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Med ”Bolaget” eller ”NorInvent” avses NorInvent AB (publ) med organisationsnummer 556982–7107. 
 

Sammanfattning av halvårsrapport 

 
Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30) 

• Intäkterna uppgick till 148 (70) KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till -2 763 (-1 791) KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 (-0,15) SEK. 

• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 68 % (82 %). 

 
Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) 

• Intäkterna uppgick till 138 (53) KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till -1 060 (-1 095) KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,09) SEK. 
 
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 298 686 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 
11 967 117 aktier. 
 
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017 
 

• NorInvent noterades på AktieTorget. 

 

• Paul Hasselgren tillträdde som ny VD för Bolaget. 

 

• Bolaget tillfördes 1,5 MSEK i konvertibellån. 

 

• Bolaget beviljades patent i Sydkorea. 

 

• Bolaget utökade sin utvecklingsportfölj med pilotsubstansen sildenafil (Viagra) 

 

• Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut 

om emission av högst 10 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant 

betalning med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Lyckade initiala inbindningsstudier med pilotsubstansen sildenafil. 
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VD Paul Hasselgren har ordet 
  

Det första halvåret har varit mycket händelserikt. Vi har sett framgångar med 
utvecklingen av XtriG, en lyckad nyemission, en strategiskt viktig 
organisationsförändring och vi har blivit ett noterat bolag.  
 
NorInvent har fått en modern dynamisk organisationsstruktur och är nu en s.k. 
"virtuell organisation" med ett minimalt antal anställda där kompetenser 
kontrakteras efter behov. För oss innebär den dynamiska strukturen 
besparingar med avsevärt minskade fasta kostnader. Våra resurser kan 
utnyttjas effektivare, samtidigt som ger det oss tillgång till kompetenser av 
högsta kvalité inom varje område.  
 
Vi har i samarbete med ett fristående forskningsföretag (CRO, Contract 
Research Organization) genomfört lyckade initiala inbindingsstudier med pilotsubstanserna ibuprofen och 
nikotin. I början på augusti kunde vi meddela att även en tredje pilotsubstans, sildenafil, binder till delar av XtriG. 
Dessa resultat är mycket positiva och en förutsättning för vårt vidare arbete.  
 
I maj noterades NorInvent på AktieTorget och tidigare under våren genomförde Bolaget en lyckad nyemission 
som gav 6,1 MSEK i influten likvid, före avdrag för emissionskostnader. Det är vår uppfattning att vi har medel 
för att driva verksamheten fram t.o.m. det andra kvartalet 2018 och nå uppsatta delmål. Det första av dessa 
delmål är en "Proof of Mechanism" under hösten 2017. Därefter följer toxikologistudier och formulering av en 
prototyp. Det är vår bedömning att vi under våren kan inleda arbetet med nästa stora delmål; en "Proof of 
Concept".  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det första halvåret har varit mycket positiv för NorInvent. De 
framgångar vi har uppnått - både vad gäller utveckling av XtriG men även organisatorisk förändring och 
anskaffning av kapital - skapar goda förutsättningar för att nå uppsatta delmål under hösten och våren.  
  
Jag vill nu tacka alla som valt att bli aktieägare i NorInvent. Jag hoppas ni, precis som jag, ser fram emot resan 
mot vårt mål: XtriG som den av läkemedelsbolagen föredragna Drug Delivery plattformen!  
 

 

Paul Hasselgren – VD, NorInvent AB 
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Om NorInvent 

NorInvent är ett innovativt utvecklingsbolag inom Life Science som utvecklar en unik läkemedelsplattform för 
snabbt läkemedelsupptag i munnen. Tekniken baseras på kolhydrater för snabbt och exakt upptag. 
 
NorInvent utvecklar en helt ny teknik för hur läkemedel kan intas. Idag är den vanligaste formen tablett som 
sväljs och löses upp i magen där läkemedlet tas upp. NorInvents XtriG plattform är baserad på ett membran som 
läggs under överläppen. Läkemedlet fästs vid membranet med hjälp av kolhydrater. Saliven frigör läkemedlet 
från kolhydraterna som tas upp i blodomloppet genom slemhinnorna under läppen. Frisläppning av läkemedlet 
vid slemhinnorna gör att upptaget blir snabbare än om man sväljer en tablett.  
 

Studier visar att läkemedlet når blodet kort efter applicering och möjliggör snabbt tillslag/verkan. Exempelvis 
skulle ett XtriG membran med Ibuprofen mot tillfällig värk och feber börja hjälpa redan efter 5 – 10 minuter. 
Utöver snabbt tillslag så kan tekniken sänka dosen och på så sätt minska belastningen på kroppens organ samt 
minska miljöpåverkan genom att mindre läkemedelsrester går via våra avlopp till vattendrag och sjöar. 
NorInvents teknik är patenterad och skall under kommande år utvecklas för att kunna möjliggöra industriell 
användning. NorInvents målsättning är att erbjuda en generell läkemedelsplattform för upptag via munnens 

slemhinnor. XtriG skiljer sig från andra läkemedelsplattformar för 
munhålan genom att läkemedlet kemiskt binds in till kolhydraterna. 
Kemisk inbindning och frisläppning möjliggör en exaktare process i 
munnen. Det är XtriG:s precision som skapar förutsättningar för en 
bredare användning av läkemedelsupptag i munnen än det som finns 
idag.  

  
 

Sammanfattningsvis vill NorInvents XtriG plattform möjliggöra: 
• Kortare tillslagstid - Tiden till effekt minskar från 30 – 45 minuter med tablett till 5 – 10 minuter. 
• Lägre dos – Dosen kan minskas avsevärt för många substanser. 
• Mindre belastning– Den minskade dosen gör att belastning på kroppens organ som mage, lever och njurar 
minskar. 
• Mindre miljöpåverkan – Större del av läkemedelsdosen används i kroppen i stället för att fortsätta ut i avloppet. 
 

Nya produkter på godkända substanser 
NorInvent verkar i en bransch i förändring. Läkemedelsindustrin har under många år varit lönsam med mycket 
forskning och utveckling med riktning mot nya läkemedel. Idag har andelen egen forskning reducerats och de 
stora läkemedelsbolagen söker nya vägar i sin produktutveckling. NorInvents XtriG plattform har potential att 
möta delar av de utmaningar som de stora läkemedelsbolagen står inför. Genom att erbjuda utveckling av 
produkter baserade på XtriG plattformen, kan läkemedelsbolag relativt snabbt lansera nya produkter baserade 
på befintliga läkemedel till en låg kostnad. En viktig del av marknadspotentialen är möjligheten att erbjuda 
exklusivitet på XtriG för patenterade läkemedel som är på väg att förlora sitt skydd. Exklusiviteten gör det möjligt 
för en tillverkare att behålla marknadsandelar genom en nylansering av produkten.  
 
Sammanfattningsvis vill NorInvent kunna erbjuda läkemedelstillverkare: 
• Plattform för nya innovativa produkter 
• Kortare utvecklingstid 
• Möjlighet att behålla marknadsandelar 
 

 

Vår framtida potential 
Målet är att XtriG plattformen skall vara generell och rikta sig till hela den globala läkemedelsindustrin som 
alternativ plattform till tabletter.  
 
NorInvents licenstagare står för kostnaden för utveckling och klinisk prövning av nya produkter som baseras på 
XtriG-plattformen. Det innebär att NorInvent inte kommer att ha någon större risk eller kostnader kopplade till 
licensintäkten. Kommande intäkter baseras på så kallade fasta ersättningar under utvecklingstiden för att efter 
lansering av en produkt övergå till royalty baserad på produktens försäljningspris. 
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Utveckling i siffror andra kvartalet 2017 

Omsättning 

Under årets andra kvartal har NorInvent inte haft någon nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgick till 138 (53) KSEK 

som framför allt bestod av lönebidrag. 

 

Resultat 

Kvartalets rörelseresultat för Bolagets uppgick till -985 (-1 095) KSEK. Övriga externa kostnader, vilken till betydande del 

består av konsultkostnader, uppgick per 2017-06-30 till 485 (326) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till 497 

(705) KSEK, en minskning som framför allt beror på att Bolaget köper in konsulttjänster och har minskat på anställd personal. 

 

Finansiell ställning 

Den 30 juni 2017 uppgick Bolagets soliditet till 68 (82) procent. Eget kapital uppgick till 4 377 KSEK jämfört med 1 665 KSEK 

vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 juni 2017 uppgick NorInvents likvida medel till 4 019 (1 068) KSEK. Totala 

tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 6 419 KSEK jämfört med 2 040 KSEK föregående år. 

 

Kassaflöde och investeringar 

Bolagets kassaflöde för årets andra kvartal uppgick till 681 (-1 115) KSEK. Under andra kvartalet uppgick Bolagets investeringar 

till -56 (0) KSEK.   

 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som NorInvents verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat 

konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga 

väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och 

osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i maj 2017. 

 

 

Aktien 
NorInvents aktie noterades på AktieTorget den 23 maj 2017. Aktiens kortnamn är NORI och ISIN-kod är SE0007870902. 

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget 

driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i NorInvent 

AB till 14 298 686 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets 

tillgångar och resultat. 

 

Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 3, 2017 2017-11-29 

Bokslutskommuniké  2018-02-27 

 

Granskning av revisor 
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Principer för halvårsrapportens upprättande 
Halvårsrapporten har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3) och Årsredovisningslagen. 
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Bolagets resultaträkning i sammandrag 

 
 

(KSEK)   Kvartal 2 Första halvåret 

   2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

 Not  2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

        

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning   - - - - - 

Övriga intäkter   138 53 148 70 132 

Summa intäkter   138 53 148 70 132 

        
Rörelsens kostnader 
Varor och förnödenheter   -109 -100 -185 -145 -308 

Övriga externa kostnader   -485 -326 -1 308 -711 -1 941 
Personalkostnader   -497 -705 -1 279 -982 -2 187 
Avskrivningar   -32 -17 -63 -23 -109 

Övriga rörelsekostnader   - - -1 - -2 

Rörelseresultat   -985 -1 095 -2 688 -1 791 -4 415 

        

Resultat från finansiella poster        
Resultat från andel i 
koncernföretag   - - - - -19 

Finansiella intäkter   - - - - - 

Finansiella kostnader   -75 - -75 - - 

Resultat före skatt   -1 060 -1 095 -2 763 -1 791 -4 434 

        

Skatt på årets resultat   - - - - - 

Periodens resultat   -1 060 -1 095 -2 763 -1 791 -4 434 

        

Resultat per aktie, SEK 4  -0,07 -0,09 -0,19 -0,15 -0,36 
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Bolagets balansräkning i sammandrag 

 
 
(KSEK) Not 2017-06-30 2016-12-31 
 

   TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella tillgångar 2 1 895 1 730 

Materiella tillgångar  401 424 

Finansiella tillgångar  - - 

Anläggningstillgångar sammanlagt 
 

 
2 296 2 154 

 
       

    
Omsättningstillgångar    
Övriga fordringar  48 62 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  56 - 
Likvida medel  4 019 652 

Omsättningstillgångar sammanlagt                     4 123 714 

  
  

SUMMA TILLGÅNGAR  6 419 2 868 

    
 
 
 

(KSEK) Not 2017-06-30 2016-12-31 
 

   EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital  715 613 
Ej registrerat aktiekapital  - - 
Fond för utvecklingsutgifter  380 216 
Överkursfond  14 944 8 416 
Balanserat resultat  -8 899 -4 301 
Periodens resultat  -2 763 -4 434 
 

   
Eget kapital sammanlagt  4 377 510 
 

    
   

 
Kortfristiga skulder 

 
 

 

Leverantörsskulder  87 232 
Övriga skulder  1 571 1 887 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  384 239 

Kortfristiga skulder sammanlagt  2 042 2 358 
 

   
Summa skulder  2 042 2 358 
 

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 419 2 868 
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Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag 

 

(KSEK)  Kvartal 2 Första halvåret 

  2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat  -985 -1 095 -2 688 -1 791 -4 415 

Avskrivningar  31 17 63 23 109 

Finansiella intäkter  - - - - - 

Finansiella kostnader  -75 - -75 - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital  -1 029 -1078 -2 700 -1 768 -4 306 

       

Förändring i rörelsekapital       

Ökning/minskning fordringar  122 82 -42 40 31 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  171 -119 -816 -596 446 

Förändring i rörelsekapital  293 -37 -858 -556 477 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -736 -1115 -3 558 -2324 -3 829 

       

Investeringsverksamhet       

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar  - - - -350 -294 

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar  -56 - -205 - -455 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -56 0 -205 -350 -749 

       

Finansieringsverksamhet       

Nyemission 1)  - - 5 657 - 1 488 

Konvertibla skuldebrev  1 473 - 1 473 - - 

Ökning/minskning långfristiga skulder  - - - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 473 0 7 130 0 1 488 

       

Förändring av likvida medel  681 -1 115 3 367 -2 674 -3 090 

Likvida medel vid periodens början  3 338 2 183 652 3 742 3 742 

Likvida medel vid periodens slut  4 019 1 068 4 019 1 068 652 

 

1) efter emissionskostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

8 
 

Förändring av Bolagets eget kapital 

(KSEK) Aktie- 
kapital  

Fond för ut- 
vecklingsutgift 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat  

Periodens 
resultat 

Totalt 

       
       

Ingående balans 1 januari 2016 598 - 6 943 -183 -3 902 3 456 

Omföring föregående års resultat - - - -3 902 3 902 - 

Fond för utvecklingsutgift  - 216 - -216 - 0 

Nyemission 15 - 1 473 - - 1 488 

Periodens resultat - - - - -4 434 -4 434 

Eget kapital 31 december 2016 613 216 8 416 -4 301 
 

-4 434 510 

       
 

Ingående balans 1 januari 2017 613 216 8 416 - 4 301 -4 434 510 

Omföring föregående års resultat - - - -4 434 4 434 - 

Fond för utvecklingsutgift  - 164 - -164 - 0 

Nyemission 1)  102 - 6 528 - - 6 630 

Periodens resultat - - - - -2 763 -2 763 

Eget kapital 30 juni 2017 715  380  14 944 -8 899 -2 763 4 377 

       
1) Nyemission efter emissionskostnader 5,65 Mkr samt kvittningsemission 0,98 Mkr.   

NOTER 

 
Not 1 Allmän information 

 
NorInvent AB (publ), org. nr 556982-7107 har sitt säte i Lund, Sverige.  

NorInvent AB (publ)s halvårsrapport för perioden januari – juni 2017 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 
29 augusti 2017.  

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående period. 
 
 
 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
 

 Grund för rapporternas upprättande 
Bolaget har upprättat sin redovisning enligt BFNAR 2012:1 (K3). De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när 
denna delårsrapport upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges. 

 

Övergång till BFNAR 2012:1 (K3) från tidigare tillämpning enligt BFNAR 2008:1 (K2) 
I samband med upprättandet av denna delårsrapport har NorInvent gjort en genomgång av potentiella skillnader i 
redovisningsprinciper med tidpunkt för övergång per den 1 januari 2015 och funnit att det inte föreligger några skillnader 
som föranlett justering i denna finansiella rapport. 
 

 
 Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 

Tjänsteuppdrag  

Huvudreglerna för intäktsredovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag är att för uppdrag på löpande räkning innebär 
detta att intäkten ska redovisas i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. För uppdrag till fast pris 
innebär det att intäkten ska redovisas enligt principerna för successiv vinstavräkning. I en juridisk person som tillämpar K3 är, 
förutom huvudreglerna, även alternativregeln för uppdrag till fast pris tillåten. Denna metod innebär att intäkten kan 
redovisas när uppdraget är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). Alternativregeln för uppdrag på löpande räkning 
(faktureringsmetoden) är inte tillåten. NorInvent följer principerna enligt huvudregeln för intäktsredovisning av tjänste- och 
entreprenaduppdrag på löpande räkning.  
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För tjänsteuppdrag till fast pris redovisar NorInvent de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag 
som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett 
uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I 
de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som 
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett 
uppdrag redovisas omgående som kostnad.  

Kortfristiga ersättningar  

Kortfristiga ersättningar i Bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut 
en ersättning.  

Immateriella tillgångar  

Principval ska göras för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Tillämpning sker enligt 
kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen. Vald modell ska tillämpas konsekvent för samtliga internt upparbetade 
anläggningstillgångar. NorInvent följer aktiveringsmodellen.  

 
 
Balanserade utgifter för produktutveckling 
 
NorInvent är ett utvecklingsbolag, inriktat mot att utveckla kolhydratbaserade plattformar för läkemedelsadministration via 
munhålans slemhinnor. Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till 
utveckling av identifierbara och unika produkter, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
 

• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas, 

• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den, 

• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten, 

• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
produkten finns tillgängliga, och 

• utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar även utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. 
 
Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår.  
 
Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
 
Utvecklingsutgifter för produktutveckling som redovisas som tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, men 
påbörjas först när utvecklingsarbetet i all väsentligt bedöms som avslutat och kan användas kommersiellt.  
 
 
Patent 
 
Utgifter för registrerade patent skrivs av under patentets giltighetstid och belastas resultatet i enlighet med bestämmelserna 
i BFNAR 2012:1. Nyttjandeperioden för bolagets patent uppgår till 20 år. 
 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.  
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Statligt stöd 

Statligt stöd redovisas när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer erhållas och att företaget kommer uppfylla alla därmed 
sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet 
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 

 

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar  

Upplysning ska lämnas om antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder framgent. Om 
så är fallet ska upplysning lämnas om tillgångarnas och skuldernas karaktär och deras redovisade värde på balansdagen.  

Styrelsens bedömning är att NorInvent har goda förutsättningar för att kunna generera framtida intäkter och färdigställa de 
immateriella tillgångarna.  Bolagets redovisade tillgångar och skulder anses vid rapporttillfället inte behäftade med någon 
osäkerhet.  

Not 4 Resultat per aktie 
 

 

Bolaget har 14 298 686 aktier registrerade per 2017-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 11 967 117 
aktier utfärdade. 
 
Resultatet per aktie uppgick 2017-06-30 till -0,19 (-0,15) SEK. 

 

 

 
 
Not 5 Eventualförpliktelser 

 
Bolaget har ej några ställda säkerheter eller andra eventualförpliktelser per 2017-06-30, ej heller per 2016-06-30. 
 
 
Not 6 Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Lyckade initiala inbindningsstudier med pilotsubstansen sildenafil. 
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Styrelseledamot    Styrelseledamot 
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Styrelseledamot  
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Paul Hasselgren 
Verkställande direktör 

 
 
 
 
 

 

Lund, den 29 augusti 2017 

NorInvent AB 

Styrelsen och verkställande direktören 

 
    
För ytterligare information kontakta:  
Paul Hasselgren, vd 
Telefon: +46 760 494090 
E-post: paul.hasselgren@norinvent.com 
Hemsida: www.norinvent.com 
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund 
 
Denna information är sådan information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.  
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