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DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2021 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

• Den 3 augusti meddelades att bolaget licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det 
amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de exklusiva 
globala rättigheterna till läkemedelskandidater från programmet. Avtalet har ett sammanlagt 
potentiellt värde på upp till 277 MUSD, samt utöver det royalties på nivåer från mitten av 
ensiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett godkänt framtida läkemedel från 
programmet. Genom avtalets ingående erhöll Sprint Bioscience en upfrontbetalning om 4 
MUSD, vilken intäktsredovisades under det tredje kvartalet 2021. 

• Den 21 juli beslutade en extra bolagsstämma att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga 
styrelsen att genomföra den företrädesemission som offentliggjordes 30 juni 2021.   

• Den 6 augusti meddelade styrelsen att man med stöd av bemyndigandet från den extra 
bolagsstämman den 21 juli 2021 fastställt emissionsvillkoren och beslutat om en fullt garanterad 
företrädesemission om 67,6 MEK. Den 16 augusti offentliggjordes prospekt för emissionen. 

• Den 2 september informerade bolaget att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 tecknades, med och utan 
stöd av teckningsrätter, till cirka 65 procent. Resterande del av företrädesemissionen, cirka 35 
procent, tecknades av emissionsgaranter. Bolaget tillfördes 67,6 MSEK före transaktions-
kostnader. Därmed har årets nyemissioner totalt tillfört bolaget 98,8 MSEK, före 
transaktionskostnader.  

 

JANUARI – SEPTEMBER – FINANSIELL SAMMANFATTNING  

• Nettoomsättning under perioden uppgick till 34,4 (15,4) MSEK 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,5 (-24,8) MSEK 

• Resultat efter skatt för perioden uppgick till -10,0 (-28,3) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,33 (-1,68) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -25,1 (-23,9) MSEK och likvida medel vid 
periodens slut var 85,7 (35,4) MSEK 

 

TREDJE KVARTALET – FINANSIELL SAMMANFATTNING  

• Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 34,3 (5,2) MSEK 

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 17,3 (-5,2) MSEK 

• Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 17,6 (-6,0) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,54 (-0,36) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 16,1 (-11,2) MSEK 
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STARK KASSAPOSITION MÖJLIGGÖR FULLT FOKUS PÅ ATT 
GENERERA INTÄKTER OCH VÄRDE  
 
Vid det tredje kvartalets utgång hade Sprint Bioscience en nettokassa om 85,7 miljoner 
SEK vilket innebär att bolaget har en starkare finansiell situation än någonsin tidigare. 
Avtalet med Deciphera Pharmaceuticals för det immunonkologiska Vps34-programmet 
och den genomförda företrädesemissionen möjliggör att vi nu kan lägga fullt fokus på att 
utveckla och marknadsföra våra övriga program och på så vis fortsätta bygga upp 
potentialen i vår portfölj. Under det gångna kvartalet började vi den aktiva 
marknadsföringen av DISA-programmet samtidigt som vi kunde presentera NIMA - 
ytterligare ett läkemedels-program med målet att hjälpa svårt sjuka cancerpatienter.  
 
Vps34 framgångsrikt överlämnat till Deciphera 
Sedan avtalet för läkemedelsprogrammet Vps34 slöts med Deciphera Pharmaceuticals i 
början av augusti har arbetet pågått för fullt för att på ett kvalitativt vis lämna över ansvaret 
för utvecklingen till vår nya licenstagare. Vi har imponerats av det stora engagemang och 
den höga kompetens som deras forsknings- och utvecklingsorganisation har visat under den 
här viktiga processen. Deciphera Pharmaceuticals är en erfaren och resursstark partner som 
är specialiserad på att ta cancerläkemedel till marknaden och som ser stora möjligheter för 
vår Vps34-hämmare. Sprint Bioscience bröt ny vetenskaplig mark när vi kunde visa att 
hämning av Vps34-proteinet är ett effektivt sätt att förstärka immunförsvarets förmåga att 
bekämpa cancer. Helt i linje med vår affärsmodell kommer nu vår licenstagare att förädla 
och utveckla programmet vidare med målet att förbättra framtidens vård av svårt sjuka 
cancerpatienter.  
För Sprint Bioscience betyder avtalet dels att det sammanlagda värdet av våra aktiva 
licensavtal nu ökat till 747 miljoner USD samt eventuella royalties, dels att vi fått en 
upfrontbetalning på 4 miljoner USD, motsvarade 35,2 miljoner SEK. Tillsammans med den 
nyemission som genomfördes i augusti, som tillförde bolaget 67,6 miljoner SEK innan 
transaktionskostnader, innebär det att vi kraftigt stärkt vår finansiella position.  
 
Marknadsföringen av DISA-programmet påbörjad 
Det framgångsrika Vps34-avtalet visar återigen att vår modell för läkemedelsutveckling 
kontinuerligt genererar banbrytande läkemedelsprogram som attraherar nya kunder i den 
internationella läkemedelsindustrin. Nu går resan vidare – tack vare en rad forsknings-
framsteg kunde vi i slutet av september offentliggöra målproteinet i DISA-programmet och i 
samband med det även påbörja en mer aktiv dialog med potentiella licenstagare. Intresset 
för projektet är redan påtagligt, även om det självklart fortfarande befinner sig i en mycket 
tidig fas. Målproteinet i DISA, TREX1, är precis som Vps34 inblandat i cancercellers förmåga 
att gömma sig för immunförsvaret. Vetenskapliga studier har tidigare visat att det finns ett 
samband mellan förhöjda nivåer av TREX1-proteinet och sämre överlevnad för patienter 
med vissa typer av cancer, bland annat bröstcancer, äggstockscancer och bukspott-
körtelcancer.  
Genom att hämma TREX1 kan man öka kroppens immunsvar mot cancercellerna och det 
finns därmed potential att förstärka effekten av andra behandlingsformer som 
immunonkologisk terapi, strålterapi och cellgifter. Förutom att det är ett unikt angreppsätt 
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har Sprint Bioscience säkrat en stor konkurrensfördel genom att bestämma den 
tredimensionella strukturen av det humana TREX1-proteinet. Baserat på det arbetet har våra 
läkemedelsutvecklare till fullo kunnat nyttja kraften i den fragmentbaserade teknologi för 
utveckling av läkemedel (FBDD) som är vårt signum. Det är ett systematiskt arbete i 
kombination med nytänkande som återigen gör att vi kan presentera ett unikt läkemedels-
program för potentiella licenstagare.  
 
Vår pipeline breddas med ett läkemedelsprogram för behandling av solida tumörer   
Under kvartalet breddade vi vår projektportfölj och adderade NIMA-programmet som syftar 
till att ta fram läkemedel för att behandla solida tumörer. Här fokuserar vi på ett målprotein 
som spelar en viktig roll för tumörcellernas tillväxt och förhöjda nivåer av det här 
målproteinet är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika former av cancer. Genom 
att utveckla en hämmare mot detta målprotein finns potential att försvåra tumörernas 
tillväxt, vilket skulle ge kroppens immunförsvar betydligt bättre förutsättningar att bekämpa 
cancern. Det här är en väldigt attraktiv startpunkt för ett nytt läkemedelsprogram och vi 
kommer nu på ett tids- och resurseffektivt sätt driva programmet vidare till dess det är 
moget att docka in i en framtida licenstagares pipeline.  
 
Kontinuitet i kombination med nya perspektiv ger driv framåt 
När Sprint Bioscience grundades var det med en tydlig vision om att det går att effektivisera 
och systematisera utvecklingen av nya banbrytande läkemedel som kan göra stor skillnad 
för patienter. Den visionen lever ännu kvar i allt vi gör på Sprint Bioscience, inte minst 
eftersom några av bolagets grundare är fortsatt engagerade i bolagets ledning. Tillsammans 
med de erfarenheter och kompetenser som adderats den senaste tiden, bland annat genom 
vår nya ordförande Björn Sjöstrand och vår nya CFO Mattias Skalmstad har vi nu en ledning 
på plats som bygger vidare på alla de tillgångar som hittills genererats i bolaget.  
Förtroende från våra aktieägare är en 
förutsättning för vår fortsatta framgång 
och den dialog jag fått förmånen att ha 
via olika forum under sommaren och 
hösten har gett mersmak. 
Kapitalmarknadsdagen som vi höll i 
september och som går att se i efterhand 
på vår webb var ett sätt för oss att 
tydligt förmedla vilka värden vi skapar. 
Det är vår absoluta ambition att även 
fortsättningsvis bidra till transparens 
och ökad förståelse för bolagets 
utveckling.  
 
 
 
 
 

  

Vi hade vid kvartalets utgång efter genomgångna emissioner och upfrontbetalningen 
från Deciphera en kassa på 85,7 miljoner SEK som gör att vi kan fokusera på att bygga 
aktieägarvärde och intäktsgenerering. 
 

Erik Kinnman, vd 
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UTLICENSIERADE PROGRAM OCH UTVECKLING AV NYA  
 
 
Bolagets portfölj består idag av sex program, fem inom cancer och ett inom NASH (fettleversjukdom). 
Tre program är utlicensierade och allt arbete i dessa program finansieras och drivs med resurser av 
våra licenstagare.  
 
UTLICENSIERADE PROGRAM 
 

 
 
 
DECIPHERA (Vps34) 
Detta cancerläkemedelsprogram är utvecklat för att blockera proteinet Vps34. Ett globalt licensavtal 
tecknades med Deciphera Pharmaceuticals, Inc. i augusti 2021. Programmet syftar till att utveckla 
läkemedel som gör att tumörer som är ”kalla” blir ”heta”, dvs invaderas av aktiva vita blodkroppar 
och därmed blir åtkomliga för immunförsvaret och immunonkologisk behandling. Deceiphera har 
sedan tidigare flera program i kliniska utveckling och ett läkemedel på marknaden. En upfront 
betalning om 4 miljoner USD har erhållits och det total värdet av avtalet är 277 miljoner USD. Här till 
kommer royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av 
ett framtida läkemedel från programmet. Programmet har nu överförts från Sprint Bioscience till 
Deciphera, som planerar de aktiviter som behöver genomföras innan programmet kan tas vidare in i 
klinisk utveckling. 
 
HIBERCELL (PETRA01) 
Det amerikanska cancerläkemedelsbolaget Hibercell Inc., köpte i mars 2021 programmet PETRA01. 
Programmet involverar ett protein som påverkar autofagi hos cancerceller och deras förmåga att 
överleva och växa. Bolaget har sedan tidigare flera program i klinisk utveckling och är fokuserade på 
samma typ mekanismer som berörs i PETRA01-programmet. En upfront betalning om 3 miljoner USD  
och en milstolpebetalning om 2 miljoner USD har tidigare erhållits. Det totala värdet av avtalet är 240 
miljoner USD, samt utöver det royalties på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet. 
Hibercell är optimistiska och engagerade i att driva den fortsatta utvecklingen i programmet. De 
genomför förnärvarande ytterligare prekliniska försök inför vidareutveckling in i kliniska studier. 
 
LG CHEM (NASH) 
NASH-programmet utlicensierades till LG Chem 2019. Sprint Bioscience har erhållit 4 miljoner USD i 
upfront betalning och ersättning för forskningsaktiviteter. Vidare har bolaget fått 1,5 miljoner USD i 
milstolpebetalning. De prekliniska studierna har hittills visat minskad fettinlagring och minskad 
inflammation i levern i experimentella modeller av NASH. Blockering av det involverade proteinet 
har i experimentella modeller tidigare visat sig påverka fettinlagring, inflammation och 
bindvävsbildning i levern, samt utveckling till levercancer. Ytterligare prekliniska studier planeras 
innan projektet är redo att gå in i klinisk utveckling. 
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INTERNA PROGRAM 
 

 
 
 
VADA (VRK1) 
Blockering av proteinet VRK1 hämmar cancercellers förmåga att reparera felaktigt DNA och dela sig 
normalt. Genom denna hämning stoppas cancertillväxt och immunförsvaret aktiveras. Denna typ av 
behandling kan kombineras med annan immunonkologisk-, cellgifts-, eller strålbehandling. Projektet 
presenteras förnärvarande för potentiella licenstagare och ett flertal diskussioner i tidig fas pågår. 
 
 

 
 
 
DISA (TREX1) 
Genom att hämma proteinet TREX1 kan DNA-fragment som felaktigt hamnat utanför cellkärnan 
upptäckas och immunsystemet aktiveras. TREX1-terapi skulle kunna kombineras med annan 
immunonkologisk-, cellgifts-, eller strålbehandling av cancer. Programmet har under oktober börjat 
presenteras till potentiella licenstagare vid BioEurope-mötet. 
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NIMA (målprotein ej uppgett) 
Ytterligare ett fullskaligt program under namnet NIMA har nu lagts till i portföljen av interna 
program. Det aktuella målproteinet i NIMA-programmet är involverat i cancercellers energibildning, 
tillväxt, och undertryckande av immunförsvaret. En blockering av målproteinet kan hämma tillväxten 
av cancern. Detta program beräknas vara redo för att presenteras till intresserade licenstagare 2022. 
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BOLAGSÖVERSIKT 
 
Cancer är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna. Globalt var antalet nya cancerfall i världen 
2020 19,3 miljoner och antalet döda i cancer 10 miljoner. Antalet nya cancerfall förväntas bli 30,2 
miljoner år 2040. Det finns ett stort behov av nya läkemedel för cancerpatienter där nuvarande 
behandlingar är ineffektiva eller ger intolerabla biverkningar.  
 
Sprint Bioscience är fokuserat på att bidra till utvecklingen av nya effektiva cancerläkemedelsprogram 
som kan vidareutvecklas till precisionsmediciner. Bolaget har framgångsrikt ingått ett flertal licensavtal 
vars totala potentiella värde uppgår till 747 miljoner USD i milstolpebetalningar, och utöver det 
royalites på försäljning. 
 
Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget på ett tids- och resurseffektivt 
sätt högkvalitativa småmolekylära first-in-class program som utlicensieras till globala läkemedelsbolag 
under den prekliniska fasen. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. 
 
AFFÄRSMODELL 
För att bygga ett på sikt lönsamt tillväxtbolag fokuserar Sprint Bioscience på att teckna licensavtal för 
egenutvecklade program i tidig fas. Affärsmodellen bygger på att med begränsade investeringar 
identifiera, starta och driva läkemedelsutvecklingsprogram till den prekliniska utvecklingsfasen. Dessa 
licensieras ut i syfte att med licenstagarens resurser ta programmen vidare in i kliniska studier och 
utveckla ett färdigt läkemedel.  
 
Affärsmodellen kombinerar en låg finansiell risk med potentiellt stora intäkter i och med att Sprint 
Bioscience inte har några kostnader för projekten efter utlicensiering. Avtalen har hittills gällt globala 
rättigheter och bestått av upfrontbetalning, flertalet milstolpebetalningar samt royalties på försäljning 
av ett godkänt läkemedel. Vi har under de senaste fem åren ingått tre licensavtal. Målsättningen är att 
på sikt ingå licensavtal för ett program i snitt per år. 
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Sprint Bioscience är inriktat på tumörmetabolism och angränsande områden som immunonkologi (IO) 
och kunskap kring faktorer som påverkar tumörers mikromiljö. Målproteiner som väljs omfattas av god 
vetenskaplig forskning och dokumentation i kombination med stort medicinskt behov och hög 
marknadspotential samt få konkurrerande läkemedelsprogram ute på marknaden. 
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FINANSIELL RAPPORT 
 
NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för perioden januari – september uppgick till 34,4 (15,4) MSEK och bestod av 
upfrontbetalningen på 4 MUSD för licensiering av Vps34-programmet till det amerikanska 
läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Under 2020 avsåg intäkterna samarbetsavtalet med 
LG Chem för NASH-programmet. Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 34,3 (5,2) 
MSEK.  
 
KOSTNADER 
Kostnader för delårsperioden uppgick till -44,8 (-42,9) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick 
kostnaderna till -16,6 (-12,0) MSEK. Ökningen jämfört med föregående år hänför sig främst till att 
bolaget under 2020 nyttjade korttidspermitteringar för personal.  
 
RESULTAT 
Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -10,5 (-24,8) MSEK och under tredje kvartalet till 17,3 
(-5,2) MSEK.  
 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick under delårsperioden till -25,1 (-23,9) MSEK och under 
tredje kvartalet till 16,1 (-11,2) MSEK. Likvida medel vid periodens slut var 85,7 (35,4) MSEK. 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till -2,7 (0) och under tredje kvartalet till 
-1,6 (0) MSEK.  
 
Under delårsperioden har perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 T04 
avslutats.  Bolaget genomförde i april en riktad nyemission vilken tillförde bolaget totalt 19,8 MSEK 
efter emissionskostnader. I april återbetalade bolaget ett utestående lån om 10,0 MSEK samt upplupen 
ränta. I augusti genomfördes en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare vilken tillförde bolaget totalt 56,6 MSEK efter emissionskostnader. I samband med att 
avsikten om företrädesemissionen offentliggjordes i juni 2021 upptog bolaget ett konvertibellån om 
10,0 MSEK, där samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier till samma teckningskurs som i 
företrädesemissionen. Konverteringen av konvertiblerna skedde under augusti. 
 
PERSONAL 
Antalet anställda vid kvartalets utgång var 35 (30). 
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en 
bedömning av bolaget och dess framtidspotential. Forskning och läkemedelsutveckling är såväl tid- 
som kapitalkrävande och förenligt med risk främst avseende utveckling, marknad, motpart, och 
finansiering. För en mer utförlig beskrivning av bolagets riskexponering samt riskhantering hänvisas 
till årsredovisningen samt företagets hemsida; sprintbioscience.com.  
 
AKTIEN  
Korta fakta om Sprint Bioscience aktie:  

• Listad på First North Premier Growth Market 
• Ticker: SPRINT 
• Antal aktieägare: ca. 3 290 (3 700) 
• Antal aktier: 39 844 049 (21 214 924) 
• Aktien noterades 30 september till: 4,74 (7,88) SEK 
• Marknadsvärde: 189 (167) MSEK 
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• Antal aktier omsatta under kvartalet: 9 978 414 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
Ingen prognos lämnas. 
 
NÄSTA RAPPORTDATUM 
Bokslutskommuniké för 2021 publiceras den 16 februari 2022.  
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
 
Belopp i tusentals kronor (TSEK) 2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 
  2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 
Nettoomsättning 34 348 5 191 34 383 15 428 
Övriga rörelseintäkter -444 1 600 -60 2 687 
Summa rörelsens intäkter 33 904 6 791 34 323 18 115 
          
Rörelsens kostnader         
Handelsvaror -4 002 -1 985 -7 512 -8 105 
Övriga externa kostnader -5 801 -4 807 -17 092 -14 876 
Personalkostnader -6 608 -4 722 -19 599 -18 994 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -157 -175 -423 -541 
Övriga rörelsekostnader -54 -339 -178 -402 
Rörelseresultat 17 282 -5 237 -10 481 -24 803 
          
Övriga ränteintäkter och liknande resultat poster 575 0 749   
Räntekostnader och liknande resultatposter -289 -749 -312 -3 465 
Resultat från finansiella poster 286 -749 437 -3 465 
          
Resultat före skatt 17 568 -5 986 -10 044 -28 269 
          
Skatt på periodens resultat - -  -   -  
Årets resultat 17 568 -5 986 -10 044 -28 269 
          
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET         
          
  2020-07-01 2020-07-01 2020-01-01 2020-01-01 
  2020-09-30 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-30 
Årets resultat 17 568 -5 986 -10 044 -28 269 
          
Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - - 
Summa totalresultat 17 568 -5 986 -10 044 -28 269 
          
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,54 -0,36 -0,33 -1,68 
Antal aktier i genomsnitt 32 579 205 16 780 206 30 529 487 16 778 742 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
 
Belopp i tusental kronor (TSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer 3 154 1 028 872 
        
Finansiella anläggninsgtillgångar       
Andelar i dotterbolag 50 50 50 
Depositioner 172 214 204 
Summa anläggningstillgångar 3 376 1 292 1 126 
        
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar 6 319 9 114 5 198 
Likvida medel 85 708 35 416 27 075 
Summa omsättningstillgångar 92 027 44 530 32 273 
        
SUMMA TILLGÅNGAR 95 403 45 823 33 399 
        
        
Belopp i tusental kronor (TSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 
        
EGET KAPITAL       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital 3 984 2 121 2 121 
Summa bundet eget kapital 3 984 2 121 2 121 
        
Fritt eget kapital       
Överkursfond 258 965 174 435 174 435 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -177 456 -152 889 -167 412 
Summa fritt eget kapital 81 509 21 546 7 023 
        
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

85 493 23 667 9 144 

        
SKULDER       
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 3 954 2 430 3 397 
Övriga kortfristiga skulder 5 956 19 725 20 858 
Summa kortfristiga skulder 9 910 22 155 24 255 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 403 45 823 33 399 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
Förändring av bolagets eget kapital         

Belopp i tusental kronor (TSEK) Aktiekapital Överkursfond 

Balanserad 
vinst inkl. årets 

resultat 
Summa 

eget kapital 
          
Ingående balans per 2020-01-01 1 234 134 403 -124 620 11 017 
Totalresultat         
Periodens resultat     -42 792 -42 792 
Summa totalresultat 1 234 134 403 -167 412 -31 775 
          
Transaktioner med aktieägare         
Utnyttjande av teckningsoptioner/nyemission 887 48 048   48 935 
Kostnader i anslutning till nyemission   -8 016 - -8 016 
Summa transaktioner med aktieägare 887 40 032 0 40 919 
Utgående balans per 2020-12-31 2 121 174 435 -167 412 9 144 
          
Ingående balans per 2021-01-01 2 121 174 435 -167 412 9 144 
Totalresultat         
Periodens resultat     -10 044 -10 044 
Summa totalresultat 2 121 174 435 -177 456 -900 
          
Transaktioner med aktieägare         
Utnyttjande av teckningsoption/nyemission 1 863 96 940   98 803 
Kostnader i anslutning till nyemission   -12 410   -12 410 
Summa transaktioner med aktieägare 1 863 84 530 0 86 393 
Utgående balans per 2021-09-30 3 984 258 965 -177 456 85 493 

  
 
Förändring antal aktier och aktiekapital     
  Antal aktier Aktiekapital (TSEK) 
Ingående balans per 1 januari 2021 21 214 924 2 121 
Nyttjande av teckningsoptioner (serie 2021/2021 T04)* 37 826 4 
Riktad nyemission (april 2021) 4 061 510 406 
Konvertering av konvertibellån (augusti 2021) 1 872 659 187 
Företrädesemission (augusti 2021) 12 657 130 1 266 
Utgående balans per 30 september 2021 39 844 049 3 984 
      
*Förändring av utestående teckningsoptioner (serie 2021/2021 T04) 

  Antal   
Ingående balans per 1 januari 2021 4 956 067   
Nyttjande av teckningsoptioner -37 826   
Förfallna/ej tecknade -4 918 241   
Utgående balans per 30 september 2021 0   
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KASSAFLÖDESANALYS 
  2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 

Belopp i tusental kronor (TSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 
          
Kassaflöde från den löpande verksamheten         
Rörelseresultat 17 282 -5 237 -10 481 -24 803 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet         
 - Återläggning av avskrivningar 157 175 423 541 
Erhållen ränta 575   749 0 
Erlagd ränta -289 -356 -368 -2 810 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 17 725 -5 418 -9 677 -27 072 
          
Förändringar i rörelsekapital         
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -3 085 -3 862 -1 122 -115 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 1 138 -2 198 -14 845 3 495 
Ökning/minskning leverantörsskulder  324 311 589 -189 
Kassaflöde förändringar i rörelsekapital -1 623 -5 749 -15 378 3 191 
          
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 102 -11 167 -25 055 -23 881 
          
Kassaflöde från investeringsverksamheten         
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 619 0 -2 705 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 619 0 -2 705 0 
          
Kassaflöde från finansieringsverksamheten         
Kostnader i samband med pågående nyemission -11 207 -3 761 -12 410 -8 015 
Nyemission 67 776 48 892 88 803 48 933 
Konvertibel lån 10 000 0 10 000 10 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66 569 45 131 86 393 50 918 
          
Periodens kassaflöde 81 052 33 964 58 633 27 037 
          
Likvida medel vid periodens början 4 656 1 452 27 075 8 380 
Likvida medel vid årets slut 85 708 35 416 85 708 35 416 
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NOT UPPLYSNINGAR  

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med Rådet för 
finansiell rapporterings-rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer.  

RFR2 innebär att Sprint Bioscience tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden med 
de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR2 för juridiska personer. De 
viktigaste redovisningsprinciperna anges nedan och har tillämpats för samtliga presenterade perioder, om inte annat 
anges.  

Tillämpningar och tolkningar  

Tillämpning och tolkning av befintliga standards som bedöms ha påverkan på de finansiella rapporterna: 

Koncernredovisning 

I årsredovisningslagen (1995:1554), anges att ett moderbolag i mindre koncernen inte behöver upprätta 
koncernredovisning om dotterbolag är utan väsentlig betydelse.  

Sprint Bioscience förvärvade i oktober 2019 ett bolag i samband med emission av tecknings-optioner som sedan delats 
ut till befintliga aktieägare. Dotterbolaget är ett vilande bolag och används inte i operativt syfte.  

Bolaget har utvärderat samt bedömt att resultat och ställning i en koncernredovisning inklusive dotterbolaget inte 
väsentligt skulle avvika från moderbolagets i annat avseende än att bolaget skulle behöva tillämpa IFRS 16. Effekten 
av en tillämpning redovisas översiktligt under rubrik IFRS 16. 

IFRS 16  

IFRS 16 som trädde i kraft den 1 januari 2019 kräver att leasetagare redovisar tillgångar och skulder hänförliga till 
alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än tolv månader eller avser små belopp. Standarden ersätter 
IAS 17 Leasingavtal. Innebörden är att distinktionen mellan ett operationellt leasingavtal respektive ett finansiellt 
leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att reglera löpande betalningar 
till leasegivare.  

Sprint Bioscience redovisar som juridisk person och tillämpar därför inte IFRS16 enligt undantagsregel i RFR2. 
Bolaget kommer, på årsbasis, dock i not översiktligt upplysa om vilka effekter en tillämpning IFRS 16 skulle ha på 
bolagets tillgångar respektive skulder samt rörelseresultat. 

Bolaget har hyresavtal för lokaler samt leasing-avtal för instrument. Enligt beräkning skulle en tillämpning av IFRS 
16 öka bolagets tillgångar per 31 december 2020 med 23,0 MSEK och skulder med 23,0 MSEK. Tillämpning av IFRS 
16 skulle få en positiv effekt på rörelseresultatet, men effekt på resultat före skatt uppskattas inte vara materiell. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på 
Sprint Bioscience.
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NÄSTA RAPPORTDATUM 
Bokslutskommuniké för 2021 publiceras den 16 februari 2022. 
 
 

Stockholm 27 oktober 2021 
Sprint Bioscience AB (publ) 
 
 
 

Björn Sjöstrand  Rune Nordlander  Svein Mathisen   
Ordförande  Ledamot  Ledamot  

 
 

 
Fredrik Lehmann Jan-Erik Nyström Erik Kinnman 
Ledamot                Ledamot  Vd
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REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT 
Sprint Bioscience AB org nr 556789-7557 

INLEDNING 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Sprint Bioscience AB per den 30 september 2021 och den niomånadersperiod som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och 
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har. 

SLUTSATS 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 27 oktober 2021  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Leonard Daun 
Auktoriserad revisor 
 

Sprint Bioscience AB (publ), org.nr. 556789-7557  
 
BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION  
Årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden, ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation finns tillgängliga på Sprint 
Bioscience hemsida www.sprintbioscience.com. På webbplatsen går det även att prenumerera på rapporter och pressmeddelanden. 
Sprint Bioscience har elektronisk distribution som huvudsaklig distributionsform för finansiella rapporter. Årsredovisningen postas till de 
aktieägare och andra intressenter som särskilt begärt det. Utskrifter av delårsrapporter postas på begäran. Information kan beställas från Sprint 
Bioscience AB, Novum, 141 57 Huddinge, tel. +46 8 411 44 55. 
 
KONTAKT/INVESTOR RELATIONS 
Erik Kinnman, verkställande direktör, erik.kinnman@sprintbioscience.com, tfn +46 (0)8-411 44 55. 
 
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare 
information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com 
Certified Advisor är FNCA; +46 (0)8-528 00 399 info@fnca.se 



sprint bioscience

novum, 141 57 huddinge
tfn +46 (0)8-411 44 55  e-post info@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com
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