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Enorama Pharma har under perioden erhållit 
godkännande från indiska myndigheter att ge-
nomföra två planerade bioekvivalensstudier av 
vårt nikotintuggummi. Det gäller varianterna  
med mint- respektive fruktsmak. Båda studier-
na är under genomförande och vi inväntar bio-
analytiska resultat. Stabilitetsdata genereras 
löpande, och registreringsansökan planeras 
skickas in under det första kvartalet 2018.

Enorama Pharma har under våren lämnat in  
en patentansökan till Patent- och registrerings- 
verket i Sverige (PRV) avseende formuleringen 
av bolagets nikotinprodukt. Patentet kommer 
att skydda produkten och teknologin, men 
kommer också vara ett viktigt försäljningsar-
gument i förhållande till våra nuvarande och 
kommande kunder. 

Enorama	Pharma	fick	i	augusti	två	ansökningar	
om varumärkesregistrering godkända i EU. 
Det ena varumärket är CHEWMED - namnet på 
vår plattform för medicinska tuggummin som	
kan	användas	till	flera	olika	läkemedels- 
substanser. Det andra varumärket är  
NICOBRIGHT - namnet på vårt nikotin- 
tuggummi. Enorama Pharma har därefter sänt 
in ansökningar om varumärkesregistrering för  
de två varumärkena i Kanada och USA.

Enorama Pharma har under perioden deltagit 
i	flera	mycket	interessanta	konferenser.	 
I slutet av mars deltog bolaget på Bio-Europe 
Spring-partnerkonferensen i Barcelona och  
i slutet av maj på den internationella partner-
konferensen EuroPLX i Wien. Generellt var 
intresset för Enorama Pharma stort, både  
för nikotinprodukten och vår CHEWMED- 
plattform.  Enorama Pharma har också  
deltagit på Expopharm i Düsseldorf och på 
CPHI i Frankfurt där vi haft en lång rad möten 
med potentiella kunder och leverantörer.

Enorama Pharma har i oktober ingått ett sam- 
arbetsavtal med det globala läkemedelsföre- 
taget Dr. Reddy´s Laboratories om utveckling 
och försäljning av nikotintuggummi i Nord-
amerika. Dr Reddy´s Laboratories är baserat  
i Hyderabad, Indien. Bolaget är listat på börs- 
erna i New York och Bombay. Avtalet är ett  
viktigt steg för Enorama Pharma mot den 
nordamerikanska marknaden. Utvecklings- 
arbetet inleds omedelbart och betalningar 
erhålls successivt efter uppfyllande av ett antal  
avtalade milstolpar.

Enorama	Pharma	har	ersatt	ett	befintligt	
bryggfinansieringslån	om	7	MSEK	med	ett	nytt	
lån	om	samma	belopp.	Det	nya	finansierings- 
avtalet har ingåtts med långivare i Singapore 
och har bättre villkor än det tidigare avtalet. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Sammanfattning av delårsrapport

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -2 118 (-1 048) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -2 161 (-1 116) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -0,48 (-0,25) SEK

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -5 475 (-5 809) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -5 610 (-5 924) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -1,24 (-1,31) SEK

 Soliditeten uppgick per den 30 september till 23,4%

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 534 955 aktier. 
Resultat per aktie per 2016-12-31 var -1,73 SEK. 
Antalet aktier per 2017-09-30 uppgick till 4 534 955 (4 534 955 samma period föregående). 
Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 534 955 (4 534 955). 
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VD har ordet

Det har varit ett mycket händelserikt kvartal och 
det är med stor glädje jag kan konstatera att vi lyckats 
uppfylla de åtaganden som gjorts. Testerna av vårt 
nikotintuggummi löper enligt plan, vilket gett 
möjlighet att fokusera på marknad, försäljning
och dialoger med strategiska samarbetspartner.

Fortsatt stort internationellt 
intresse för våra produkter. 

Vi har nu den första kunden på plats för vårt  
nikotintuggummi på den nordamerikanska mark-
naden. USA står för 40 procent av den globala 
NRT-marknaden (Nicotine Replacement Therapy). 
Denna marknad är därför extremt viktig för  
Enorama Pharma, eftersom vi har ambitionen att 
nå ut globalt.

Vi är mycket nöjda med att det blev  
Dr. Reddy´s Laboratories som vi träffat detta  
första avtal med. Som läkemedelsbolag är  
Dr. Reddy´s  Laboratories en av de stora aktör- 
erna på den amerikanska marknaden och  
bolaget kan NRT-marknaden väl då det redan 
marknadsför ett nikotinplåster i USA. Vi har stora 
förväntningar på detta avtal.

Generellt möter vi ett stort intresse för våra pro-
dukter. Dialogen med ytterligare intressenter är i 
full gång och vi för i skrivande stund samtal med 
flera	potentiella	kunder	för	våra	nikotinprodukter	
i Europa, Nordamerika och Asien. Dessutom är 
inledande	dialoger	initierade	med	flera	potenti-
ella kunder för vår CHEWMED-teknologi, där vi 
diskuterar	flera	aktiva	substanser	inom	olika	 
terapiområden.

Tekniskt och administrativt löper färdigställandet 
av våra fyra första varianter av nikotintuggummin 
enligt plan. De stabilitetsstudier vi gjort ligger 
inom	specifikationerna	och	vi	inväntar	nu	resul- 
taten från de sista och avslutande stabilitets- 
testerna. Vi inväntar även den slutliga analysen av 
våra bioekvivalenstester och räknar med att kunna 
skicka in en registreringsansökan under det första 
kvartalet 2018.

Under	oktober	refinansierade	vi	vårt	låneavtal	och	
säkerställde	därmed brygglånet	till	och med 
första halvåret 2018. Det nya lånet löper med för 
Enorama Pharma väsentligt bättre villkor än det 
tidigare. Styrelsen arbetar fortsatt med en 
långsiktig	finansieringsplan	och	avser	att	åter- 
komma med mer information om fortsatt 
finansiering inom kort.

För att summera kvartalet har det inneburit hårt 
arbete som också gett resultat. Jag ser fram emot 
en lika intensiv avslutning på 2017 och ett 2018 
som kommer att erbjuda många spännande  
möjligheter och milstolpar.

MATS RÖNNGARD, VD ENORAMA PHARMA
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Enorama Pharmas verksamhet
Om verksamheten
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag 
med fokus på konsumentvänliga medicinska tugg-
gummin för administration av beprövade läke- 
medelsubstanser. Enoramas mål är att bli en ledande 
global leverantör av konsumentvänliga medicinska 
tuggummin.

Affärsidé
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga  
medicinska tuggummin som innehåller beprövade 
substanser och erbjuda dessa som Private Label  
(se nedan). Fördelarna med medicinska 
tuggummin är att de erbjuder ett potentiellt 
snabbare upptag av den verksamma substansen, 
samt att de är enkla att använda för patienten och 
är populära inte minst bland ungdomar. Bolagets 
produkter kommer att registreras som läkemedel.

Affärsmodell
Private label innebär att Enorama Pharma kommer 
att ansvara för och  kontrollera produkt- 
utvecklingen och produktionen  men överlåter 
lokala marknadsaktiviteter till dess kunder. Kunder 
och distributionspartners är större läkemedels-,
tobaks- och Fast Moving  Consumer Goods-
företag, såväl som apotek och livsmedelsbutiker. 
Produktionen kommer att  hanteras av en anlitad 
CMO. Bolagets in-house- kompetens kommer att 
hantera R&D, logistik och marknadsdata samt 
nyckelkunder. Genom denna affärsmodell 
minimeras marknadsrisken och investerings- 
behovet samtidigt som kunderna erbjuds en unik 
produkt som kan säljas till en attraktiv prisnivå, 
vilket i sin tur borgar för goda marginaler.

Produkter för rökavvänjning
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt 
nikotintuggummi i olika smaker som ska erbjudas 
globalt. Enorama Pharma skapar ett tuggummi som 
är lika uppfriskande som ett konfektyrtuggummi  
och har samma medicinska effekt som andra  
nikotintuggummin.  Bolaget genomför studier för 
administration av nikotin via tugggummi med sikte 
på att lansera bolagets första nikotintuggummi vid 
årskiftet 2018/2019. Enorama Pharma har ingått ett 
partnerskap med ett läkemedelsföretag som har 
erhållit rättigheterna att sälja bolagets produkter 
till vissa marknader i Europa genom apotekskedjor 
med vilka läkemedelsbolaget har avtal med.

Produkter för andra aktiva substanser
Enorama Pharma tillväxtstrategi är att utöka antalet 
applikationsområden för våra medicinska tuggum-
mi. Bolaget har en grundteknologi CHEWMED, som 
är en tuggummiplattform, som kan användas som 
bärare av en stor mängd av aktiva läkemedels- 
substanser. Tuggummi som administrationsform för 
läkelmedel (drug delivery system) har fördelar så 
som snabb effekt, convenience, upptag via munhå-
lan m.m. Första utvärderingsarbetet av tillämpnings-
området allergisk rinit blev avslutat under som-
maren 2017 med ett positivt resultat. Flera aktiva 
substanser inom detta terapiområde uppvisar goda 
egenskaper för att tillämpas med Enorama Pharmas 
tuggummi som bärare.
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Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma under perioden 
uppgick till 0 (0). Bolaget beräknas generera intäkter  
Q4 2018.

Resultat 
Kvartalets rörelseresultat var -2 118 (-1 048) KSEK
Rörelseresultatet för årets nio första månader  
- 5 475 (-5 809) KSEK 
Avvikelsen i kvartalets rörelseresultat beror främst på
kostnader	i	samband	med	bryggfinasieringen	2017.	Samt	att
det under kvartalet varit mer marknadsaktiviteter. I rörelse- 
resultatet för hela perioden ingår aktivering av utvecklings-
kostnader med 3 323 (3 905) KSEK. 
Personalkostnader för kvartalet uppgick till -682 (-454) KSEK 
Personalkostnader för årets nio första månader uppgick till
-1 953 (-1 020) KSEK 
Avvikelsen i personalkostnader mot föregående år för årets
första nio månader beror på att det under 2016 endast var
en anställd under de första åtta månaderna. Mot två stycken
under 2017. 

Övriga externa kostnader i kvartalet uppgick till 
-1 701 (-809) KSEK 
Övriga externa kostnader för årets nio första månader
uppgick till -4 216 (-5 531) KSEK. 
Avvikelsen mellan åren för hela perioden, är de kostnader
som togs i samband med nyemissionen våren 2016. Samt att
det under 2017 varit fokus på att hålla nere kostnader som
inte är kopplade till utvecklingsarbetet. För kvartalet så har
det varit mer marknadsaktiviteter än motsvarande kvartal

föregående år, samt en engångskostnad i samband med 
Bryggfinansieringen,	som	gör	att	resultatet	blir	sämre	2017.	

Resultat före skatt uppgick under kvartalet till 
-2 161 (-1 116) KSEK
Resultat före skatt uppgick under årets nio första månader
till -5 610 (-5 924) KSEK

Finansiell ställning
Soliditeten var 23,4 (67,7) procent per den 30 september 
2017 och det egna kapitalet 3 470 (10 992) KSEK. Likvida 
medel uppgick till 1 648 (6 567) KSEK per den 
30 september 2017.  
Totala tillgångar uppgick per den 30 september 2017  
till 14 823  (16 243) KSEK.  

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet	för	årets	nio	första	månader	var 
-2 180 (5 726) KSEK. 
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med 
3 323 (3 905) KSEK i perioden. 

Principer för delårsrapportens upprättande
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättar bolaget sin 
redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).  

Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter
 Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 15 februari 2018

Kontaktperson avseende finansiell information: Mats Rönngard, VD, mats.ronngard@enorama.se

Finansiell utveckling
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  2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
 Not 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  -- -- -- -- --
Aktiverade	utvecklingsutgifter	för	egen	räkning	 	 395		 1 502		 3 323		 3 905		 3 991	
Övriga rörelseintäkter  50  1  50  10  11 
Summa rörelseintäkter  445  1 503  3 373  3 915  4 002 

Rörelsens kostnader      
Inköp	av	tjänster	utveckling	 	 -179		 -1 288		 -2 663		 -3 169		 -3 266	
Övriga	externa	kostnader	 	 -1 701		 -809		 -4 216		 -5 531		 -6 616	
Personalkostnader	 	 -682		 -454		 -1 953		 -1 020		 -1 784	
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  - - - - -
Övriga rörelsekostnader  -1  - -16  -4  -9 
Summa rörelsekostnader  -2 563  -2 551  -8 848  -9 724  -11 675 
      
Rörelseresultat  -2 118  -1 048  -5 475  -5 809  -7 673  
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  -- -- -- -- --
Räntekostnader och liknande resultatposter  -43  -68  -135  -115  -163  
      
Resultat efter finansiella poster  -2 161  -1 116  -5 610  -5 924  -7 836
      
Resultat före skatt  -2 161  -1 116  -5 610  -5 924  -7 836  
      

Skatt på periodens resultat 1 -- -- -- -- --
      
PERIODENS RESULTAT  -2 161  -1 116  -5 610  -5 924  -7 836 

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Resultaträkning i sammandrag
(KSEK)



(KSEK)
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  709 709 709 
Fond	för	utvecklingsutgifter	 	 7 314		 -	 3 991	
Summa bundet eget kapital  8 023  709  4 700 

Fritt eget kapital
Överkursfond		 	 0		 14 463		 10 258		
Balanserat	resultat	 	 1 057		 1 744		 1 958
Årets	resultat	 	 	-5 610		 -5 924		 -7 836	
Summa fritt eget kapital  -4 553  10 283  4 380  

      
SUMMA EGET KAPITAL  3 470  10 992  9 080 

    
Långfristig skuld
Skulder	till	kreditinstitut	 	 3 000		 3 400		 3 400	
Summa Långfristiga skulder  3 000  3 400  3 400

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld kreditinstitut  300  225  150 
Leverantörsskulder	 	 	355		 1 057		 273	
Skulder till koncernföretag  275  303  303  
Övriga skulder  7 155 103 88 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  268  163  332  
Summa kortfristiga skulder  8 353  1 851  1 146 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  14 823  16 243  13 626

    
 Not 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
    

 

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbete	 	 12 977		 9 567		 9 653
Summa immateriella anläggningstillgångar  12 977  9 567  9 653  

Summa anläggningstillgångar  12 977  9 567  9 653

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  140  69  83  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  58  40  62 
Summa kortfristiga fordringar  198  109  145 

Kassa	och	bank	 	 1 648		 6 567		 3 828	

Summa omsättningstillgångar  1 846  6 676  3 973  

SUMMA TILLGÅNGAR  14 823  16 243 13 626

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Balansräkning i sammandrag



(KSEK)
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  2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
 Not 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
     

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat	 	 -2 119	 -1 048	 -5 476	 -5 809	 -7 672
Avskrivningar  -- -- -- -- --
Erhållen ränta  -- -- - -- --
Erlagd ränta  -43 -68 -135 -115 -164
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital   -2 162 -1 116 -5 611 -5 924 -7 836

Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar		(ökning	-	/	minskning	+)	 	 504	 618	 -53	 2 555	 2 519
Rörelseskulder		(ökning	+	/	minskning	-)	 	 -755	 -1 845	 157	 -169	 -797
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 413 -2 343 -5 507 -3 538 -6 114

Investeringsverksamheten
Förvärv	av	immateriella	anläggningstillgångar	 	 	-396	 -1 502	 -3 323	 -3 905	 -3 991
Kassaflöde från investeringsverksamhet  -396 -1 502 -3 323 -3 905 -3 991

Finansieringsverksamhet
Nyemission	 	 -	 -	 -	 10 394	 10 392
Upptagna	lån	 	 -	 -	 6 900	 3 000	 3 000
Amortering av lån  -50 -75 -250 -225 -300
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  -50 -75 6 650 13 169 13 092

Årets	kassaflöde	 	 -2 859	 -3 920	 -2 180	 5 726	 2 987
Likvida	medel	vid	periodens	början	 	 4 507	 10 487	 3 828	 841	 841
Likvida medel vid periodens slut  1 648 6 567 1 648 6 567 3 828

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Kassaflödesanalys
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  Fond för   
  utvecklings- Fria Periodens  

 Aktiekapital utgifter reserver resultat Totalt
     

Ingående balans 1 januari 2016	 575	 0	 6 605	 -656	 6 524	
Nyemission	 134	 	 10 258	 	 10 392	
Omföring föregående års resultat   -656 656 0 
Avsättning fond för utvecklingsutg,     0 
Årets	resultat	 	 	 	 -5 924	 -5 924
 
Eget kapital 30 september 2016 709 0 16 207 -5 924 10 992

Ingående balans 1 januari 2016	 575	 0	 6 605	 -656	 6 524	
Nyemission	 134	 	 10 258	 	 10 392	
Omföring föregående års resultat   -656 656 0 
Avsättning	fond	för	utvecklingsutg,	 	 3 991	 -3 991	 	 0	
Årets	resultat	 	 	 	 -7 836	 -7 836

Eget kapital 31 december 2016 709 3 991 12 216 -7 836 9 080

Ingående balans 1 januari 2017	 709	 3 991	 12 216	 -7 836	 9 080	
Omföring	föregående	års	resultat	 	 	 -7 836	 7 836	 0	
Avsättning	fond	för	utvecklingsutg,	 	 3 323	 -3 323	 	 0	
Årets	resultat	 	 	 	 -5 610	 -5 610	

Eget kapital 30 september 2017 709 7 314 1 057 -5 610 3 470

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Förändring av eget kapital

Not 1  Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december 2016 
till 9 250 KSEK (705). Uppskjuten skattefordran har värderats till  
noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga  
underskottsavdraget kan komma att utnyttjas. 

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets  
verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga  
risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Malmö, 15 november 2017

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS JUNGBECK 
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD 
VD / STYRELSELEDAMOT

För ytterligare information

MATS RÖNNGARD, VD  
Telefon:  0708-72 82 50 (mobil)
E-post:  mats.ronngard@enorama.se
Hemsida:  www.enorama.se
Adress:  Södergatan 3, 211 34 Malmö
  

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

(KSEK)
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