där exponeringen på balansdagen uppgår till 212 tUSD 
(180 tUSD). 10% starkare SEK gentemot USD skulle ha en negativ påverkan på 
eget kapital med cirka 174 tkr (164 tkr).

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att likvida medel inte finns tillgängliga 
och att finansiering bara delvis eller inte alls kan erhållas alternativt till förhöjd 
kostnad. Koncernen finansieras idag med eget kapital och är därmed inte utsatt 
för risker relaterade till extern lånefinansiering. De främsta riskerna avser därför 
risken att inte erhålla ytterligare tillskott och investeringar från ägare. 

Likviditetsrisk  
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att fullgöra sina 
förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder. Styrelsen hanterar 
likviditetsrisker genom att kontinuerligt följa upp kassaflödet för att reducera 
likviditetsrisken och säkerställa betalningsförmågan. 

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar och återbetal-
ningar av finansiella skulder framgår av tabellen nedan. Belopp i utländsk valuta 
har omräknats till SEK med balansdagens kurs. Finansiella instrument med rörlig 
ränta har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen. Skulder har 
inkluderats i den period när återbetalning tidigast kan krävas.

Löptidsanalys

2017-12-31

<6 mån 6-12 mån >12 mån

Leverantörsskulder 7 616 - -
Valutaoptioner 3 319 3 129
Övriga kortfristiga skulder 586 -
Upplupna kostnader 11 960 3 120 -

Löptidsanalys

2016-12-31

<6 mån 6-12 mån >12 mån

Leverantörsskulder 8 155 - -
Övriga kortfristiga skulder 505 - -
Upplupna kostnader 8 758 1 500 343

Not 19  Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 268 261
Förutbetalda försäkringspremier 1 403 481
Förutbetalda kostnader för forskning och utveckling 1 438 79
Övriga förutbetalda kostnader 85 179

3 194 1 000

I posten förutbetalda kostnader för forskning och utveckling, ingår 0 tkr (809 tkr) 
som förskottsbetalning för kliniska studier.

Not 20 Likvida medel

2017-12-31 2016-12-31

Disponibla tillgodohavanden 468 695 386 568
468 695 386 568

Likvida medel avser banktillgodohavanden. Av koncernens totala likvida medel är 
433 668 tkr (289 456 tkr) SEK och 32 914 tkr (92 219 tkr) USD.

2017-12-31 2016-12-31

Kassaflöde ej likvidpåverkande poster:
Avskrivningar 20 21
Förändringar av avsättningar 17 246 7 719
Aktierelaterade ersättningar 10 109 11 307

27 375 19 047

Not 21 Koncernföretag
 

Företag Huvudsaklig aktivitet Andel 2017 Andel 2016

Wilson Therapeutics AB Utveckling av läkemedel Moderbolag

Wilson  
Therapeutics  
Incentive AB

Administrerar  
incitamentsprogram  
utgivna av 
moderföretaget 100% 100%

Wilson Therapeutics Inc, 
USA

Utveckling av läkemedel
100% 100%

TTM Europe  
Development AB

Innehav av  
immateriella tillgångar 100% 100%

Koncernens sammansättning är oförändrad under räkenskapsåret.
       

Not 22 Eget kapital 
      
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital       

Antal preferens- 
aktier A

Antal preferens- 
aktier B

Antal  
stamaktier Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet kapital

Per den 1 januari 2016 301 820 1 085 106 145 000 1 702 246 132
Aktierelaterade ersättningar 11 307
Nyemission beslutad mars 2016 151 084 168 39 732
Aktiesplit 1:10 beslutad april 2016 2 716 380 11 125 710 1 305 000
Nyemission vid börsintroduktion maj 2016 8 890 148 988 401 753
Omvandling av aktier vid börsintroduktion -3 018 200 -12 361 900 15 380 100
Per den 31 december 2016 - - 25 720 248 2 858 698 924

Aktierelaterade ersättningar 10 109
Nyemission beslutad december 2017 2 572 024 286 229 356
Per den 31 december 2017 - - 28 292 272 3 144 938 389

Aktiekapital 
Per den 31 december 2017 omfattade det registrerade aktiekapitalet 28 292 
272 st stamaktier. Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst. 

Samtliga aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse. 
Varje aktie medför en röst. Kvotvärdet uppgår till 0,1 kr (0,1 kr). Inga aktier 
innehas av bolaget själv eller dess dotterbolag.

Övrigt tillskjutet kapital  
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av bolagets ägare, överkurs 
vid aktieteckning, aktieägartillskott och bokfört kapital från aktierelaterade 
ersättningar.

Omräkningsreserv 
Reserver avser i sin helhet omräkningsreserver. Omräkningsreserven innefattar 
alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter 
från utländska verksamheter. 

2017 2016

Ingående redovisat värde 245 122
Årets förändring -166 123
Utgående redovisat värde 79 245

Noter Koncern
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Not 23 Långfristiga avsättningar

Sociala avgifter avseende aktierelaterade ersättningar

2017 2016

Belopp vid årets ingång 11 167 3 447
Årets avsättningar 17 246 7 720

28 413 11 167
      
Bolaget har ställt ut 2 312 600 (1 765 000) teckningsoptioner som innehas 
av dotterbolaget Wilson Therapeutics Incentive AB som hedge för att kunna 
leverera aktier relaterade till personaloptioner och prestationsaktier. För övriga 
upplysningar om optioner och prestationsaktier, se not 9 Aktierelaterade ersätt-
ningar - Det föreligger osäkerhet när i tiden sociala avgifter för aktierelaterade 
ersättningar kommer att betalas, samt vilket belopp dessa slutligen kommer att 
regleras till då det är avhängigt på marknadsvärden vid det tillfället då personal-
optionerna nyttjas och då prestationsaktieprogrammen löper ut.

      
Not 24  Upplupna kostnader  

och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner 3 323 2 813
Semesterlöneskuld 2 173 1 556
Sociala avgifter 1 690 1 236
Upplupna kostnader för forskning och utveckling 6 345 3 791
Övriga upplupna kostnader 1 549 1 205

15 080 10 601

Not 25 Transaktioner med närstående 

För information om ersättningar till ledande befattningshavare se not 8 
Anställda och personalkostnader.

Det finns inga avtal eller transaktioner med närstående parter, utöver vad som 
redovisas i not 8 och 9. 

Not 26  Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser

Wilson Therapeutics förvärvade 2012 rättigheterna till bolagets produkt 
WTX101. Därmed inträdde bolaget som licenstagare i ett existerande licensavtal 
med University of Michigan avseende patent utvecklade av University of 
Michigan. När produkten är godkänd och börjar säljas ska Wilson Therapeutics 
enligt avtalet betala royalties till University of Michigan uppgående till tre procent 
av den globala försäljningen av WTX101. Därtill tillkommer engångsbetalningar 
som utgår om försäljningen når vissa förutbestämda milstolpar: 2,5 MUSD 
när den årliga försäljningen överstiger 100 MUSD; 3,5 MUSD när försäljningen 
överstiger 300 MUSD samt 6 MUSD när den årliga försäljningen överstiger 800 
MUSD. Därutöver finns engångsbetalningar avseende utveckling av produkten 
inom onkologi där Wilson Therapeutics dock inte är aktivt varför de inte kan falla 
ut. Licensavtalet löper så länge som de licensierade patenten är giltiga vilket 
innebär att avtalet löper ut 2023 om inte patenten förlängs. 

Wilson Therapeutics förvärvade 2014 tillgångarna i TTM Europe Development 
AB av Medical Need Europe AB, omfattande de europeiska försäljningsrättighe-
terna för bolagets produkt WTX101 som utlicensierats till Medical Need Europe 
AB innan bolaget förvärvade rättigheterna till WTX101. Enligt förvärvsavtalet ska 
Wilson Therapeutics betala en tilläggsköpeskilling om 4,5 MEUR när produkten 
har godkänts för försäljning på den europeiska marknaden. När produkten är 
godkänd och börjar säljas ska Wilson Therapeutics därutöver betala royalties till 
Medical Need Europe AB uppgående till fyra procent av den europeiska försälj-
ningen av WTX101. Royalties ska utgå under 10 år efter marknadsgodkännande 
eller så långe produkten har IP-skydd om det skyddet gäller längre än 10 år efter 
marknadsgodkännande. 

Koncernen är från tid till annan inblandad i diverse processer och juridiska 
förfaranden som har uppstått genom den vardagliga affärsverksamheten. Dessa 
anspråk relaterar till, men är inte begränsade till, koncernens affärspraxis, perso-
nalfrågor och skattefrågor. Vad gäller frågor som inte kräver några avsättningar 
anser koncernen, med utgångspunkt från information som för närvarande finns 
tillgänglig, att dessa inte kommer att ha någon betydande negativ effekt på 
koncernens finansiella resultat.

I koncernen uppgår ställda säkerheter till 13 624 tkr (0 tkr), vilket utgörs av spär-
rade bankmedel som säkerhet för valutaoptioner.   

  
Not 27 Händelser efter balansdagen  
     
Första patienten inkluderad i fas 3-studien FOCuS 
I februari 2018 tillkännagavs att den första patienten har inkluderats i den 
registreringsgrundande fas 3-studien FOCuS. FOCuS är en randomiserad, 
kontrollerad, klinisk fas 3-studie som kommer att inkludera cirka 100 patienter 
som är 18 år eller äldre för att jämföra behandling med WTX101 en gång om 
dagen med dagens standardbehandlingar.

Nya patentansökningar inlämnade
Två nya patentansökningar har inlämnats i december 2017 och i februari 2018. 
Om de godkänns har dessa patent potentialen att utöka patentskyddet för 
WTX101 till 2039.

Offentligt kontant uppköpserbjudande om förvärv av Wilson Therapeutics 
tillkännagivet
I april 2018, offentliggjorde Alexion Inc. ett rekommenderat offentligt uppköp-
serbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Wilson Therapeutics till 
ett pris om 232 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde av erbjudandet 
om  cirka 6 564 miljoner kronor.

Not 28 Nyckeltalsdefinitioner   
    
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Moderföretag

Not 1 Redovisningsprinciper    
   
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för 
juridisk person”.

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets 
finansiella rapporter, om inte annat anges.

Dotterbolag 
Andelar i dotter- och intressebolag redovisas i moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det 
redovisade värdet för innehav i dotterbolag.

Finansiella tillgångar och skulder
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas 
inte reglerna om finansiella instrument enligt IAS 39 i moderbolaget som juridisk 
person, utan moderbolaget tillämpar i enlighet med ÅRL anskaffningsvärde-
metoden. I moderbolaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstill-
gångar enligt lägsta värdets princip.

Leasing
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell 
leasing.

Koncernbidrag och aktieägartillskott   
Såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i 
enlighet med alternativregeln. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskriv-
ning ej erfordras.

Not 2 Övriga rörelseintäkter    
   
Övriga rörelseintäkter på 1 171 tkr (0 tkr) avser huvudsakligen valutakursvinster..

Not 3 Arvode till revisorer    
   

2017 2016

Ernst &Young AB
Revisionsuppdraget 450 545
Annan revisionsverksamhet 62 58
Skatterådgivning - 363
Övriga tjänster 108 434

620 1 400

Not 4 Leasingavtal     
  
Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår till 1 075 
tkr (824 tkr). Framtida betalningsåtaganden per 31 december för operationella 
leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

Framtida minimileaseavgifter

2017 2016

Inom 1 år 1 557 908
Mellan 1-5 år 3 591 1 739
Mer än 5 år - -

5 148 2 647

Not 5 Anställda och personalkostnader  
     
För löner och ersättningar till anställda och ledande befattningshavare samt 
information om antal anställda, se not 8 för koncernen. För upplysningar om 
personaloptioner, se not 9 Optioner för koncernen.

Not 6  Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter

2017 2016

Ränteintäkter 495 3
495 3

Not 7  Räntekostnader och  
liknande resultatposter   
      

2017 2016

Räntekostnader -4 -8
Kursdifferenser -7 770 -1 240
Värdeförändringar på valutaoptioner -6 448 -

-14 222 -1 248

Not 8 Skatt på årets resultat    
 

2017 2016

Aktuell skatt - -
Redovisad skatt - -

Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt -168 434 -115 670
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderbolaget (22%) 37 055 25 447
Skatt avseende ej redovisad uppskjuten skattefordran -38 812 -32 598
Ej avdragsgilla kostnader -1 499 -104
Ej skattepliktiga intäkter 22 1
Skatt hänförlig till poster i eget kapital 3 234 7 254
Redovisad skatt - -
      
 
Moderbolaget har skatteposter avseende emissionskostnader som redovisas 
direkt mot eget kapital.      
 
Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skatteford-
ringar inte har redovisats i balansräkningen uppgående till 487 746 tkr (311 
326 tkr) och de har ingen tidsbegränsning. Uppskjutna skattefordringar har inte 
redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att 
utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.
      
 
      
 

Noter Koncern
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Not 9 Immateriella tillgångar  
 
Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande rättigheter

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 32 360 32 360
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 360 32 360

Utgående redovisat värde 32 360 32 360

För upplysning om immateriella anläggningstillgångar i moderbolaget hänvisas 
till koncernens not 14 Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande 
rättigheter.

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 118 55
Årets anskaffningar - 63
Försäljningar/utrangeringar -22 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 118

Ingående avskrivningar -63 -42
Årets avskrivningar -20 -21
Försäljningar/utrangeringar 22 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 -63

Utgående redovisat värde 35 55

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ingår i resultaträkningen i 
delposterna försäljnings- och administrationskostnader med 7 tkr, samt i forsk-
nings- och utvecklingskostnader med 13 tkr.

Not 11 Andelar i koncernföretag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 32 456 32 456
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 456 32 456

In- och utgående nedskrivningar -25 -25

Utgående redovisat värde 32 431 32 431

Bolag / organisationsnummer / säte  2017-12-31 2016-12-31

Wilson Therapeutics Incentive AB,  
556888-7680, Stockholm
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 50 000 50 000
Redovisat värde 50 50

TTM Europe Development AB,  
556922-6904, Stockholm
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 500 500
Redovisat värde 32 381 32 381

Wilson Therapeutics Inc, USA
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 1 000 1 000
Redovisat värde 0 0

Not 12 Långfristiga fordringar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 151 54
Lämnade depositioner - 356
Återbetalade depositioner - -54
Lämnade förskott 1 348 -
Spärrade bankmedel 14 944 -
Kursdifferenser -1 320 -
Omklassificering - -205
Utgående redovisat värde 15 123 151

Not 13  Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 268 261
Förutbetalda försäkringspremier 1 403 481
Förutbetalda kostnader för forskning och utveckling 979 79
Övriga förutbetalda kostnader 85 175

2 735 996

Not 14 Kassa och bank

2017-12-31 2016-12-31

Disponibla tillgodohavanden 466 830 385 498
466 830 385 498

Kassaflöde ej likvidpåverkande poster:

2017-12-31 2016-12-31

Avskrivningar 20 21
Förändringar av avsättningar 17 246 7 719
Personaloptioner 10 109 11 307

27 375 19 047

Not 15 Eget kapital

Aktiekapitalet består per den 31 december 2017 av 28 292 272 (25 720 248) 
st stamaktier med ett kvotvärde om 0,1 kr (0,1 kr). Alla aktier har lika rätt till 
bolagets vinst. Se även upplysningar i koncernens not 22 Eget kapital.

Överkursfonden avser kapital från nyemissioner som har emitterats till en kurs 
som överstiger kvotvärdet samt med avdrag för nyemissionskostnader.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr),

Överkursfond 898 815
Balanserat resultat -240 280
Årets resultat -168 434

490 101

Styrelsen och VD föreslår att 490 101 tkr överförs i ny räkning.

Not 16 Övriga avsättningar

Sociala avgifter avseende personaloptioner

2017-12-31 2016-12-31

Belopp vid årets ingång 11 167 3 447
Årets avsättningar 17 246 7 720

28 413 11 167

För övriga upplysningar om personaloptioner, se not 9 för koncernen.

Not 17  Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner 2 787 2 403
Semesterlöneskuld 1 545 1 141
Sociala avgifter 1 690 1 236
Upplupna kostnader för forskning och utveckling 6 345 3 791
Övriga upplupna kostnader 1 549 1 204

13 916 9 775
 
      
 
Not 18  Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser    
 

För upplysning om ställda säkerheter och eventualförpliktelser i moderbolaget 
hänvisas till koncernens not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser. 
     
    
 
Not 19 Transaktioner med närstående

Försäljning 
av varor/ 

tjänster

Inköp av  
varor/ 

tjänster Övrigt

Fordran på 
balans-

dagen

Skuld på 
balans-

dagen

Dotterföretag
2017 - 7 594 - - 931
2016 - 6 249 - - 1 532

För information om ersättningar till ledande befattningshavare se koncernens 
not 8 Anställda och personalkostnader.

Noter Moderföretag
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Wilson Therapeutics AB, org nr 556893-0357

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Wilson Therapeutics AB för år 2017. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 24-54 
i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbo-
lagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar 
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga för-
bjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) 
artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrolle-
rade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden 
som enligt vår professionella bedömning var de mest betydel-
sefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades 
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men 
vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. Beskriv-

ningen nedan av hur revisionen genomfördes inom dessa 
områden ska läsas i detta sammanhang.

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet 
Revisorns ansvar i vår rapport om årsredovisningen också 
inom dessa områden. Därmed genomfördes revisionsåt-
gärder som utformats för att beakta vår bedömning av risk för 
väsentliga fel i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Utfallet av vår granskning och de granskningsåtgärder som 
genomförts för att behandla de områden som framgår nedan 
utgör grunden för vår revisionsberättelse. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Beskrivning av området 
Immateriella anläggningstillgångar som avser produkt- och 
licensrättigheter redovisas till 64,6 Mkr i koncernens rapport 
över finansiell ställning och till 32,4 Mkr i moderföretagets 
balansräkning per 31 december 2017. Bolaget prövar minst 
årligen och vid indikation på värdenedgång att redovisade 
värden inte överstiger det beräknade återvinningsvärdet. 
Återvinningsvärdena baseras på antagandet om ett framtida 
produktgodkännande och prognoser om framtida kassaflöden. 
Dessa kassaflöden grundas på bransch- och marknadsspeci-
fika data samt företagsledningens uppskattningar och bedöm-
ningar av framtida försäljningspris och marknadspenetration. 
I bedömningen ingår även antaganden av diskonteringsränta, 
produkternas livslängd och tillväxttakt.

Med hänsyn till tillgångarnas värde samt den osäkerhet  
som finns i gjorda antaganden och bedömningar vid beräkning 
av återvinningsvärdet har vi bedömt värderingen av produkt- 
och licensrättigheter som ett särskilt betydelsefullt område i 
vår revision. En beskrivning av nedskrivningstestet framgår  
av Not 14 och av avsnittet ”Bedömningar och uppskattningar” 
i Not 2.  

Hur detta område beaktades i revisionen
I vår revision har vi granskat ledningens process för upprät-
tande av nedskrivningstest. Vi har även gjort egna jämförelser 
mot marknadsdata för att utvärdera rimligheten i gjorda 
antaganden av framtida kassaflöden, diskonteringsränta och 
tillväxtantaganden. Vi har med stöd av våra värderingsspeci-
alister granskat bolagets värderingsmodell för att genomföra 
nedskrivningstest samt genomfört känslighetsanalyser av 
nyckelantaganden. Vi har bedömt huruvida lämnade upplys-
ningar i årsredovisningen är ändamålsenliga.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på  
sidorna 1-23, 58-66 och 62-67. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Underskrifter

Stockholm den 27 april 2018

Andrew Kay Dina Chaya
Styrelseordförande Styrelseledamot

Genghis Lloyd-Harris Bali Muralidhar
Styrelseledamot Styrelseledamot

Hans GCP Schikan Björn Odlander
Styrelseledamot Styrelseledamot

Birgitte Volck Jonas Hansson
Styrelseledamot Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2018

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson Anna Svanberg
Auktoriserad Revisor Auktoriserad Revisor

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncern-
redovisningen har upprättats enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU.  
Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderföretagets och koncernens ställning 
och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderföretaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över  
utvecklingen av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.    
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Stockholm den 27 april 2018

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson Anna Svanberg
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direk-
tören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar 
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka 
bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-vis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida  
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att 
vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, 

och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen 
kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande 
motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fast-
ställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelse-
fulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga 
felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen sär-
skilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisions berättelsen såvida inte lagar eller andra författningar 
förhindrar upplysning om frågan. 

 
 

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning av Wilson Therapeutics AB för år 2017 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bola-
gets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget.

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, 111 44, Stock-
holm, utsågs till Wilson Therapeutics ABs revisor av bolags-
stämman den 17 maj 2017 och har varit bolagets revisor 
sedan 16 oktober 2015.

Revisionsberättelse
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Wilson Therapeutics AB (publ) är ett svenskt publikt 
aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyr-
ning avser de system genom vilka aktieägarna, direkt eller 
in direkt, styr bolaget. God bolagsstyrning är en väsentlig 
komponent i arbetet att skapa värde för Wilson Therapeu-
tics aktieägare. Bolagsstyrningen i Wilson Therapeutics 
baseras på svensk lag, Nasdaq Stockholms regelverk för 
emittenter samt interna regler och föreskrifter. Bolaget 
tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 
Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är note-
rade på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget behöver 
inte följa alla regler i Koden då Koden i sig ger möjlighet till 
avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana 
eventuella avvikelser, och den valda alternativa lösningen, 
beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrnings-
rapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara- 
principen”). Bolaget har emeller tid inte avvikit från  
någon av de regler som fastställs i Koden.

Denna bolagsstyrningsrapport har gran skats av  
bolagets revisorer.

Aktieägare
Wilson Therapeutics aktier är sedan maj 2016 upptagna  
till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Vid utgången  
av 2017 uppgick det totala antalet aktier och röster till  
28 292 272, fördelade på 2 234 aktieägare. De tio största 
aktieägarna ägde 84,4 procent av de utestående aktierna 
och övriga ägare 15,6 procent. Per den 31 december 2017 
fanns tre aktieägare med aktier var för sig som represen-
terade tio procent eller mer av antalet aktier och röster i 
bolaget: HealthCap VI LP, 25,7 procent; Abingworth Bio-
ventures VI LP, 12,5 procent samt MVM Fund III LP, 11,9 
procent.

Bolagsstämma 
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets 
högsta beslutsfattande organ. Aktieägare kan närvara vid 
bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan 
biträdas av högst två personer. En aktieägare är berättigad 
att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar. Varje 
aktie i bolaget berättigar till en röst. 

Årsstämma 2018
Wilson Therapeutics årsstämma 2018 kommer att hållas 
senast den 29 juni 2018 i Stockholm. 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 
Emissionsbemyndigande
Årsstämman 2017, som hölls den 17 maj 2017, beslöt 
att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya 
aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får 
omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i 
bolaget per dagen för den extra bolagsstämman. Sådant 
emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse 
om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom 
kvittning eller på andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finan-
siella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt 
att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Bemyndigandet utnyttjades vid en nyemission som 
genomfördes i december 2017.

Valberedning
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt 
Koden ska bolagsstämman utse valberedningens leda-
möter eller besluta om principer för hur ledamöterna ska 
utses. Valberedningen ska fullgöra det som åligger den 
enligt Koden.

Enligt beslut av årsstämman i bolaget den 17 maj 
2017 ska Wilson Therapeutics valberedning utgöras av 
styrelse ordföranden och en representant för var och en 
av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget 
per utgången av september månad 2017. Om någon av 
de tre största aktie ägarna väljer att avstå från sin rätt att 
utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den 
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största 
aktieinnehavet. 

I enlighet med dessa principer har följande ledamöter 
utsetts:
• Andrew Kay, styrelsens ordförande.
• Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
• Sarah Shackelton, utsedd av Abingworth Bioventures 

VI LP.
• Thomas Casdagli, utsedd av MVM Fund III LP.

Valberedningen har utsett Sarah Shackelton till sin ord-
förande. Valberedningens fullständiga förslag till års-
stämman 2018 offentliggörs i samband med kallelsen till 
årsstämman.

Revisor
Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räken-
skaper samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av bolaget. Enligt bolagets bolagsordning ska 
bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två 
revisorssuppleanter. Bolagets revisorer är Ernst & Young 
AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor och 
Anna Svanberg.

Styrelse
Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter 
bolagsstämman och det högsta verkställande organet i 
bolaget. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen, till 
den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre 
och högst tio ledamöter. Styrelsesammansättningen i 
Wilson Therapeutics bedöms uppfylla Kodens krav avse-
ende oberoende i förhållande till bolaget och bolagets 
större aktieägare. För närvarande består Bolagets styrelse 
av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, 
som har valts av bolagsstämman för tiden intill slutet 
av årsstämman 2018. För en närmare presentation av 
styrelse ledamöterna, se sidorna 62-63.

Styrelsens ansvar och arbete
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets 
förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen 
är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strate-
gier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av 
fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat 
och finansiella ställning samt utvärdera den operativa 

ledningen. Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas 
av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen 
av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är väl-
organiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revi-
deras årligen och fastställs på det konstituerande styrel-
semötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat 
styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete 
mellan styrelsen och den verkställande direktören samt 
mellan styrelsen och de olika utskotten. I samband med 
det konstituerande styrelsemötet efter varje årsstämma 
fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande 
direktören innefattande instruktioner för finansiell rappor-
tering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fast-
ställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare 
styrelsemöten sammankallas för att adressera frågor som 
inte kan hänskjutas till nästa ordinarie styrelsemöte.

Under 2017 har styrelsen sammanträtt nio gånger. 
Ledamöternas närvaro presenteras i tabellen nedan. Inför 
styrelsemötena har ledamöterna erhållit skriftligt material 
beträffande de frågor som ska behandlas vid mötet. 

Styrelseutskott 
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersätt-
ningsutskott. Utskottens ledamöter utses vid det konsti-
tuerande styrelsemötet för ett år i taget och arbetet samt 
utskottens bestämmanderätt regleras av fastställda 
utskottsinstruktioner. De frågor som behandlas vid  
ut  skottens möten protokollförs och rapport lämnas vid 
efter följande styrelsemöte.

Styrelseledamöters oberoende, närvaro och arvode 2017 

Namn Befattning
Ledamot  

sedan

Oberoende i förhållande till Närvaro

Total  
ersättning, 

TSEK

Bolaget och 
bolagsled-

ningen
Större 

aktieägare Styrelsemöten

Revisions-
utskotts-

möten

Ersättnings-
utskotts-

möten

Andrew Kay Styrelseordförande 2015 Ja Ja1) 9/9 3/4 - 322
Dina Chaya Styrelseledamot 2015 Ja Ja 9/9 - - -
Genghis Lloyd-Harris Styrelseledamot 2014 Ja Nej 9/9 4/4 3/3 -
Bali Muralidhar Styrelseledamot 2014 Ja Nej 9/9 4/4 - 38
Björn Odlander Styrelseledamot 2017 Ja Nej 6/9 - 1/3 98
Hans Schikan Styrelseledamot 2015 Ja Ja1) 9/9 - 3/3 133
Birgitte Volck Styrelseledamot 2017 Ja Ja 4/9 - -

 1)  Andrew Kay och Hans Schikan har utsetts till medlemmar av Odlander Fredrikson Groups (”OFG”) så kallade advisory board, vilken fungerar som investeringsrådgivare till vissa av den större 
aktieägaren HealthCaps fonder. Eftersom medlemmarna i OFG:s advisory board inte är anställda av OFG eller HealthCap, endast erhåller begränsad ersättning, endast är verksamma vid 
särskilda tillfällen och då enbart i begränsad omfattning avseende, bland annat, nya potentiella investeringar och granskningar av investeringsrekommendationer och eftersom medlemmarna 
inte tillåts investera vid sidan om HealthCap, har bolaget emellertid gjort den övergripande bedömningen att Andrew Kay och Hans Schikan ska anses vara oberoende i förhållande till bolagets 
större aktieägare.

Bolagsstyrning
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Revisionsutskottet
Bolagets revisionsutskott består av tre ledamöter: Genghis 
Lloyd-Harris (ord förande), Andrew Kay och Bali Muralidhar. 
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrel-
sens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka 
bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i 
bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, 
hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen 
samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitets-
kontroll, granska och övervaka revisorns opartiskhet 
och självständighet och då särskilt uppmärksamma om 
revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revi-
sion samt biträda vid upprättandet av förslag till bolags-
stämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottet
Bolagets ersättningsutskott består av tre ledamöter:  
Hans Schikan (ordförande), Genghis Lloyd-Harris och  
Björn Odlander. Ersättningsutskottet ska bereda för-
slag av seende ersättningsprinciper, ersättningar och 
andra anställningsvillkor för verkställande direktören och 
ledande befattningshavare.

Utvärdering av styrelse och  
verkställande direktör
Styrelseordföranden initierar årligen en utvärdering av 
styrelsens arbete. Utvärderingens syfte är att få en upp-
fattning om styrelseledamöternas åsikt om hur styrelse-
arbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att 
effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en 
uppfattning om vilken typ av frågor styrelsen anser bör ges 
mer utrymme och på vilka områden det eventuellt krävs 
ytterligare kompetens i styrelsen. Styrelsen utvärderar 
fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att 
följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen 
och gör årligen en formell utvärdering.

Verkställande direktör och ledningsgrupp
Den verkställande direktören, Jonas Hansson, är under-
ordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande 
förvaltning och den dagliga driften av koncernens verk-
samhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkstäl-
lande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och 
instruktionen för verkställande direktören. Verkställande 
direktören ska kontinuerligt hålla styrelsen informerad 
om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens 
utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, 
likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt 
varje annan händelse, omständighet eller förhållande som 
kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktie-
ägare.

Intern kontroll avseende  
finansiell rapportering 
Styrelsen ansvarar ytterst för den interna kontrollen i 
bolaget. Ansvaret regleras i aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen samt Koden och styrelsen ansvarar för att 
Wilson Therapeutics har tillräckliga, formaliserade rutiner 
för att säkerställa efterlevandet av fastslagna principer 
för finansiell rapportering och intern kontroll. Rutinerna 
för intern kontroll med avseende på finansiell rapporte-
ring har utformats för att säkerställa tillförlitlig och korrekt 
rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och för-
ordningar samt andra krav som ställs på bolag noterade på 
Nasdaq Stockholm. Bolaget har en funktionell juridisk och 
operativ struktur och utarbetade styr- och internkontroll-
system. Wilson Therapeutics har beslutat att anta det så 
kallade COSO-regelverket, det mest allmänt accepterade 
ramverket för intern kontroll för finansiell rapportering. 

Styrelsen har upprättat styrningsdokument och 
instruktioner i syfte att reglera funktionen och ansvaret 
mellan verkställande direktören och styrelsen, bland 
annat genom styrelsens arbetsordning (vilken uppdate-
rats årligen och i enlighet med vilken styrelsen övervakar 
och säkerställer kvaliteten i bolagets interna kontroll), 
instruktionen för den verkställande direktören, bolagets 
ekonomihandbok och attestinstruktion. Även om sty-
relsen har det yttersta ansvaret delegeras ansvaret för 
upprätthållande av en effektiv kontrollmiljö samt den 
dagliga riskbedömningen och interna kontrollen gäl-
lande finansiell rapportering till bolagets ledning. Enligt 
instruktionerna för den finansiella rapporteringen är den 
verkställande direktören ansvarig för finansiell rapporte-
ring i bolaget. Det är emellertid CFO som har det yttersta 
ansvaret för att säkerställa att den interna kontrollen 
genomförs och efterlevs samt att det bedrivs ett kontinu-
erligt arbete med syfte att stärka den interna kontrollen i 
den finansiella rapporteringen. CFO:s ansvar och arbets-
uppgifter i bland annat detta avseende regleras i detalj i 
bolagets ekonomihandbok.

Med beaktande av bolagets nuvarande storlek och 
verksamhet har styrelsen valt att inte ha en särskild 
internrevision men utvärderar årligen ett eventuellt 
sådant behov.

Bolagsstyrningsrapport

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2017 på sidorna 58-60 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfatt-
ning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar  
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6  
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket 
samma lag är förenliga med årsredovisningen och 
koncern redovisningen samt är i överensstämmelse med 
års redovisningslagen.

Stockholm den 27 april 2018 

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson Anna Svanberg
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 

Revisors yttrande om 
bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Wilson Therapeutics AB, org nr 556893-0357
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STYRELSE
2017 års styrelse

Andrew Kay 
Född 1955. Styrelseordförande sedan 2015.  
Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning: Kandidatexamen i farmaci (honours),  
Nottingham University.
Beskrivning: Andrew Kay har mer än 30 års erfarenhet från 
kommersiella och företagsledande positioner inom läke
medelsindustrin, och tjänstgjorde senast som VD för Algeta ASA. 
Tidigare uppdrag omfattar Global Head of Marketing and Sales 
och medlem i ledningsgruppen på Novartis, samt flera andra 
seniora kommersiella roller i Europa och USA på AstraZeneca,  
Eli Lilly, Sandoz och Boots.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Blueberry 
Therapeutics och NeRRe Therapeutics. Rådgivare till styrelsen  
i KaNDy Therapeutics och direktör på Amulet Consulting. Medlem 
av advisory board i Odlander Fredrikson Group, investeringsråd
givare till HealthCaps fonder.
Ägande i bolaget: 7 088 aktier, 255 000 personaloptioner 
 och 24 000 prestationsaktier Board LTIP 2016.

Dina Chaya 
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: CFA charterholder, CFA Institute, kandidatexamen i 
naturvetenskap (tripos), Cambridge University och mastersex
amen i utvecklingsbiologi och doktorsexamen i molekylär och 
cellulär utvecklingsbiologi från Paris VIuniversitetet.
Beskrivning: Dina Chaya är Partner på NeoMed Management 
och har arbetat med riskkapitalinvesteringar inom healthcare i 
Europa och USA sedan 2001. Dina har tidigare arbetat på 3i plc i 
London och Index Ventures i Geneve.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Oxular Ltd, TopiVert 
Ltd och TopiVert Pharma Ltd.
Ägande i bolaget: Inget.

Birgitte Volck
Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: Läkarexamen och doktorsexamen,  
Köpenhamns universitet.
Beskrivning: Birgitte Volck tjänstgör som Head of R&D  
Rare Disease på GlaxoSmithKline. Hon har tidigare lett  
utvecklingsprogram i både tidig och sen fas och arbetat  
med produktkommersialisering hela vägen från fasen innan 
marknadsgodkännande till slutfasen i produktcykeln för  
bolag som Sobi, Amgen, Genzyme och Pharmexa. Birgitte  
har även publicerat ett flertal publikationer i vetenskapliga 
tidskrifter. 
Övriga pågående uppdrag: Senior Vice President,  
Head of R&D Rare Disease för GlaxoSmithKline.  
Styrelseledamot i TFS Trial Form Support International AB 
och Ascendis Pharma A/S. Adjungerad lektor på Köpenhamns 
universitet.
Ägande i bolaget: 20 100 prestationsaktier Board LTIP 2017.

Bali Muralidhar 
Född 1979. Styrelseledamot sedan 2014.  
Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning: Kandidatexamen i klinisk medicin, Oxford University 
samt masterexamen i medicin och doktorsexamen i cancerbiologi, 
Cambridge University.
Beskrivning: Bali Muralidhar är Partner på MVM. Innan han kom till 
MVM arbetade han med healthcareinvesteringar på Bain Capital. 
Dessförinnan arbetade hans som managementkonsult inom 
health care på Bain & Company. Han fick sin doktorsgrad inom 
cancerforskning från MRC Cancer Cell Unit, Cambridge University, 
och har publicerat över ett dussin vetenskapliga publikationer. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Onbone Oy Valneva 
SE och Zipline Medical Inc. Styrelsesuppleant i Providence Medical 
Technology, Inc.
Ägande i bolaget: Inget.

   

Björn Odlander 
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2017.  
Ledamot i ersättningsutskottet.
Utbildning: Läkarexamen och doktorsexamen,  
Karolinska institutet.
Beskrivning: Björn Odlander är grundare till HealthCap där han 
tjänstgör som Managing Partner. Han har tidigare varit verksam 
som biokemisk forskare inom inflammationsområdet på  
Karolinska Institutet och varit chef för aktieanalys inom healthcare 
på ABB Aros Securities. Björn Odlander har lång erfarenhet från 
ett flertal styrelseuppdrag för både noterade och onoterade bolag 
inom life science. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i HealthCap AB. 
Styrelseledamot och verkställande direktör i Odlander,  
Fredrikson & Co AB. Styrelseledamot i NVC Holding AB,  
Oncorena AB och Bone Support AB.
Ägande i bolaget: Inget.

Genghis Lloyd-Harris 
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2014. Ordförande  
i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.
Utbildning: MBA, Harvard University, doktorsexamen i farmaci, 
University of Melbourne samt kandidatexamen (honours) i medicin 
och biokemi, University of Liverpool.
Beskrivning: Genghis Lloyd-Harris är partner på Abingworth dit  
han kom 2004 från Credit Suisse First Boston (CSFB) där han 
var Managing Director inom aktieanalys i Europa och baserad i 
London. Innan han arbetade med aktieanalys på CSFB, arbetade 
han på CSFB:s Healthcaregrupp på investment bankingdivisionen 
i New York. Genghis har även tidigare tjänstgjort som barnläkare i 
Melbourne, Australien. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Abingworth LLP, 
Abingworth Avillion Blocker Limited, Avillion LLP och Gensight 
Biologics SA.
Ägande i bolaget: 90 000 aktier.

Hans Schikan
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2015.  
Ordförande i ersättningsutskottet.
Utbildning: Doktorsexamen i farmaci, Universitetet i Utrecht.
Beskrivning: Hans Schikan har mer än 25 års erfarenhet av produkt
utveckling, försäljning och ledningspositioner, senast som VD för 

Prosensa, ett bolag specialiserat på ovanliga sjukdomar, 
baserat i Nederländerna. Han har tidigare haft ledande 
positioner inom på Genzyme (uppköpt av Sanofi) och 
Organon (uppköpt av Schering Plough). På Genzyme 
tjänstgjorde han senast som Vice President, Marke
ting & Strategic Development för området ovanliga 
sjukdomar.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i  
Asceneuron SA, InteRNA Technologies BV och 
Complix NV. Styrelseledamot i Swedish Orphan 
Biovitrium AB (publ), Hansa Medical AB (publ) och 
Therachon AG. Medlem av  
Top Team inom holländska Top Sector Life Sciences 
& Health.
Ägande i bolaget: 170 000 personaloptioner och  
16 000 prestationsaktier Board LTIP 2016.
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1. Jonas Hansson 
Född 1974. VD sedan 2012.
Utbildning: Magisterexamen i farmaci, Uppsala universitet och MBA, 
Handelshögskolan i Stockholm.
Beskrivning: Jonas Hansson är medgrundare till Wilson Therapeutics. 
Utöver det är han Venture Partner på HealthCap, ett ledande europeiskt 
riskkapitalbolag som investerar globalt inom life science. Innan han började 
på HealthCap hade Jonas flera roller inom marknad och försäljning på 
Janssen Parmaceutica (J&J).
Ägande i bolaget: 50 000 aktier, 390 000 personaloptioner och  
30 000 prestationsaktier LTIP 2017.

2. Carl Bjartmar 
Född 1963. Chief Medical Officer sedan 2015.
Utbildning: Läkarexamen och doktorsexamen inom neurovetenskap, 
Linköpings Universitet. 
Beskrivning: Carl Bjartmar kommer senast från Genzyme, som ägs  
av Sanofi, där han hade ledande roller inom klinisk utveckling av  
behandlingar för sällsynta och neurologiska sjukdomar. Innan Genzyme 
hade Carl roller inom klinisk utveckling av neurologiska produkter  
på Lundbeck A/S i Danmark. Han har också varit Postdoctoral Fellow på 
Department of Neurosciences vid Cleveland Clinic Foundation i USA.  
Carl är författare till fler än 30 vetenskapliga publikationer. 
Ägande i bolaget: 3 500 aktier, 150 500 personaloptioner och  
20 000 prestationsaktier LTIP 2017. 

3. Susan Flint 
Född 1951. Vice President and Head of Clinical Operations sedan 2014.
Utbildning: Magisterexamen i farmaci, Northeastern University,  
Boston och kandidatexamen i biologi, Bridgewater State College.
Beskrivning: Susan Flint var tidigare Executive Director and Head of Clinical 
Operations på Oxyrane Ltd, ett särläkemedelsföretag baserat i Gent, 
Belgien. Innan dess arbetade Susan på avdelningen för internationella 
regulatoriska frågor på Takeda (Millenium) och var Vice President of Clinical 
Operations på Navidea Biopharmaceuticals och Epix Pharmaceuticals.  
Hon har även varit Vice President på klinikavdelningen på Cato Research, 
som är ett konsultbolag specialiserat på regulatoriska frågor baserat i 
Durham, NC.
Ägande i bolaget: 125 000 personaloptioner och 15 000 prestationsaktier 
LTIP 2017.

4. Anders Martin-Löf 
Född 1971. Chief Financial Officer sedan 2015.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet 
och civilingenjör i teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.
Beskrivning: Anders Martin-Löf var tidigare CFO på RaySearch  
Laboratories AB som är ett medicintekniskt företag, noterat på Nasdaq 
Stockholm. Dessförinnan var han ansvarig för investor relations och hade 
olika positioner inom affärsutveckling på bioteknikbolaget Swedish Orphan 
Biovitrum. Därutöver har Anders Martin-Löf arbetat som management-
konsult på Boston Consulting Group och Cell Network samt var VD  
och grundare av konsultfirman ScienceCap. Han har också genomgått  
Försvarets tolkskola och arbetat på Sveriges generalkonsulat i  
St. Petersburg.
Ägande i bolaget: 1 400 aktier, 170 000 personaloptioner och  
10 000 prestationsaktier LTIP 2017.

5. Rick Lilley
Född 1957. Chief Regulatory Officer sedan 2016.
Utbildning: Kandidatexamen i Mikrobiologi/Genetik och Doktorsexamen  
i Molekylär Genetik, Queen Mary College, University of London.
Beskrivning: Rick Lilley var tidigare SVP, Head of Global Regulatory Affairs 
på Vertex Pharmaceuticals i Boston USA. Han har också varit VP, Head of 
Global Regulatory Affairs på UCB i Belgien, Head of European Regulatory 
Affairs på Johnson & Johnson i Storbritannien och SVP, Head of Global 
Regulatory Affairs & Compliance på Shire Pharmaceuticals i Storbritannien 
och USA. Innan dess har Rick arbetat i ett flertal olika roller inom forskning 
och utveckling och regulatoriska frågor exempelvis på två olika tjänster i 
Japan och en som regulatorisk och utvecklingskonsult på AstraZeneca.
Ägande i bolaget: 150 000 prestationsaktier LTIP 2016 och 10 000  
prestationsaktier LTIP 2017.

6. Vincent Metzler
Född 1973. Vice President Commercial Planning & Launch Strategy  
sedan 2016.
Utbildning: Doktorsexamen i molekylärbiologi, Berns universitet.
Beskrivning: Vincent Metzler arbetade tidigare på Alexion Pharmaceuticals 
i flera ledande kommersiella roller, senast som Head of EMEA Marketing 
Soliris och Core Member inom Soliris Global Leadership Team. Innan  
dess var Vincent hos Miltenyi Biotec GmbH, F. Hoffmann-La Roche Ltd,  
Amgen Inc. och Idexx Laboratories i olika marknads- och säljroller.
Ägande i bolaget: 10 000 aktier, 125 000 prestationsaktier LTIP 2016 och 
10 000 prestationsaktier LTIP 2017. 

7. Thomas Plitz
Född 1968. Chief Scientific Officer sedan 2014.
Utbildning: Magisterexamen i biologi och doktorsexamen i immunologi  
och cellbiologi, Technische Universität München.
Beskrivning: Thomas Plitz arbetade tidigare på Shire i en ledande roll inom 
inom forskning och utveckling med ansvar för forskningsprojekt och  
lanserade produkter för en ovanlig sjukdom som leder till förhöjda 
järnvärden, gastroenterologiska sjukdomar och njursjukdomar. Har också 
haft olika roller inom forskning och global produktutveckling på Serono 
och Merck Serono, där han var ansvarig för tidig forskning inom neuro-
inflammatoriska sjukdomaroch arbetade med utveckling av neurologiska 
forskningsprojekt. Thomas är också meduppfinnare till flera patent.
Ägande i bolaget: 1 500 aktier, 150 500 personaloptioner och  
15 000 prestationsaktier LTIP 2017.

8. Lars Olsson 
Född 1967. Vice President of Chemistry, Manufacturing and  
Control (CMC) sedan 2012.
Utbildning: Doktor i organisk kemi, Stockholms Universitet. 
Beskrivning: Lars Olsson har tidigare arbetat på Karo Bio, Acadia  
Pharmaceuticals och Medivir i roller som ansvarig för CMC eller  
utvecklingsspecialist. Lars har en akademisk bakgrund inom kolhydratkemi 
och har spenderat mer än 2,5 år som post doc vid NPGRI-institute och 
University of Alberta. Innan han började arbeta på mindre läkemedelsbolag 
arbetade Lars sju år på AstraZeneca i Södertälje i olika roller inom  
organisationen för processutveckling. 
Ägande i bolaget: 1 000 aktier, 124 000 personaloptioner och  
10 000 prestationsaktier LTIP 2017.

LEDNINGSGRUPP
2017 års ledningsgrupp

1.

2.

3.

4.

5.

8.7.

6.
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ORDLISTA 
albumin
Det vanligast förekommande proteinet 
i blodet och med förmåga att binda 
koppar.

ALS
Amyotrofisk lateralskleros.

aminotransferaser i serum
En markör för leverskada.

antioxidativ process
Biologiska mekanismer som förhindrar 
cellskador till följd av oxidering. 

artrit
En form av ledsjukdom som innefattar 
inflammation i en eller flera leder.

ATP7B
En gen som kodar för en intracellulär 
koppartransportör som spelar en 
central roll i regleringen av koppar-
balansen i levercellerna.

autosomalt recessiv mutation
Mutation i en autosomal gen (dvs. inte 
en kromosom knuten till kön såsom 
x eller y), innebärandes att en defekt 
orsakad av mutationen är oberoende 
av kön och endast när mutation finns i 
båda kopiorna som ärvts av föräldrarna 
kan barnet visa de defekta, ärvda 
egenskaperna. 

biliär utsöndring
Utsöndring genom gallan.

cellandning
Metabola reaktioner i cellernas 
mitokondrier och som omvandlar 
näringsämnen i biokemisk energi som 
kan användas av cellerna för dess vitala 
funktioner.

ceruloplasmin
Ett viktigt koppartransporterande 
protein.

copays
Där en patient måste betala en del av 
kostnaden genom en patient avgift 
eller självrisk för något som ingår i 
sjukförsäkringen.

CTA
Clinical Trial Application, ansökan om 
att påbörja kliniska studier i EU.

Cuprimine
En penicillaminprodukt i USA, 
marknadsförd av läkemedelsbolaget 
Valeant.

Depen
En penicillaminprodukt i USA, mark-
nadsförd av läkemedelsbolaget Meda.

dysartri
En neurologisk talstörning som orsakas 
av nedsatt rörlighet i de muskler som 
används vid tal, inkluderat läppar, 
tunga, stämband och/eller diafragma. 

EMA
European Medicines Agency.

farmakokinetisk
Processen genom vilken ett läkemedel 
absorberas, distribueras, metaboli-
seras och utsöndras av kroppen.

FDA
United States Food and Drug 
Administration, det amerikanska 
läkemedelsverket.

Galzin
En zinkprodukt i USA, som tillhanda-
hålls av läkemedelsbolaget Teva.

GCP
Good Clinical Practice, god 
forskningssed.

glutationproteiner
En antioxidant som levercellerna 
använder för att lagra koppar.

kelator
En molekyl som binder metalljoner på 
ett visst sätt.

hemolys
Röda blodkroppar som spricker eller 
går sönder.

hepatit
Inflammation i levern. 

hepatocyter
Leverceller.

hepatolog
En läkare specialiserad på levern samt 
behandling av dess sjukdomar.

homeostas
Ett systems egenskap att upprätthålla 
jämvikt så att de interna förhållandena 
är stabila och relativt konstanta.

kolinsalt
Kolinsalt är ett ämne som finns i viss 
föda och som är viktigt för cellernas 
uppbyggnad. I egenskap av anjon  
(negativt laddad jon) används den för 
att bilda saltet biskolin tetrathiomolyb-
date, WTX101. 

idiopatisk lungfibros
En ovanlig lungsjukdom.

immunsuppressiv
Ett läkemedel som försämrar 
immunförsvaret.

IND
Investigational New Drug, ansökan om 
att påbörja kliniska studier i USA.

jon
En atom eller molekyl med en positiv 
(katjon) och en negativ (anjon) elektrisk 
laddning.

MAA
Marketing Authorization Application, 
ansökan för godkännande av ett nytt 
läkemedel i EU.

mitokondria
En celldel som producerar energi till 
cellen.

molekyldel
En del eller en specialiserad grupp av 
en molekyl.

monoterapi
Användningen av ett enda läkemedel 
(det vill säga inte i kombination med 
något annat läkemedel) för behandling 
av en särskild störning eller sjukdom.

MPA
The Swedish Medical Products Agency, 
det svenska Läkemedelsverket.

myasteni
En immunsjukdom som påverkar 
musklerna.

NDA
New Drug Application, ansökan för 
godkännande av ett nytt läkemedel på 
den amerikanska markanden.

neuropsykiatrisk
En kombination av neurologiska och 
psykiska symptom.

neutrofiler
En sorts vita blodkroppar som är en del 
av immunsystemet.

NORD
National Organization for Rare 
Disorders, en amerikansk intresseor-
ganisation för patienter med ovanliga 
sjukdomar.

onkologi
Medicinskt forskningsområde inriktat 
på prevention, diagnos och behandling 
av cancer. 

penicillamin
En nuvarande behandling av Wilsons 
sjukdom som på ett icke specifikt 
sätt fäller ut koppar och främjar att 
kopparen avlägsnas genom urinen.

peroxidering av lipider
Oxidativ skada på fetter.

PPI
Protonpumpshämmare.

PRIME
Ett program för prioriterade läkemedel 
som för närvarande utvecklas av EMA.

pseudobulbär pares
Ett medicinskt tillstånd som  
karaktäriseras av oförmågan att  
kontrollera ansiktsrörelser. 

Riluzol
Ett läkemedel som är godkänt för 
behandling av ALS.

SOD1-fALS
En ärftlig form av ALS orsakad av en 
defekt i SOD1-genen.

Syprine
En trientinprodukt i USA, marknadsförd 
av Valeant.

systemisk lupus erythematosus
Ett tillstånd när immunförsvaret 
angriper kroppens egna vävnader.

särläkemedel
Läkemedelsklassificering som kan 
ges om den potentiella läkemedels-
produkten inriktas på en sjukdom som 
bara förekommer i ett fåtal människor 
och om vissa ytterligare kriterier 
uppfylls.

tetrathiomolybdat
En ny koppar-proteinbindande 
substans som har en stark bindning till 
och selektivitet för koppar.

transkupreinbärare
Kopparbärare i plasman och som är 
involverad i den initiala distributionen 
av koppar som kommer in i blodet 
genom matsmältningskanalen.

trientin
En kopparkelator för behandling av 
Wilsons sjukdom i patienter som inte 
tål penicillamin.

Wilsons sjukdom:  
en ovanlig sjukdom med stora  
kvarstående medicinska behov
Behandlingen är i stort sett oförändrad sedan zink och  
kelatorer introducerades för cirka 50 år sedan.

WTX101: I klinisk utveckling.  
Ny typ av koppar- 

proteinbindande substans

Brittiska ämnet 
Lewisite:  
Kelator 

Zink: Minskar  
upptaget av koppar  
från födan i tarmarna

Penicillamin 
Kelator

Trientin 
Kelator

1951 1956 1960 1969 Slutet av 2010talet
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www.wilsontherapeutics.com
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Wilson Therapeutics AB
Kungsgatan 3
SE111 43 Stockholm, Sverige
Telefon +46 8 796 00 00
info@wilsontherapeutics.com

USA

Wilson Therapeutics Inc
1500 District Avenue
Burlington, MA 01803, USA
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