Delårsrapport
Jan-sep 2019

PERIODEN I KORTHET
Nettoomsättning TSEK

7 246

Nettoomsättningen uppgick till 7 246 TSEK (1 869), varav tredje kvartalet
2 010 TSEK (386)

Rörelsens kostnader TSEK

-24 696

Rörelsens kostnader uppgick till -24 696 TSEK (-18 763), varav tredje kvartalet
-8 458 TSEK (-6 335)

-13 362

Resultat efter skatt

Resultatet efter skatt uppgick till -13 362 TSEK (-16 311), varav tredje kvartalet
-5 179 TSEK (-4 881)

Resultat per aktie SEK

-0,80

Resultat per aktie var -0,80 SEK (-1,64), varav tredje kvartalet -0,31 SEK
(-0,29)

Likvida medel TSEK

4 992

Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 992 TSEK (22 812). På balansdagen
hade bolaget outnyttjade kreditramar om 17 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Nanologica ingår avtal inom preparativ kromatografi med kinesiska Yunbo
• Volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions
Ltd. har startat
• Utökad marknadsanalys visar på god potential för läkemedelskandidaten NIC001

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Nanologicas samarbetsprojekt med AstraZeneca förlängt
• Lån om 3 MSEK har upptagits för att stärka bolagets kassa
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VD ANDREAS BHAGWANI HAR ORDET

FORTSATT TILLVÄXT, VOLYMPRODUKTION OCH GOD POTENTIAL
FÖR NIC-001
Tillväxten fortsätter pådriven av bolagets
båda affärsområden samtidigt som en
utökad marknadsanalys visar på god
potential för Nanologicas projekt för
behandling av gastropares.
Den transformerande affären inom preparativ
kromatografi som vi ingick med Yunbo i juli –
och som blev startskottet för volymproduktion
av Nanologicas silika – har gett oss skjuts
framåt i flera pågående diskussioner med
kunder. Intäkterna från affären kommer 2021
när leveranserna av silika startar, då
avtalstiden sträcker sig från 2021 till 2026.
Volymproduktion av silika skapar mycket goda
förutsättningar för bolaget framöver och
kommer att ha en viktig roll för vår framtida
tillväxt och lönsamhetsutveckling.

Uppskalningsprocessen för volymproduktion
hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma
Solutions går planenligt och de initiala
investeringar som krävdes för att starta
projektet
är
nu
genomförda.
Dessa
investeringar har finansierats dels genom den
förskottsbetalning vi fick från Yunbo när
avtalet för preparativ kromatografi tecknades,
dels genom lån. Förskottsbetalningen har
tillfälligt använts för att delfinansiera
investeringen då detta var mer gynnsamt än att
till fullo nyttja de kreditramar vi tecknat. Vid
periodens utgång låg kassan på 4,9 MSEK och i
oktober upptogs ett lån om 3 MSEK för att
stärka kassan. Outnyttjade krediter om 14
MSEK kvarstår inom ovan kreditramar, vilket
gör att inga likviditetsproblem föreligger.
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Årets tredje kvartal visar på fortsatt tillväxt
med en nettoomsättning om 2 010 TSEK
jämfört med 1 065 TSEK för motsvarande
kvartal föregående år. För perioden uppgick
nettoomsättningen till 7 246 TSEK, jämfört
med 1 869 TSEK för samma period föregående
år. Ökningen både för kvartalet och perioden
tillskrivs återigen intäkter från pågående
projekt inom drug development, liksom den
växande försäljningen i Kina. En stor order från
Yunbo landade på andra sidan kvartalsslutet
och under det tredje kvartalet har vi även gjort
uppehåll i produktionen under fyra veckor för
service- och underhållsarbeten. Kostnaderna
ökade som väntat under kvartalet och
perioden, dels som en följd av ökad
produktion, dels eftersom vårt läkemedelsprojekt närmar sig kliniska studier och därmed
går in i en mer aktiv fas.

Efter periodens utgång kunde vi rapportera att
det gemensamma utvärderingsprojekt vi i
början av året inledde med AstraZeneca har
förlängts och utökats. Förlängningen innebär
att Nanologicas drug delivery-plattform
ytterligare kommer att utvärderas i syfte att
förbättra formuleringen för en av AstraZenecas
läkemedelssubstanser. Vi ser mycket positivt
på förlängningen av detta projekt och ser nu
fjärde kvartalet an med tillförsikt!
/Andreas Bhagwani, vd

De produktionsstörningar som tidigare under
året funnits har eliminerats och produktionen
är återigen i normalläge. Blickar vi framåt mot
årets fjärde kvartal förväntar vi oss att skeppa
fler ordrar, framförallt till Kina, och att
tillväxten fortsätter drivet av utvecklingen
inom bolagets båda affärsområden.

I vårt eget läkemedelsprojekt NIC-001,
genomförde vi under perioden en utökad
marknadsanalys, liksom djupare regulatoriska
utredningar och fokuserar nu produkten mot
den nordamerikanska marknaden. NIC-001 är
en sublingual (under tungan) formulering av
metoklopramid där rationalen ligger i att
undvika
magtarmkanalen
som
hos
gastroparespatienter har nedsatt funktion.

Baserat på marknadsanalysen bedömer vi att
produkten har mycket god potential, både ur
ekonomiskt och ur patientens perspektiv, då
den kan möjliggöra en alternativ behandling
för en stor patientpopulation som idag har få
alternativ att tillgå. Processen med att ta fram
läkemedel för den kliniska studien har nu
påbörjats och ansökan om att få starta studien
beräknas inlämnas under första halvåret 2020.
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen ökade under tredje
kvartalet till 2 010 TSEK (1 065) och under
perioden januari-september till 7 246 TSEK
(1 869). Ökningarna för såväl kvartalet som
perioden hänförs till ökade försäljningsintäkter
i Kina samt till intäkter från affärsområdet
drug development.

Rörelsens kostnader uppgick under tredje
kvartalet till -8 458 TSEK (-6 335) och under
perioden januari-september till -24 696 TSEK
(-18 763). De högre kostnaderna för perioden
är främst hänförliga till ökad produktion vid
anläggningen i Södertälje. För tredje kvartalet
hänförs även en del av ökningen till kostnader
inom projektet för Nanologicas kliniska studie
med läkemedelskandidaten NIC-001.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick
till -4 963 TSEK (-5 047) och för perioden
januari-september till -13 174 TSEK (-15 760).
Det förbättrade rörelseresultatet tillskrivs
ökade
försäljningsintäkter
inom
såväl
kromatografi som drug development.

Resultatet efter skatt för tredje kvartalet
uppgick till -5 179 TSEK (-4 881) och för
perioden januari-september till -13 362 TSEK
(-16 311).
Medelantalet anställda under perioden var 19
(16), varav 13 (9) kvinnor och 6 (7) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET
FINANSIELL STÄLLNING

OCH

Den 30 september 2019 uppgick de bokförda
investeringarna för balanserade utgifter för
forskning och utveckling till 11 257 TSEK
(5 228). Detta avser utvecklingsarbete
relaterat till produkter inom affärsområdena
kromatografi och drug development, samt
utveckling av storskalig produktion av silika.
Ökningen under kvartalet hänförs i huvudsak
till utvecklingskostnader hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions för
storskalig produktion.

Värdet av patentportföljen bokfördes till 1 225
TSEK (1 075) varav merparten avser
investeringar i patent och patentansökningar
relaterade
till
affärsområdet
drug
development.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 842
TSEK (1 107). Investeringar i materiella
anläggningstillgångar för anläggningen i
Södertälje har i huvudsak finansierats genom
företagslån och tillväxtlån från Almi.

Investeringar i projektet för volymproduktion
hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma
Solutions har finansierats genom en
förskottsbetalning från Yunbo Technology,
samt genom lån inom de kreditramar som
tecknats med Swedbank och två privata
finansiärer. Outnyttjade krediter om 17 MSEK
kvarstod efter periodens investeringar inom
dessa kreditramar.
5
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I posten interimsfordringar ingår 17 892 TSEK
som hänförs till förutbetalda kostnader för
investeringar
hos
kontraktstillverkaren
Sterling Pharma Solutions.

Periodens kassaflöde uppgick till -16 753 (15
384) TSEK. Kassaflödet för den löpande
verksamheten uppgick till -10 698 (-14 736)
TSEK. Kassaflödet har i perioden påverkats av
ovan nämnda investeringar hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions. Likvida
medel uppgick på balansdagen till 4 992 TSEK
(22 812).

Redovisat eget kapital uppgick till 10 347 TSEK
(28 287). Soliditeten uppgick per 30 juni till 24
procent (75).

SÄSONGSEFFEKTER

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

128 MSEK under perioden 2021–2026. Första
leverans sker under 2021 med successiv
ökning av leveranserna fram till 2026. Yunbo
blir därmed exklusiv distributör i Kina av såväl
Nanologicas analytiska som preparativa
produkter. I samband med avtalets undertecknande erlade Yunbo även 9 MSEK i förskott
att räknas av från analytiska produkter som
Yunbo köper av Nanologica under 2019 och
inledningen av 2020. Yunbo betalar därefter i
takt med att de produkter som avtalet omfattar
levereras.

Volymproduktion av silika har startat
Ett ramavtal för volymproduktion av silika
slöts förra året med brittiska Sterling Pharma
Solutions Ltd. Förutsättningarna för att starta
volymproduktionen byggde på att Nanologica
tecknade avtal med kund avseende leverans av
silika. Efter att ett flerårigt avtal tecknats i juli
med Yunbo Technology för leverans av silika
för
preparativ
kromatografi
har
nu
produktionen påbörjats.

TECKNINGSOPTIONER

Ett
incitamentsprogram
innefattande
teckningsoptioner beslutades av årsstämman
den 31 maj, 2018. Detta program har
implementerats under 2019. Det totala antalet
optioner som kan tilldelas berättigade
personer inom ramen för programmet är
484 833, motsvarande en utspädningseffekt
vid fullt utnyttjande av optionerna om ca 2,8
procent av Bolagets utestående aktier. 14
personer, däribland såväl personer inom
ledningsgruppen som övriga medarbetare, har
nu nyttjat sin rätt att teckna optioner, vilket
innebär att optionsprogrammet är tecknat till
96,4 %. En marknadsmässig premie, vilken
fastställdes genom tillämpning av Black &
Scholes optionsvärderingsmodell, har erlagts
vid förvärven av teckningsoptionerna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
PERIODEN

Avtal inom preparativ kromatografi
Avtal slöts med kinesiska Yunbo Technology
(Beijing) Co. om leverans av media för
preparativ kromatografi till ett värde av cirka

Sterling Pharma Solutions är en väletablerad
tillverkare av aktiva substanser, material och
produkter åt kunder i läkemedelsindustrin.
Enligt avtalet ska Sterling producera
kromatografimaterialet NLAB Saga™ med
Nanologicas teknik. Produktionen har inletts
och första leverans av testmaterial förväntas
under 2020, varefter de första kommersiella
produkterna väntas under 2021.

Produktionsstarten fordrar investeringar om
sammanlagt 29 MSEK, där de initiala investeringarna nu genomförts. Investeringarna
finansieras genom förskottsbetalningen från
Yunbo Technology, samt lån och kreditramar
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om totalt 35 MSEK från bank och två andra
långivare. Vid periodens utgång hade lån om 8
MSEK från Swedbank samt 10 MSEK från
Mikael Lönn upptagits. Lånen löper två till fyra
år. Outnyttjade krediter om 17 MSEK kvarstod
vid periodens utgång inom ovan kreditramar.

Stor potential för Nanologicas produkt för
behandling av gastropares
Nanologica har efter noggranna övervägningar
valt att omfokusera sin kommande marknad
för behandling av gastropares till Nordamerika. Beslutet har skett baserat på en
utökad marknadsanalys av den amerikanska
marknaden, vilken med tydlighet visar på god
potential för produkten ur såväl ekonomiskt
perspektiv som patientperspektiv.

NIC-001 är en sublingual formulering av
metoklopramid för behandling av gastroparespatienter. Dessa patienter har en sämre
fungerande magtarmkanal och kan ha
svårigheter att svälja på grund av det
illamående sjukdomen kan medföra, vilket gör
att den sublinguala administrationsvägen kan
vara fördelaktig. Den förväntade nyttan av NIC001 är snabbare och mer konsekvent
symptomlättnad, samt ökad följsamhet.

Även vid resultat som inte når högre eller
likvärdiga effektivitetsdata som dagens orala
formulering bedöms projektet vara väl värt att
genomföra och ha goda förutsättningar att bli
lönsamt, då få alternativa behandlingar idag
finns tillgängliga för denna patientgrupp.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS UTGÅNG

Nanologicas samarbetsprojekt med
AstraZeneca förlängt
Det gemensamma utvärderingsprojekt mellan
Nanologica och AstraZeneca som inleddes i
början av 2019 har förlängts. Projektet
utvärderar Nanologicas drug deliveryplattform i syfte att förbättra formuleringen för
en av AstraZenecas läkemedelssubstanser.
Förlängningen och utökningen av projektet
regleras under det huvudavtal som tecknades i
januari 2019.

Lån om 3 MSEK har upptagits
För att stärka bolagets kassa upptogs i oktober
lån om 3 MSEK från Thomas Eldered inom de
kreditramar som tecknades i samband med att
Nanologica startade storskalig produktion hos
kontraktstillverkaren
Sterling
Pharma
Solution. Efter transaktionen kvarstår 14 MSEK
inom dessa kreditramar.

AKTIEN OCH ÄGARE

De
regulatoriska
och kostnadsmässiga
utredningar som har genomförts konkluderar
att det är mer gynnsamt att utföra studien i
Australien, än i Sverige som tidigare planerats.
Studien genomförs på gastroparespatienter i
syfte att studera säkerheten hos NIC-001 och
jämföra den farmakokinetiska profilen med
den formulering av metoklopramid som idag
finns tillgänglig på marknaden. Processen med
att ta fram studieläkemedel för den kliniska
studien har påbörjats och ansökan om att få
starta studien beräknas inlämnas under första
halvåret 2020.

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).
Ägare per 30 september 2019
Flerie Invest AB

Vega Bianca AB

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Mikael Lönn

Rahal Investment AB

Aktier Andel i %

4 807 968

28,9

881 576

5,3

1 586 398
511 328
500 000

Nordnet Pensionsförsäkring AB

485 123

Niklas Sjöblom

357 992

CJ Hall Invest AB

Konstakademien

Fredrik Palmstierna

435 000
355 000
226 227

9,6
3,1
3,0
2,9
2,6
2,2
2,1
1,4

De tio största aktieägarna

10 146 612

Övriga aktieägare (1 986)

6 472 835

38,9

16 619 447

100,0

Totalt

61,1
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats enligt
Årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns
på sidorna 26-28 i Årsredovisningen för 2018.
De redovisnings- och värderingsprinciper som
har använts är oförändrade jämfört med de
som tillämpades 2018.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i
denna delårsrapport avser tusental svenska
kronor och miljontal svenska kronor. Belopp
inom
parentes
avser
jämförelsesiffror
föregående år.

Dotterbolaget Nanghavi AB:s ställning och
resultat saknar betydelse för bedömningen av
koncernens ställning och resultat varför
delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB (publ).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under perioden har avtal för produktion av
studieläkemedel för Nanologicas kliniska
studie av läkemedelskandidaten NIC-001
tecknats med Recipharm, närstående till
Nanologica via Thomas Eldered. Avtalet
tecknades efter upphandling där tre parter
deltog.

Efter perioden har låneavtal om 3 MSEK
tecknats med Thomas Eldered för att stärka
bolagets kassa.

Samtliga transaktioner med närstående har
ingåtts på marknadsmässiga grunder och till
marknadsmässiga villkor.

KOMMANDE FINANSIELL
INFORMATION
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
Delårsrapport kvartal 1

14 feb 2020
3 april 2020
24 april 2019

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av
bolagets revisorer.

INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som företaget står för.
Södertälje 24 oktober 2019

Gisela Sitbon
Ordförande

Mattias Bengtsson
Styrelseledamot

Lena Torlegård
Styrelseledamot

Andreas Bhagwani
Verkställande direktör

Eva Byröd
Styrelseledamot

Hans Lennernäs
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen
kontakta:
Vd Andreas Bhagwani, tel. 070-316 17 02
Ekonomichef Eva Osterman, tel. 072-180 30 75

KORT OM NANOLOGICA
Nanologica grundades 2004 och är ett
nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa
silikapartiklar för tillämpningar inom life
science. Nanologica är världsledande i att styra
form, typ av porositet samt ytegenskaper hos
silikapartiklar. Denna kompetens används dels
inom
drug
development,
dels
inom
kromatografi, en teknik som används för
separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling.
Bolagets mission är att bidra till bättre och
billigare behandlingar för patienter världen
över genom teknikplattformen NLAB Silica™.
Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på
Spotlight Stock Market. För ytterligare
information, besök 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
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen
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Nanologica AB Forskargatan 20G 151 36 Södertälje
08 410 749 49 info@nanologica.com www.nanologica.com

