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 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,  
2 mg 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. I och med detta blev samt-
liga studier som krävs för att registrera tuggummit 
som läkemedel färdigställda. Detta var det största 
milstoplen hittills i Bolagets historia och öppnar stora 
möjligheter att nå ännu fler kundavtal globalt än de 
som Bolaget redan har. 

 Bolaget har ingått avtal om bryggfinansiering med 
bolagets huvudägare Swede Unipharma AB. Under 
det första halvåret upptogs två lån om sammanlagt 
11 miljoner kronor med Swede Unipharma som  
långivare. Lånen har vart och ett en löptid om 5 år  
varefter lånen ska vara amorterade. Årsräntan är  
6,75 procent. I juni tecknade parterna ett tredje avtal 
med samma villkor om låneutrymme om ytterligare  
9 miljoner. Enorama Pharma kan nyttja detta under 
hösten vid behov för finansiering av rörelsen. Av de 
tecknade låneavtalen har bolaget lånat in  
16 miljoner under perioden januari till juni 2018. 

 I juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget ansökt 
om ett partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, 
LMV. Ett sådant tillstånd är nödvändigt för att kunna 
lämna in en registreringsansökan för medicinska 
produkter i Europa. Enorama Pharma har inför detta 
infört ett omfattande kvalitetsledningssystem som 
säkerställer att Bolaget följer GDP-reglerna (Good 
Distribution Practice). 

 Varumärket för Enorama Pharmas nikotintuggummi, 
Nicobright®, fick i juli ett ”Notice of Allowance” för 
användning av varumärket i USA. Varumärket blev 
redan under 2017 godkänt och registrerat i Europa.

 Enorama Pharma AB meddelade i augusti att  
Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat 
att lämna bolaget ett villkorat aktieägartillskott om  
4 miljoner SEK genom att omvandla del av tidigare  
utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas 
egna kapital och finansiella ställning. 

Väsentliga händelser under perioden  
1 januari – 30 juni 2018

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 I juni meddelade Bolaget att Enorama Pharma inlett 
en utvärdering av affärsmöjligheterna inom medi- 
cinsk cannabis i USA, tillsammans med Business 
Sweden som samägs av svenska staten och närings-
livet. Projektet, som delvis finansierats av Business 
Sweden, visade att marknadspotentialen i detta 
segment är mycket stor. De legala och regulatoriska 
hinder som identifierades i utvärderingen förväntas 
bli lägre under kommande år. Bolaget har beslutat 
att gå vidare med utvecklingen inom detta segment.

Sammanfattning av delårssrapport

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 APRIL – 30 JUNI 2018

 Nettoomsättningen uppgick till 1 671 (0) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -3 105 (-1 820) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -3 146 (-1 865) KSEK

 Resultat per aktie uppgick till -0,65 (-0,41) SEK

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 3O JUNI 2018

 Nettoomsättningen uppgick till 3 311 (0) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till - 6 087 (-3 357) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -6 171 (-3 449) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -1,28 (-0,76) SEK

 Soliditeten uppgick per den 30 juni till 5,1% (32,3%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier. Resultat per aktie per 2017-12-31 var -1,82 SEK.
*Antalet aktier per 2018-06-30 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

Samtliga kliniska studier  
av våra nikotintuggummin  
visade grönt ljus!

Framgångsrikt avklarade kliniska studier, kvalitets- 
styrningssystem, registreringsansökan och marknad, 
marknad, marknad – det är den kortaste möjliga  
sammanfattningen av ett händelserikt första halvår  
i Enorama Pharma 2018.

Vi inledde året med att arbeta hårt med våra kliniska 
studier. Ett efter ett kom resultaten in och visade, med 
bara ett undantag, positiva resultat. I april kom så det 
stora glädjebeskedet – att samtliga kliniska studier av 
våra olika varianter av nikotintuggummin visade grönt 
ljus. Det var en viktig milstolpe på vår väg mot  
marknaden.

Den senaste tiden har vi arbetat intensivt med att bygga 
upp ett kvalitetssäkringssystem som ett led i de sista 
förberedelserna för att kunna skicka in registrerings- 
ansökningar för vårt nikotintuggummi i Europa. Vi hade 
läkemedelsverket, LMV, på besök den 24 juli då verket 
gjorde en inspektion av vår verksamhet och vår interna 
kvalitetskontroll. Inspektionen gick utmärkt och nu  
inväntar vi en administrativ process till dess att vi  
erhåller ett partihandelstillstånd från LMV.

Med detta tillstånd på plats kommer vi att vara redo  
att skicka in registreringsansökningarna för våra fyra 
varianter av nikotintuggummin. 

Vårt marknadsarbete har fortlöpt med oförminskad 
energi och vi har inlett förhandlingar med seniora 
affärsutvecklare med stor erfarenhet och kompetens 
i Asien, Nordamerika och Europa som ska hjälpa oss 
med marknadsbearbetning på respektive marknad. 
Vi bedömer att det är att det är en optimal lösning att 
knyta till oss nyckelpersoner som är placerade närmare 
de olika marknaderna, med den lokala kompetens och 
det nätverk som det innebär. Vi märker ett klart stigande 
intresse för våra produkter och nu när våra kliniska data 
föreligger i sin helhet står vi ännu närmare marknaden 
rent tidsmässigt.

Vårt omfattande utvecklingsarbete tillsammans med 
Dr. Reddy´s fortlöper planenligt. De prototyper som vi 
tagit fram ska genomgå sensoriska tester under de  
närmaste månaderna. Därefter kan vi påbörja försök 
med uppskalning av tillverkningen. Vi har stora förvänt-
ningar på detta projekt, som innebär att vi tar oss in på 
den amerikanska marknaden under 2020. Och ju förr vi 
lyckas, desto bättre.

Vi har följt utvecklingen av medicinsk cannabis under  
en längre tid och har bland annat fått in en värdering  
av marknaden för detta segment från Business Sweden  
i USA. Under den närmaste tiden inleder tekniska  
värderingar av produktionskonceptet. Och vi kommer 
etablera nätverk kring den här produktkategorin så  
att vi kan identifiera den mest optimala vägen till  
marknaden.

Kära aktieägare. Jag hoppas att det av dessa rader 
framgår att vi fortsätter göra vårt yttersta för att nå  
marknaden så snabbt som möjligt och att det finns gott 
om kreativitet och energi i vårt bolag för att utveckla nya 
spännande produkter. Enorama Pharma har framtiden 
för sig!

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 3 311 (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 -3 105 (-1 820) KSEK.
Rörelseresultatet för årets sex första månader uppgick till  
- 6 087 (-3 357) KSEK. 

Avvikelsen mot föregående år är till största delen kostnader 
för projekt med att ta fram nya produkter, nyanställningar av 
personal samt ombyggnad av hemsida. I rörelseresultatet ingår 
aktivering av utvecklingskostnader med 3 814 (2 928). 

Personalkostnader för kvartalet var -1 388 (-695) KSEK.
Personalkostnader för årets sex första månader uppgick till  
-2 637 (-1 271) KSEK.
 
Den stora avvikelsen i personalkostnader mot föregående år 
beror på att det under 2017 endast var två anställd under de 
första sex månaderna. Mot 4 stycken 2018.  

Övriga externa kostnader  för kvartalet var -2 671 (-1 346) KSEK.
Övriga externa kostnader för årets sex första månader uppgick 
till -5 511 (-2 515) KSEK.
 

Avvikelsen mellan åren är kopplade till ökade konsult  
kostnader i samband med förtsatt utveckling av nya produkter. 
Samt resor i samband med detta. 

Resultat före skatt under kvartalet uppgick till  
-3 146 (-1 865) KSEK.
Resultat före skatt uppgick för årets sex första månader  
uppgick till -6 171 (-3 449) KSEK. 

Finansiell ställning
Soliditeten var 5,1 (32,3) procent den 30 juni 2018 och det 
egna kapitalet 1 190 (5 631) KSEK. Likvida medel uppgick till 
4 009 (4 507) KSEK per 30 juni 2018. Totala tillgångar uppgick 
den 30 juni 2018 till 23 278  (17 423) KSEK. 
Arbetet med bolagets långsiktiga finansiering prioriteras av 
styrelsen och i nuläget utvärderas olika alternativ.  

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var 3 845 (679).  
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med  
3 814 (2 928)  i perioden.

Principer för helårsrapportens upprättande
Bolaget sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen 
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 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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  2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
 Not 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  1 671  - 3 311  - 1 573 
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  543  2 343  3 814  2 928  3 733
Övriga rörelseintäkter  59  - 99  - 83 
Summa rörelseintäkter  2 273  2 343  7 224  2 928  5 389 
 
Rörelsens kostnader      
Inköp av tjänster utveckling  -1 294  -2 118  -5 080  -2 484  -3 476  
Övriga externa kostnader  -2 671  -1 346  -5 511  -2 515  -6 578  
Personalkostnader  -1 388  -695  -2 637  -1 271  -3 222 
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  - - - - -
Övriga rörelsekostnader  -25  -4  -83  -15  -18 
Summa rörelsekostnader  -5 378  -4 163  -13 311  -6 285  -13 294 
      
Rörelseresultat  -3 105  -1 820  -6 087  -3 357  -7 905 
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - - - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -41  -45  -84  -92  -851 
      
Resultat efter finansiella poster  -3 146  -1 865  -6 171  -3 449  -8 756 
      
Resultat före skatt  -3 146  -1 865  -6 171  -3 449  -8 756
      

Skatt på periodens resultat 1 - - - - -
      
PERIODENS RESULTAT  -3 146  -1 865  -6 171  -3 449  -8 756  

(KSEK)

Resultaträkning 
i sammandrag
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TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 17 201  12 581  13 387  
Summa immateriella anläggningstillgångar 17 201  12 581  13 387    

Summa anläggningstillgångar 17 201  12 581  13 387  
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 688  - 1 596 
Övriga fordringar 310  266  269  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70  69  71  
Summa kortfristiga fordringar 2 068  335  1 936  
 
Kassa och bank 4 009  4 507  164 
 
Summa omsättningstillgångar 6 077  4 842  2 100  
  
SUMMA TILLGÅNGAR 23 278  17 423  15 487 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 753  709  753  
Fond för utvecklingsutgifter 11 539  6 919  7 725 
Summa bundet eget kapital 12 292  7 628  8 478 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond  0  0  6 993 
Balanserat resultat -4 931  1 452  646 
Årets resultat -6 171  -3 449  -8 756   
Summa fritt eget kapital -11 102  -1 997  -1 117   
 
SUMMA EGET KAPITAL 1 190  5 631  7 361 
 
 
Långfristig skuld 
Skulder till kreditinstitut 0  3 250  3 050 
Skulder till koncernföretag  15 050 0 0
Summa Långfristiga skulder 15 050  3 250  3 050 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristig skuld kreditinstitut 3 100  100  200 
Leverantörsskulder 834  806  2 383 
Skulder till koncernföretag 1 239  276  265 
Aktuella skatteskulder 146  82  129 
Övriga skulder 198  7 001  1 600 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 521  277 499 
Summa kortfristiga skulder 7 038  8 542  5 076 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 278  17 423  15 487

    
 Not 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31  

  

Balansräkning i sammandrag
(KSEK)
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Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -3 105 -1 820 -6 087 -3 357 -7 905
Avskrivningar - - - - - 
Erhållen ränta - - - - - 
Erlagd ränta -41 -45 -84 -92 -851 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 146 -1 865 -6 171 -3 449 -8 756
före förändring av rörelsekapital 
 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) -47 -88 -133 -190 -1 790 
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) -1 780 362 -1 937 546 3 878 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 973 -1 591 -8 241 -3 093 -6 668 
 
 
Investeringsverksamheten 
Aktivering av utvecklingsutgifter -543 -2 343 -3 814 -2 928 -3 733 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -543 -2 343 -3 814 -2 928 -3 733 
 
 
Finansieringsverksamhet 
Nyemission - - - - 7 037 
Upptagna lån 8 000 6 900 16 000 6 900 - 
Amortering av lån -50 -125 -100 -200 -300 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 7 950 6 775 15 900 6 700 6 737 
 
 
Periodens kassaflöde 2 434 2 841 3 845 679 -3 664 
Likvida medel vid periodens början 1 575 1 666 164 3 828 3 828 
Likvida medel vid periodens slut 4 009 4 507 4 009 4 507 164

  2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
 Not 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31Kassaflödesanalys
(KSEK)
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Ingående balans 1 januari 2017 709 3 991 12 216 -7 836 9 080 
Omföring föregående års resultat     0 
Nyemission     0
Omföring föregående års resultat   -7 836 7 836 0
Avsättning fond för utvecklingsutg,  2 928 -2 928  0
Årets resultat    -3 449 -3 449 

Eget kapital 30 juni 2017 709 6 919 1 452 -3 449 5 631 

Ingående balans 1 juli 2017 709 6 919 1 452 -3 449 5 631 
Nyemission 44  6 993  7 037
Avsättning fond för utvecklingsutg,  806 -806  0
Årets resultat    -5 307 -5 307 

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   -8 756 8 756 0
Avsättning fond för utvecklingsutg,  3 814 -3 814  0
Årets resultat    -6 171 -6 171
 
Eget kapital 30 juni 2018 753 11 539 -4 931 -6 171 1 190
   

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, 15 augusti 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
  

MARTIN LIND
STYRELSELEDAMOT

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD 
VD / STYRELSELEDAMOT

(KSEK)

  Fond för   
  utvecklings- Fria Periodens  

 Aktiekapital utgifter reserver resultat TotaltEnorama Pharma AB (publ)     
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018     
     
Förändring av eget kapital     
 Aktiekapital Fond för Fria reserver Periodens Totalt
  utvecklingsutg.  resultat 

Ingående balans 1 januari 2017 709 3 991 12 216 -7 836 9 080
Nyemission     0
Omföring föregående års resultat   -7 836 7 836 0
Avsättning fond för utvecklingsutg,  2 928 -2 928  0
Årets resultat    -3 449 -3 449
Eget kapital 30 juni 2017 709 6 919 1 452 -3 449 5 631

   
Ingående balans 1 juli 2017 709 6 919 1 452 -3 449 5 631
Nyemission 44  6 993  7 037
Avsättning fond för utvecklingsutg,  806 -806  0
Årets resultat    -5 307 -5 307
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   -8 756 8 756 0
Avsättning fond för utvecklingsutg,  3 814 -3 814  0
Årets resultat    -6 171 -6 171
Eget kapital 30 juni 2018 753 11 539 -4 931 -6 171 1 190
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