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PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING
• Nettoomsättningen uppgick till 4 145 TSEK (2 600), varav fjärde kvartalet 2 276 

TSEK (2 401)
• Rörelsens kostnader uppgick till -25 719 TSEK (-27 916), varav fjärde kvartalet 

-6 956 TSEK (-6 858)
• Resultatet efter skatt uppgick till -20 889 TSEK (-20 095), varav fjärde kvartalet 

-4 578 TSEK (-1 196) 
• Resultat per aktie var -1,80 SEK (-4,35), varav fjärde kvartalet -0,28 SEK (-0,26) 
• Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 828 TSEK (7 036)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Femårigt exklusivitetsavtal för distribution på den kinesiska marknaden tecknat 

med Yunbo Technology (Beijing) Co.
• Order från Kina värd 2 MSEK för leverans mellan november 2018 och januari 

2019
• Patentansökan publik – teknologiplattformen utökad med fler administrations-

vägar 
• Ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore 

Pharma, utbetalad och start av projekt som involverar Nanologicas teknologi
• Nyttjande av teckningsrätter i Vicore Pharmas företrädesemission så att 

innehavet efter företrädesemissionen uppgick till 150 816 aktier, samt avyttring 
av aktier i Vicore Pharma

• Studiedesign för kliniska studien inom gastropares presenterad
• Växtskyddsprojekt slutlevererat 
• Det schweiziska dotterbolaget Nanologica Pure Sàrl har avslutats

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Avtal med AstraZeneca om gemensamt projekt för utvärdering av Nanologicas 

patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas material
• Kia Bengtsson anställd som ny Director of Clinical Management



SinoUnison till Yunbo, vilket har fungerat
utmärkt. Kunderna får snabbare och mer
komplett service och support från Yunbos
lokala team än vad vi tidigare kunde ge från
Sverige, vilket är mycket positivt. Data från
applikationslabbet i Kina har också börjat
komma vilket kan stärka vår position även på
andra marknader, då vi för kunder kan
presentera data som validerar kvaliteten på
våra produkter.

Under 2019 kommer arbetet med att utveckla
och bredda produktportföljen inom kroma-
tografi intensifieras för att möta kundernas
behov på de olika marknaderna. De beta-
kolonner som varit ute hos kunder för test har
visat att vår teknik kan leverera konkurrens-
kraftiga produkter. Nu pågår utvecklings- och
valideringsarbete för att kunna addera
produkterna till vår portfölj.

Inom drug delivery kunde vi i slutet av
december presentera studiedesignen för vår
fas IIa-studie av läkemedelskandidaten NIC-
001 på gastroparespatienter. NIC-001 är en
omformulering av metoklopramid, en redan
godkänd aktiv substans, där vi genom vår
teknologiplattform tar fram en, för
indikationen, ny administrationsväg. Målet är
att formulera ett läkemedel som ger
patienterna en mer konsekvent symptom-
lättnad än befintliga läkemedel och större
bekvämlighet.

I slutet av januari kunde vi också berätta att vi
ingått ett avtal med AstraZeneca där vi i ett
gemensamt projekt utvärderar huruvida
Nanologicas plattform kan förbättra
formuleringen för en av AstraZenecas läke-
medelssubstanser. Projektet är en fortsättning
på en tidigare lyckad in vitro-utvärdering vi
gjort tillsammans och vi ser mycket fram emot
det fortsatta samarbetet.

Sammanfattningsvis gällande drug delivery har
vi under året verkligen sett resultat av den
strategi vi satte 2016. Såväl vårt egna gastro-
paresprojekt som samarbetena med Vicore och
AstraZeneca, liksom patentansökan där vi
adderar fler administrationsvägar för vår
teknologiplattform, är frukter av den strategin
och visar att vi är på rätt väg.

Vi har i januari också anställt en ny Director of
Clinical Management, Kia Bengtsson, för att

STARK AVSLUTNING PÅ 2018
En stark andra halva av 2018 gör att vi, när
vi sammanfattar året, uppnår vår högsta
nettoomsättning hittills. Den kraften tar vi
nu med oss in i 2019!

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade till
4 145 TSEK vilket är den högsta nivån i
Nanologicas historia. Den ökade försäljningen i
Kina, avtalet med Vicore Pharma och därtill
relaterade arbetsorder, samt vårt växtskydds-
projekt har stått för den större delen av
omsättningen under året. Även det nya årets
första kvartal pekar mot fortsatt tillväxt med
ytterligare order från Kina och intäkter från
våra projekt inom drug delivery.

Kostnaderna sett på helår har minskat som ett
resultat av det kostnadsbesparingsprogram vi
inledde 2017. För fjärde kvartalet har
kostnaderna ökat jämfört med föregående år,
vilket beror på att vi under kvartalet återigen
startat upp produktionen.

I Kina har samarbetet med vår distributör för
kromatografiprodukter, Yunbo Technology
(Beijing) Co., fått en mycket bra start. Det
kinesiska företaget har redan rekryterat nya
slutkunder och vi har fört över det treårsavtal
vi i våras slöt med livsmedelskontrollanten

VD ANDREAS BHAGWANI 
HAR ORDET
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driva arbetet både med gastroparesstudien,
samt den fortsatta kommersialiseringen av vår
teknologiplattform. Kias erfarenheter från att
driva kliniska projekt hos bland andra
Eurocine Vaccines, Ipsen och AstraZeneca gör
att vårt team stärks ytterligare.

Under perioden slutlevererades även det
växtskyddsprojekt som vi drivit under de
senaste åren. Nu ser vi med spänning fram
emot resultaten av de fältstudier vår partner
ämnar genomföra under året. Resultat är att
vänta under första halvan av 2020.

När vi blickar tillbaka på året ser vi att vi tagit
tydliga steg från att vara det forskningsbolag vi
startade vår resa som, mot att vara det
kommersiella bolag som gör att vår resa
kommer att fortsätta lång väg framöver.

/Andreas Bhagwani, vd Nanologica
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen uppgick under fjärde
kvartalet till 2 276 TSEK (2 401). Netto-
omsättningen under helåret uppgick till 4 145
TSEK (2 600). I fjärde kvartalet 2017 ingick en
större del av ersättningen för det växtskydds-
projekt som drevs under 2018. Den positiva
avvikelsen jämfört med föregående år för hel-
året hänförs till ökade försäljningsintäkter i
Kina, avtalet med Vicore Pharma samt växt-
skyddsprojektet. Varulagret har minskat
jämfört med föregående år för såväl kvartalet
som helår, beroende på en ökad försäljning av
produkter samt optimering av lagervolymer.

Rörelsens kostnader uppgick under fjärde
kvartalet till -6 956 TSEK (-6 858). Rörelsens
kostnader under helåret uppgick till -25 719
TSEK (-27 916). De högre kostnaderna för
kvartalet är främst hänförliga till ökade kost-
nader för råvaror för produktion. De minskade
kostnaderna för helåret hänförs till minskade
övriga externa kostnader enligt kostnads-
besparingsprogrammet från 2017.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick
till -5 560 TSEK (-809). Helårets rörelse-
resultat uppgick till -21 320 TSEK (-19 302).

Resultatet efter skatt uppgick till -4 578 TSEK
(-1 196) under kvartalet och till -20 889 TSEK
(-20 095) för helåret. Resultatet efter skatt
påverkades positivt av intäkter från försäljning
av aktier i Vicore Pharma om 1 555 TSEK
under fjärde kvartalet.

Medelantalet anställda under perioden uppgick
till 16 (16), varav 10 (8) kvinnor och 6 (8) män.
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INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH 
FINANSIELL STÄLLNING
Den 31 december 2018 uppgick de bokförda
investeringarna för balanserade utgifter för
forskning och utveckling till 5 120 TSEK
(5 504). Summan avser utvecklingsarbete
relaterat till produkter inom affärsområdena
kromatografi och drug delivery.

Motsvarande värde för patentportföljen upp-
gick till 1 185 TSEK (826) varav merparten
avser investeringar i patent och patent-
ansökningar relaterade till affärsområdet drug
delivery.

Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har i huvudsak finansierats genom
företagslån och tillväxtlån från Almi och upp-
gick på balansdagen till 999 TSEK (1 543).

Periodens kassaflöde uppgick till 13 075 TSEK
och likvida medel uppgick på balansdagen till
21 828 TSEK (7 036). Kassaflödet för den
löpande verksamheten har förbättrats jämfört
med föregående år tack vare ökad försäljning.
Med beaktande av företrädesemissionen i maj
2018, vilken tillförde bolaget 48,0 MSEK före
emissionskostnader, samt förväntade intäkter,
bedömer styrelsen att det befintliga rörelse-
kapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den
kommande tolvmånadersperioden.

Redovisat eget kapital uppgick till 23 709 TSEK
(1 938). Soliditeten uppgick per 31 december
till 69 (8) procent.



SÄSONGSEFFEKTER
Nanologica saknar signifikanta säsongs-
variationer. Dock kan större projekt och avtal
få betydande intäkts- och resultateffekter på
enskilda kvartal beroende av när projekten
eller avtalen startas och färdigställs. Intäkts-
och resultatutveckling bör därför bedömas
över en längre cykel.

TECKNINGSOPTIONER
Ett incitamentsprogram innefattande maximalt
484 883 teckningsoptioner beslutades av års-
stämman den 31 maj, 2018. Detta program
implementeras under 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN
Exklusivitetsavtal för distribution på den
kinesiska marknaden
Nanologica ingick i oktober ett femårigt distri-
butionsavtal med Yunbo Technology (Beijing)
Co. för den kinesiska marknaden. Avtalet ger
Yunbo exklusivitet mot i förväg satta för-
säljningsvolymer, vilka ökar varje år. Genom
avtalet kommer Yunbo att marknadsföra och
återförsälja Nanologicas kromatografiska
produkter i Kina.

Exklusiviteten är villkorad av prestation och
kommer att omprövas årligen med start från
2019.

Utöver marknadsföring och försäljning av
Nanologicas kolonner kommer Yunbo att
leverera applikationsdata från sitt nystartade
applikationslaboratorium, data som är värde-
full gentemot kunder i införsäljningsprocessen
och som Nanologica har rätt att använda även
på andra marknader. I samband med distri-
butionsavtalets undertecknande lade Yunbo
också en första order till ett värde av 2 MSEK
för leverans mellan november 2018 och
januari 2019.

Utveckling av teknologiplattformen
Nanologica har utvecklat sin teknologi-
plattform och adderat bland annat inhalation
som administrationsväg. En internationell
patentansökan blev i november publik och
inhalation är en av flera administrationsvägar
som utforskas inom ramen för teknologi-
plattformen och patentet.

Teknologin befinner sig i ett tidigt skede men
bedöms ha potential att lösa en del av de
utmaningar som omgärdar administration av
läkemedel via inhalation. Betydande potential
bedöms finnas i att omformulera godkända
aktiva substanser och därigenom hitta mer
effektiva behandlingar mot olika lungsjuk-
domar som idag är svårbehandlade. Genom
administration lokalt i lungan finns möjlighet
att minska den systemiska påverkan med
potentiellt färre biverkningar som följd.
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Licensbetalning och start av projekt som 
involverar Nanologicas teknologi
Ersättning om 2 MSEK för den första mil-
stolpen i licensavtalet med INIM Pharma,
sedermera Vicore Pharma, betalades ut under
fjärde kvartalet. Utbetalningen utlöstes av att
projektet har finansierats upp genom att Vicore
Pharma förvärvat INIM Pharma och därefter
genomfört en nyemission. Ersättningen har
betalats ut som en förskottsbetalning som för-
delas på projektets löptid (24 månader) med
250 TSEK per kvartal medan resterande del
ligger i balansräkningen som en förutbetald
intäkt.

Vicore Pharma har också startat det läke-
medelsprojekt som involverar Nanologicas
plattform. Projektet utnyttjar Nanologicas
teknologi för leverans av den aktiva substansen
i lunga och Nanologica är leverantör till Vicore
i projektet. Syftet med Vicores projekt är att
utveckla en lokal behandling av svåra inter-
stitiella lungsjukdomar, som exempelvis IPF
(idiopatisk lungfibros).

Aktier i Vicore Pharma
En stor del av de aktier som Nanologica erhöll i
Vicore Pharma, genom Vicore Pharmas förvärv
av INIM Pharma, har nu avyttrats. Under
perioden avyttrades aktier till ett värde av
1 163 TSEK vilket redovisas som resultat från
övriga finansiella tillgångar i resultat-
räkningen. Återstående aktieinnehav i Vicore
Pharma uppgick per den 31 dec, 2018 till 65
316 aktier.

Studiedesign för kliniska studien inom 
gastropares
Studiedesign för Nanologicas fas IIa-studie
inom gastropares fastställdes i december NIC-
001 är en omformulering av metoklopramid,

en redan godkänd aktiv substans, där
Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att
tillföra patienten den aktiva substansen via en,
för indikationen, ny administrationsväg.
Studien är en fas IIa cross-over explorativ
studie på gastroparespatienter och syftar till
att mäta mängden substans i blodet och
jämföra gentemot den formulering som idag
finns på marknaden.

Effektiviteten hos befintliga metoklopramid-
baserade läkemedel varierar stort och
läkemedlen är verkningslösa på många
patienter. NIC-001 syftar till att adressera
denna problematik och den förväntade nyttan
av NIC-001 är snabbare och mer konsekvent
symptomlättnad, samt ökad bekvämlighet för
patienterna.

Slutleverans i växtskyddsprojekt
Nanologicas växtskyddsprojekt som utförs för
kunds räkning, är slutlevererat och slut-
betalning för projektet har intäktsförts.
Kunden avser under 2019 att genomföra
fältstudier, vilka beräknas ta cirka 12 månader,
varefter resultat kan förväntas någon gång
under första hälften av 2020.

Likvidering av dotterbolag
Nanologicas schweiziska dotterbolag, 
Nanologica Pure Sàrl, har likviderats per 17 
december 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG
Nanologica och AstraZeneca i gemensamt
utvärderingsprojekt
Nanologica och AstraZeneca har ingått avtal
om att i ett gemensamt projekt utvärdera
Nanologicas patentsökta teknologi applicerad
på ett av AstraZenecas material. Syftet med
projektet är att utvärdera om Nanologicas
plattform kan förbättra formuleringen för en
läkemedelssubstans och samarbetet omfattar
både in vitro- och prekliniska in vivo-studier.
Utvärderingsprojektet löper över ett år och
värdet av avtalet uppgår till 1,5 MSEK.
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Director of Clinical Management anställd
Nanologica förstärker bolaget med Kia
Bengtsson som Director of Clinical
Management. Kia kommer närmast från en
tjänst som ansvarig för den kliniska
forskningen på Eurocine Vaccines. Kia kommer
i första hand driva Nanologicas egna kliniska
studie inom gastropares och kommer även att
ingå i ledningsgruppen.

AKTIEN OCH ÄGARE
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till
6 814 435,07 SEK och totalt antal aktier
uppgick 16 619 447 aktier med ett kvotvärde
på 0,41kr. Nanologicas aktie är noterad på
Spotlight Stock Market under kortnamnet
(NICA) och handlas via banker och fond-
kommissionärer.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats enligt
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns
på sidorna 28–30 i Årsredovisningen för 2017.
De redovisnings- och värderingsprinciper som
har använts är oförändrade jämfört med de
som tillämpades 2017.

KOMMANDE FINANSIELL 
INFORMATION
Årsredovisning april 2019
Delårsrapport kvartal 1 10 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2 22 aug 2019

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras att hållas den 29 maj
2019 kl 12.00, i Redeyes lokaler på Mäster
Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm.

VALBEREDNING
I enlighet med beslut på årsstämman den 31
maj 2018 har de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna som önskat delta utsett var sin
representant så att valberedningen inför
årsstämman 2019 består av följande tre
ledamöter:

• Thomas Eldered (Flerie Invest AB via UBS
Europe SE Luxembourg Branch)

• Angelique Angervall (Vega Bianca AB)
• Mikael Lönn
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Ägare per 28  dec , 2018 Aktier Andel i  %

Flerie Invest AB (via UBS Europe SE Luxembourg Branch) 4 807 968 28,9

Vega Bianca AB 1 683 364 10,1

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 960 965 5,8

Nordnet Pensionsförsäkring AB 645 554 3,9

CJ Hall Invest AB 540 000 3,3

Rahal Investment AB 522 498 3,1

Mikael Lönn 511 328 3,1

LMK Forward AB 398 064 2,4

Theodor Jeansson 300 000 1,8

Niklas Sjöblom 188 345 1,1

De tio största aktieägarna 10 558  086 63,5

Ö vriga aktieägare (1  385) 6  061  361 38,2

Totalt 16  619  447 100,0



Valberedningens uppgift är att inför
årsstämman 2019 framlägga förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, styrelsearvoden och annan ersätt-
ning till styrelseledamöterna samt val och
arvodering av revisorer.

REVISORERNAS GRANSKNING
Denna delårsrapport har inte granskats av
bolagets revisorer.

INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören för-
säkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som företaget står för.

Södertälje 14 feb 2019

Gisela Sitbon Peter von Ehrenheim
Ordförande Styrelseledamot

Lena Torlegård Eva Byröd
Styrelseledamot Styrelseledamot

Hans Lennernäs Andreas Bhagwani
Styrelseledamot Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen 
kontakta:
Vd Andreas Bhagwani, tel. 070-316 17 02
Ekonomichef Eva Osterman, tel. 072-180 30 75
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Denna information är sådan information som Nanologica
AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande
den 15 februari 2019.

KORT OM NANOLOGICA
Nanologica arbetar med nanoteknik inom
life science. Bolaget verkar inom två
områden: drug delivery (läkemedels-
formulering) och kromatografi, en teknik
som används för rening och separation av
läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika
materialkunskap inom nanoporös silika för
att ge sina produkter unika egenskaper.
För ytterligare information, besök
www.nanologica.com.

Nanologica AB (publ) är listat på Spotlight
Stock Market.

http://www.nanologica.com/
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FINANSIELLA RAPPORTER
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*NYCKELTALSDEFINITIONER
Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
Resultat per aktie efter utspädning = jämförelseperiodernas aktierelaterade nyckeltal har omräknats pga. 
fondemissionselementet i den under våren genomförda företrädesemissionen med faktor beräknad enligt följande; 
aktiens värde omedelbart innan teckningsrätten har avskilts dividerat med aktiens teoretiska värde efter att 
teckningsrätten avskilts
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen



Nanologica AB
Forskargatan 20G
SE-151 36 SÖDERTÄLJE
Sweden

+ 46 8 410 749 49
info@nanologica.com
www.nanologica.com


