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 Styrelsen i Enorama Pharma meddelade i januari att 
Bolaget ingått låneavtal med bolagets huvudägare 
Swede Unipharma AB gällande ett brygglån om  
7,5 MSEK. Brygglånet finansierar Enoramas  
rörelsekapital till och med juni månads utgång 2018. 
Lånet löper med en årsränta om 6,75 procent och 
ska amorteras över 5 år med första betalning den  
31 december 2018. 

 I slutet av januari meddelade Enorama Pharma att 
en bioekvivalensstudie av Bolagets nikotintuggummi 
med fruktsmak visade upp skillnader mot referens-
produkten. Tidigare hade samma studie av nikotin-
tuggummit med mintsmak visat ett positivt resultat 
varför Bolaget beslutade att göra om studien av 
fruktvarianten med vissa justeringar. Repetitionen av 
studien bedömdes inte påverka Enorma Pharmas 
affärsplan. 

 I februari slutförde Enorama Pharma analysen av 
sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets 
nikotintuggummin, 2 mg och 4 mg, med mintsmak. 
Resultatet låg inom specifikationerna och var således 
positivt. 

 I mars slutfördes analysen av sex månaders data i 
stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 
2mg och 4 mg, med fruktsmak. Resultatet låg inom 
specifikationerna och var således positivt.

 I början av april slutfördes den andra bioekvivalens-
studien av Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak 
och resultatet var positivt. Bolagets bedömning i 
januari att repetitionen av studien inte skulle påverka 
affärsplanen visade sig vara korrekt. I och med detta  
blev samtliga studier som krävs för att registrera 
tuggummit som läkemedel färdigställda. Detta var 
en mycket viktig milstople i Bolagets historia och 
öppnar stora möjligheter att nå ännu fler kundavtal 
globalt än de som Bolaget redan har. 

 Den 17 april meddelade styrelsen i Enorama Pharma 
att Bolaget ingått ett nytt låneavtal med bolagets 
huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett 
brygglån om 3,5 MSEK. Brygglånet syftar till att  
finansiera Enoramas rörelsekapital till och med  
månadsskiftet augusti/september 2018. Lånet  
löper med en årsränta om 6,75 procent och ska 
amorteras över 5 år med första betalning den  
31 december 2018.

Väsentliga händelser under perioden  
1 januari – 31 mars 2018

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Sammanfattning av delårssrapport

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 31 MARS 2018

 Nettoomsättningen uppgick till 1 639 (0) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till - 2 982 (-1 537) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -3 024 (-1 584) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -0,63 (-0,35) SEK

 Soliditeten uppgick per den 31 mars till  
21,4% (61,7%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier. Resultat per aktie 2017-12-31 var -1,82.
*Antalet aktier per 2018-03-31 uppgick till 4 816 875 (4 534 955). Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 816 875. 
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VD har ordet

I april nådde Enorama Pharma  
en mycket viktig  milstolpe! 

Under årets första kvartal och perioden strax efter har 
vi på Enorama Pharma bevisat oss. Vi har bevisat att vår 
produkt, nikotintuggummit, möter de kliniska och  
produktionsmässiga krav som ställs för att kunna gå 
vidare till marknaden. Vi har bevisat att vi kan leverera 
på de åtaganden som gjorts. Nu går vi vidare med ännu 
större tyngd och energi.

I april nådde Enorama Pharma sin hittills viktigaste  
milstolpe – alla studier, kliniska och stabilitetstester,  
blev fullgjorda med positiva resultat. Jag kan inte nog  
understryka hur viktigt detta är. Vi har med detta gått 
från en god affärsplan med vettiga kalkyler, men som 
fram till nu har baserats på antaganden, till att bevisa att 
vår produkt är möjlig att producera och redo att få god-
känd som läkemedel.

Detta innebär att vi nu kan gå vidare till nästa steg,  
vilket är att skicka in ansökningar om läkemedels- 
registrering till utvalda myndigheter runt om i världen. 
Vi kan nu visa upp kompletta data kring nikotinpro- 
dukten. Det innebär även att Enorama Pharmas tyngd 
och trovärdighet ökar väsentligt i våra kontakter med 
nya potentiella kunder. 
 
Vi har nu en rad viktiga fokusområden för den  
kommande perioden: 
 

 Registreringsansökningarna för vår fyra nikotin- 
 varianter, 2 mg och 4 mg frukt- respektive mintsmak,  
 ska färdigställas. Det finns olika metoder att göra  
 dessa ansökningar och olika marknader att fokusera  
 på. Strategin för ansökningarna är fastställd och  
 förberedelsena är igångsatta.  
 

 Försäljningsarbetet ska intensifieras ytterligare.  
 Vi deltog i mars på partnerkonferensen Bio-Europe  
 Spring som hölls i Amsterdam. Vi hade en lång rad  
 möten med intressenter som vi nu följer upp. För att  
 kunna öka tempot i vår internationella marknads- 
 bearbetning har vi beslutat att anställa ytterligare en  
 Business Development Manager. Vi hoppas att  
 snarast få denna rekrytering i hamn.

 Produktutvecklingsarbetet tillsammans med  
 Dr. Reddy´s Laboratories är av mycket stor vikt,  
 eftersom det är en inkörsport till den stora nord- 
 amerikanska marknaden. Detta arbete har högsta  
 prioritet och ju förr vi kan introducera produkter på  
 den attraktiva amerikanska marknaden, desto bättre. 
 

 Vi ska också fortsätta arbetet med nya produkt- 
 koncept. Under det första kvartalet har vi anställt  
 ytterligare en projektledare, Kristina Hansson, för  
 att öka tempot även här. Kristina Hansson har  
 arbetat under många år inom life science, bland  
 annat på AstraZeneca, Gambro och Scandinavian  
 Chemotech. I detta sammanhang vill jag nämna att  
 Enorama Pharma nyligen deltog på konferensen  
 ”Next Generation Nicotine Delivery” i Atlanta, USA,  
 den 24 och 25 april. 
 
Jag hoppas att det här tydligt framgår att trots att vi har 
bevisat oss på en rad områden den senaste tiden, så  
lutar vi oss inte tillbaka. Under den första delsträckan 
har vi bevisat att vårt koncept fungerar och det innebär 
att vi måste anstränga oss ännu hårdare när vi går  
vidare. Och vi gör det med större tyngd i marknads- 
arbetet och med ännu mer energi och kraft i produkt- 
utvecklingen. Jag ser fram emot att teckna fler kund- 
avtal och fortsätta vår väg mot marknaden. 
 
Med dessa ord tackar jag alla mina medarbetare för ett 
fint genomfört kvartal och alla er investerare för att ni 
visar förtroende för vår förmåga och beslutsamhet att 
skapa ett förstklassigt och lönsamt life science-bolag 
inom drug delivery.

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 tuggummin 
för administration av beprövade läkemedelsubstanser. 
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 sub- 
stansen, samt att de är enkla att använda för patienten. 
Bolagets produkter kommer att registreras som  
läkemedel.

Affärsmodell
Private Label innebär att Enorama Pharma kommer att 
ansvara för och kontrollera produktutvecklingen 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 kon-
traktstillverkare medan Enorama Pharmas in-house- 
kompetens hanterar R&D, logistik och marknadsdata 
samt nyckelkunder. Genom denna affärsmodell mini- 
meras marknadsrisken och investeringsbehovet sam-
tidigt 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 har avslutat studier för administration av nikotin 
via tugggummi med sikte på att lansera bolagets första 
nikotintuggummi under 2019. Enorama Pharma har 
ingått flera kundavtal som ger tillgång till de nordameri-
kanska och nordeuropeiska marknaderna. 

Produkter för andra aktiva substanser
Enorama Pharma tillväxtstrategi är att utöka antalet  
applikationsområden för våra medicinska tuggummi.  
En av Bolagets grundteknologier, ChewMed®, är en 
tuggummiplattform, som kan användas som bärare av 
aktiva läkemedelssubstanser. Tuggummi som adminis-
trationsform för läkelmedel (drug delivery system) har 
fördelar så som snabb effekt, bekvämlighet, upptag via 
munhålan m.m. Första utvärderingsarbetet av tillämp-
ningsområdet allergisk rinit blev avslutat under somma-
ren 2017 med 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 1 639 (0). Intäkten uppkommer i samband med 
fakturering av Milestone och avslutade utvecklingsprojekt i 
enlighet med avtal. Framtida variation i intäkter kan uppkomma 
då fakturor intäktsförs när villkoren enligt avtal är uppfyllda. 

Resultat      
Kvartalets rörelseresultat var -2 982 (-1 537) KSEK.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till  
-1 249 (-576) KSEK. 
 
Den stora avvikelsen i personalkostnader mot föregående år 
beror på att det under 2017 endast fanns två anställda mot 
fyra 2018. Justering av lönenivån har skett  mellan åren enligt 
anställningsavtal.  

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till  
-2 840 (-1 168) KSEK.
 
Avvikelsen mellan åren består i ökade konsult och resekost-
nader i samband med uppstart av nya projekt. Kostnader 
för ombyggnad av hemsida påverkar också årets kostnader 
jämfört med förra året.

Resultat före skatt under kvartalet uppgick till  
-3 024 (-1 584) KSEK.

Finansiell ställning
Soliditeten var 21,4 (61,7) procent den 31 mars 2018 och det 
egna kapitalet 4 337 (7 496) KSEK. Likvida medel uppgick till  
1 575 ( 1 666) KSEK per 31 mars 2018. Totala tillgångar uppgick 
den 31 mars 2018 till 20 254  (12 150) KSEK.   

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var -1 411 (-2 162) KSEK.  
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med  
3 271 (584) KSEK. 

Principer för helårsrapportens upprättande
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredo- 
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd  
BFNAR 2012:1 (K3). 

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

Kommande finansiella rapporter
 Delårsrapport 2 för perioden januari–juni 2018 publiceras den 15 augusti 2018
 Delårsrapport 3 för perioden januari–september 2018 publiceras den 14 november 2018
 Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 21 februari 2019

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

Finansiell utveckling
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  2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
 Not 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  1 639  - 1 573
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  3 271  584  3 733 
Övriga rörelseintäkter  40  - 83
Summa rörelseintäkter  4 950  584  5 389

Rörelsens kostnader      
Inköp av tjänster utveckling  -3 785  -367  -3 476 
Övriga externa kostnader  -2 840  -1 168  -6 578  
Personalkostnader  -1 249  -576  -3 222  
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  - - -
Övriga rörelsekostnader  -58  -10  -18 
Summa rörelsekostnader  -7 932  -2 121  -13 294 
      
Rörelseresultat  -2 982  -1 537  -7 905 
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -42  -47  -851 
      
Resultat efter finansiella poster  -3 024  -1 584  -8 756 
      
Resultat före skatt  -3 024  -1 584  -8 756 
      

Skatt på periodens resultat 1 - - -
      
PERIODENS RESULTAT  -3 024  -1 584  -8 756  

Resultaträkning i sammandrag
(KSEK)
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TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 16 658 10 237  13 387  
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 658  10 237  13 387    

Summa anläggningstillgångar 16 658  10 237  13 387  
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 662   1 595  
Övriga fordringar 266  157  269  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93  90  71  
Summa kortfristiga fordringar 2 021  247  1 935  
 
Kassa och bank 1 575  1 666  164  
 
Summa omsättningstillgångar 3 596  1 913  2 099  
 
SUMMA TILLGÅNGAR 20 254  12 150  15 486  
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 753  709  753  
Fond för utvecklingsutgifter 10 996  4 575  7 725  
Summa bundet eget kapital 11 749  5 284  8 478  
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond  6 993  10 258  6 993  
Balanserat resultat -11 381  -6 462  646  
Årets resultat -3 024  -1 584  -8 756  
Summa fritt eget kapital -7 412  2 212  -1 117  
 
SUMMA EGET KAPITAL 4 337  7 496  7 361  
 
 
Långfristig skuld 
Skulder till kreditinstitut 11 000  3 400  3 050 
Summa Långfristiga skulder 11 000  3 400  3 050 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristig skuld kreditinstitut 200  75  200 
Leverantörsskulder  3 761  532  2 383 
Skulder till koncernföretag 238  297  266 
Aktuella skatteskulder 86  - 128  
Övriga skulder 190  88  1 599  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 442  262  499 
Summa kortfristiga skulder 4 917  1 254  5 075  
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 254  12 150  15 486

    
 Not 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
    

Balansräkning i sammandrag
(KSEK)
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  2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
 Not 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31Kassaflödesanalys
(KSEK)

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -2 982 -1 537 -7 905 
Avskrivningar - - - 
Erhållen ränta - - - 
Erlagd ränta -42 -47 -851 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 024 -1 584 -8 756 
före förändring av rörelsekapital 
 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) -86 -102 -1 790 
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) -158 183 3 878 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 268 -1 503 -6 668 
 
 
Investeringsverksamheten 
Aktivering av utvecklingsutgifter -3 271 -584 -3 733 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 271 -584 -3 733 
 
 
Finansieringsverksamhet 
Nyemission - - 7 037 
Upptagna lån 8 000 - - 
Amortering av lån -50 -75 -300 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 7 950 -75 6 737 
 
 
Periodens kassaflöde 1 411 -2 162 -3 664 
Likvida medel vid periodens början 164 3 828 3 828 
Likvida medel vid periodens slut 1 575 1 666 164
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Ingående balans 1 januari 2017 709 3 991 12 216 -7 836 9 080 
Omföring föregående års resultat     0 
Avsättning fond för utvecklingsutg,  584 -584  0 
Årets resultat    -1 584 -1 584 
 
Eget kapital 31 mars 2017 709 4 575 11 632 -9 420 7 496 
 
 
Ingående balans 1 april 2017 709 4 575 11 632 -9 420 7 496 
Nyemission 44  6 993  7 037 
Omföring föregående års resultat   -7 836 7 836 0 
Avsättning fond för utvecklingsutg,  3 150 -3 150  0 
Periodens resultat    -7 172 -7 172 
 
Eget kapital 31 december 2017 753 7 725 7 639 -8 756 7 361
   
Ingående balans 1 januari 2018 753 7 725 7 639 -8 756 7 361 
Omföring föregående års resultat     0 
Avsättning fond för utvecklingsutg,  3 271 -3 271  
Årets resultat    -3 024 -3 024 
 
Eget kapital 31 mars 2018 753 10 996 4 368 -11 780 4 337
   

Förändring av eget kapital

Not 1  Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december 2017 till 17 985 KSEK (9 250).  
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, 16 maj 2018

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS JUNGBECK 
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

MATS RÖNNGARD 
VD / STYRELSELEDAMOT

(KSEK)

  Fond för   
  utvecklings- Fria Periodens  

 Aktiekapital utgifter reserver resultat Totalt
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