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60,000 FRAGMENT
tillgängliga 
för design av 
läkemedelsbibliotek

40 TRILJONER
syntetiska biologiska 
produkter

i preklinisk optimeringsfas 

43 HELTIDSANSTÄLLDA
arbetar med engagemang och passion för att 
utveckla nya läkemedel

206 MILJONER SEK
i kassa vid årsslut 2015/16

i totala intäkter

inom onkologi, inflammatoriska 
sjukdomar och immunonkologi

17 TIDIGA PROGRAM

386 MILJONER SEK
i marknadsvärde vid årets slut 
2015/16

Totala kostnader (exklusive IPO-
kostnader och engångskostnader för 
teckningsoptionsprogram)

113 MILJONER SEK

>1 BILJON SMÅ MOLEKYLER
i läkemedelsliknande 
Chemetics®-bibliotek

395 MILJONER SEK

5 LEDANDE PROGRAM
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V Å R 
V I S I O N

K R E A T I V I T E T  d r i v e r  v å r  M O T I V A T I O N

M O T I V A T I O N  l e d e r  t i l l   E N G A G E M A N G

E N G A G E M A N G  g e r  o s s  F Ö R S T Å E L S E

F Ö R S T Å E L S E  m ö j l i g g ö r  I N N O V A T I O N

Vår vision är att leverera 
banbrytande läkemedel för sjukdomar 

med betydande medicinska behov, drivet 
av vår revolutionerande teknik.
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O M 
N U E V O L U T I O N

V Å R
S T R A T E G I 

N U E V O L U T I O N  I  K O R T H E T

Nuevolution är ett skandinaviskt läkemedelsföretag 
med fokus på utveckling av läkemedelsbehandlingar för 
sjukdomar inom onkologi och kroniska inflammatoriska 
sjukdomar.  

Nuevolution är grundaren av Chemetics®, en 
patentskyddad plattform som möjliggör upptäckten 
av nya småmolekylära läkemedelskandidater 
(tablettbaserade). 

Chemetics®-plattformen ger tillgång till screening 
av miljarder molekyler och en effektiv optimering 
av läkemedelsegenskaper vid identifiering av en 
läkemedelskandidat.  

Våra aktiviteter drivs av en beprövad och effektiv 
läkemedelsutvecklingsmotor som stöds av ett 
kompetent och dedikerat team av anställda, de 
bästa experterna i världen inom såväl forskning som 
näringslivet, som alla bidrar till vår ambition att leverera 
nya läkemedel till patienter.

Med vår mycket effektiva Chemetics®-plattform är 
vi unikt positionerade och kan omedelbart dra nytta 
av den snabbt växande kunskapen om sjukdomars 
biologiska struktur.
 
Det är vårt mål att både skapa värde för våra aktieägare 
samt att ge nytt hopp för patienter med livshotande 
sjukdomar och sjukdomar som leder till dålig livskvalitet. 

I våra interna läkemedelsutvecklingsaktiviteter har vi en 
strategisk inriktning mot inflammatoriska sjukdomar, 
onkologi samt immunonkologi, och vi screenar årligen 
omkring 15 sjukdomstargets i linje med vår strategi. 
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S t i g  L ø k k e 
P e d e r s e n

S t y r e l s e n s 
o r d f ö r a n d e

Ett mycket 
viktigt år i 
Nuevolutions 
historia



ÅRSREDOVISNING NUEVOLUTION AB (publ) 2015/2016 4

Bäste aktieägare, 

Jag vill inleda med att tacka dig för ditt stöd under 
verksamhetsåret 2015/2016.

Det har varit ett mycket viktigt år i Nuevolutions historia, 
först och främst beroende på den börsintroduktion som 
Nuevolution genomförde under 2015. Nuevolutions aktier 
noterades på Nasdaq First North Premier Stockholm den 
17 december 2015. Börsintroduktionen innebar ett viktigt 
tillskott i Nuevolutions kassa på cirka 250 miljoner SEK och 
nästan 10 000 nya aktieägare. 

Nuevolutions ledning och styrelse är tacksamma för det 
starka förtroendet och kommer att göra allt vi kan för att leva 
upp till de många nya aktieägarnas förväntningar att skapa 
betydande värde för alla våra aktieägare.

STARKT STÖD FRÅN INVESTERARE
Under åren har Nuevolution haft ett omfattande och starkt 
stöd från de större aktieägarna SEB Venture Capital, SEB 
Utvecklingsstiftelsen, Sunstone Capital och Industrifonden. 
Samtliga är engagerade i företagets affärsstrategi som 
kommunicerades i samband med börsnoteringen. De är också 
övertygade om styrkan i bolagets forskningsplattform – som 
har unikt hög prestanda och innebär lägre kostnader – med 
syftet att upptäcka tablettbaserade läkemedel för behandling 
av cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Nuevolutions börsnotering var den största 
biotekniknoteringen på Nasdaq First North och den 16:e 
största biotekniknoteringen i Europa under 2015. Med 
noteringen har vi lagt en stabil grund för att genomföra en 
långsiktig strategi som ett noterat bolag och med en stark 
ambition att göra ett listbyte till en reglerad marknad.

VIDAREUTVECKLA DEN EGNA PLATTFORMEN CHEMETICS®

Med förstärkningen av vår finansiella ställning kan 
Nuevolution systematiskt vidareutveckla bolaget och fullt ut 
utnyttja potentialen i bolagets egen plattform, Chemetics®.

Ett klart större antal högkvalitativa läkemedelskandidater 
bedöms komma från Chemetics®-plattformen. Chemetics® 
innebär också att potentiella läkemedelskandidater kan 
identifieras betydligt snabbare än med konventionella 
metoder. Resultatet blir bättre läkemedelskandidater 
med förbättrade läkemedelsegenskaper, vissa av dem 
tillgängliga för partnerskap, till lägre kostnader. Dessa 
funktioner i Chemetics®-plattformen förväntas hjälpa 
läkemedelsindustrin att förbättra sin avkastning på FoU-
investeringar och potentiellt öka tiden för nya läkemedels 
exklusivitet på marknaden. Slutligen, och det viktigaste, 
kan det möjliggöra säkrare och mer effektiva läkemedel för 
patienterna.

NOMINERINGSKOMMITTÉNS PROCESS
Vid årsstämman i Nuevolution AB (publ) den 5 oktober 2016 
kommer förfaranden för att inrätta en valberedning att antas. 
Sådana förfaranden förväntas vara i linje med de regler som 
anges i Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Procedurerna 
kommer att innehålla bestämmelser om hur representanter i 
valberedningen utses och de punkter på dagordningen för 
vilka valberedningen kommer att presentera förslag (inklusive 
val av styrelse och revisor, ersättning till styrelse och revisorer 
samt utseende av valberedningen).

För närvarande har företaget inte några sådana rutiner, 
med tanke på att företaget endast varit noterat på Nasdaq 
First North Premier sedan den 17 december 2015. Därför 
kommer representanter för de tre största aktieägarna (SEB 
Venture Capital, Industrifonden och Sunstone Capital) och 
jag, som en grupp, lägga fram förslag för sådana punkter för 
dagordningen vid årsstämman 2016. Efter årsstämman 2016 
kommer dessa att presenteras av valberedningen.

På styrelsens vägnar vill jag avsluta med att tacka alla anställda 
i Nuevolution för ett enastående arbete under detta intensiva 
verksamhetsår. Det kommande året 2016/17 ser spännande ut 
och kan mycket väl föra med sig betydande affärsresultat. Jag 
ser personligen fram emot att noga följa utvecklingen, både 
som ordförande och som aktieägare.

Stockholm, september 2016 

Stig Løkke Pedersen
Styrelsens ordförande

S T Y R E L S E N S  O R D F Ö R A N D E  H A R  O R D E T
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A l e x  H a a h r 
G o u l i a e v

2015/16 
har varit ett 
enastående år

V e r k s t ä l l a n d e 
d i r e k t ö r
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Bäste aktieägare och läsare,

Verksamhetsåret 2015/2016 har varit enastående för 
Nuevolution och jag vill uttrycka min tacksamhet till de 
nästan 10 000 nya aktieägare som deltog när Nuevolution 
börsintroducerades i december 2015. Nuevolution är ett 
finansiellt starkt bioteknikföretag där vår ledning, styrelse 
och större aktieägare såväl före som efter börsnoteringen - 
SEB Venture Capital, SEB Utvecklingsstiftelsen, Sunstone 
Capital och Industrifonden – står bakom företagets unika 
högpresterande lågkostnadsplattform för upptäckten av 
tablettbaserade läkemedel till att utveckla behandlingar 
för cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar, och att 
arbeta med maximalt fokus på att skapa aktieägarvärde.

FORSKNING OCH UTVECKLING MED LÄGRE RISKER
Efter vår framgångsrika börsnotering, är det fortfarande 
vårt huvudfokus att kontinuerligt kapitalisera på våra 
forskningsinvesteringar genom att generera intäkter 
och parallellt arbeta med att minska riskerna. Med 
kapitalinjektionen från noteringen är vi fast beslutna 
att under de kommande tre åren förverkliga fem till sex 
affärsmöjligheter med målet att tre till fyra av våra program ska 
utlicensieras till partners i utbyte mot förskottsbetalningar, 
milstolpbetalningar och royalties, och samtidigt ha målet att 
behålla en till två av dessa värdefulla program för vår egen 
vidareutveckling. Dessutom kommer forskningen att skapa 
nya affärsmöjligheter även efter år tre. Med vår ”multiple-
shot-at-goal” och vår operativa metod, vidtar vi flera 
åtgärder för att minska riskerna både inom forskningen och i 
verksamheten för att kunna förverkliga vår strategi.

Under 2015/2016 har Nuevolutions forskning utvecklats 
enligt plan. Spännande proof-of-concept-studier pågår för 
närvarande eller är under utarbetande i flera program och 
kommer att redovisas löpande genom pressmeddelanden 
samt i våra finansiella rapporter. 

Nuevolution ingick under oktober 2015 i ett nytt 
samarbetsavtal med Janssen Biotech Inc., ett dotterbolag till 
Johnson & Johnson, vilket innebar det 15:e samarbetsavtalet 
i bolagets historia. Avtalet utökades ytterligare i april 2016 
av Janssen. Under året har vi också informerat att vi erhållit 
2 miljoner USD i milstolpsersättning från vårt samarbete 
med Novartis. Dessa två aktiviteter understryker ytterligare 
det vetenskapliga och kommersiella värdet av Nuevolutions 
teknologiplattform.

Som en del av vår strategi för att minska både den vetenskapliga 
risken och affärsrisken för våra läkemedelsupptäcktsprogram 
har Nuevolution på ett mycket omfattande sätt utforskat 
affärsmöjligheterna för att ingå riskdelningssamarbeten. Det 
har resulterat i förhandlingar med flera potentiella partners i 
syfte att sluta en eller två sådana avtal med multipla mål före 
utgången av det andra kvartalet 2017.

POSITIVA RESULTAT FÖR RORγt INVERSE AGONIST-
PROGRAMMET 
Under året har också spännande prekliniska studier i 

Nuevolutions RORγt-inverse agonist-program visat positiva 
resultat för vår potentiella utvecklings- och back-up kandidat 
med inriktning mot allvarliga inflammatoriska sjukdomar. 
Dessutom visade icke-reglerade toxicitetsresultat i mus och 
hund att både den ledande och back-up kandidaten tolererades 
väl och inte ledde till några säkerhetsvarningar. Parallellt med 
den fortsatta interna utvecklingen av programmet utforskar 
Nuevolution partnermöjligheter för programmet med målet 
att i framtiden sluta ett attraktivt utlicensieringsavtal med 
en mycket aktiv partner för att fullfölja vidareutvecklingen 
av programmet.

SOLID PATENTSITUATION
I mars i år tillkännagav Nuevolution att företaget fått fyra 
nya teknikpatent beviljade av European Patent Office (EPO). 
Detta stärker ytterligare vår redan starka teknologiska 
patentposition med totalt 200 beviljade patent godkända i 
länder runt om i världen vilka representerar viktiga marknader 
för Nuevolution.

STARTEN PÅ EN KONTINUERLIG KOMMUNIKATIONSPROCESS
Som ett mindre företag som inte är noterat på någon av 
de reglerade marknaderna är vi medvetna om att vi måste 
arbeta intensivt för att upprätthålla investerarnas intresse 
för vår aktie. Det är särskilt viktigt för ett företag på Nasdaq 
First North Premier, där större institutionella investerare är 
mindre aktiva. Vår börsintroduktion 2015 var början på en 
kontinuerlig kommunikationsprocess genom flera Investor 
Relation aktiviteter. Förutom att släppa våra kvartalsrapporter 
deltog vi under det första halvåret 2016 i elva aktiviteter i 
Danmark och Sverige där vi presenterade vårt företag och 
våra framsteg. Parallellt med våra aktiviteter i Skandinavien, 
deltog vi även i evenemang och presenterade Nuevolution 
för internationella fonder. Vi planerar att fortsätta våra 
kommunikationsaktiviteter på en liknande ambitionsnivå 
under verksamhetsåret 2016/17.

Nuevolution har också engagerat corporate finance- och 
aktieanalysföretagen Jarl Securities och Remium att följa 
bolaget och rapportera om våra resultat. De inledande 
rapporterna av dessa analytiker har publicerats. Under det 
kommande verksamhetsåret planerar vi att expandera med 
ytterligare analytikertäckning och – förutsatt att företaget 
fortsatt utvecklas positivt – realisera vår ambition att notera 
aktien på en reglerad marknad vid en optimal tidpunkt i 
framtiden.

Sist, men inte minst, vill jag tacka samtliga medarbetare inom 
Nuevolution för deras hängivna arbete och höga flexibilitet 
under verksamhetsåret samt deras kontinuerliga fokus på att 
nå våra huvudmål. 

Stockholm, september 2016 

Alex Haahr Gouliaev
Verkställande direktör

V D  H A R  O R D E T
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Koncernen - nyckeltal

TSEK, om inget annat anges 2011/12* 2012/13* 2013/14* 2014/15* 2015/16*

RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning 23 184 14 343 79 458 29 801 21 314
Rörelsekostnader -43 574 -50 885 -71 233 -93 618 -171 872
Rörelsekostnader, exklusive aktierelaterade ersättningar -43 574 -50 489 -70 965 -93 552 -123 344**
Rörelseresultat -22 576 -38 214 6 905 -64 891 -151 886
Finansiella kostnader -278 -314 -624 2 836 -22
Årets resultat -21 343 -37 098 7 408 -54 732 -144 997
Totalresultat för året -21 343 -37 098 7 408 -54 794 -144 087

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 5 302 4 974 4 167 4 228 7 112
Omsättningstillgångar 73 788 32 897 59 321 67 431 227 853
Totala tillgångar 79 090 37 871 63 488 71 659 234 965
Aktiekapital 266 405 265 622 277 815 352 922 42 858
Eget kapital 70 476 22 658 31 654 51 553 198 055
Långfristiga skulder 525 1 702 1 372 1 451 3 482
Kortfristiga skulder 8 089 13 511 30 462 18 655 33 428
Rörelsekapital -13 778 9 550 34 716 -5 125 - 24 718
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar 833 1 872 320 1 109 4 094

KASSAFLÖDEN
Kassaflöden från den löpande verksamheten -20 671 -31 056 -35 038 -19 475 -81 450
Kassaflöden från investeringsverksamheten -171 -1 418 -321 -1 120 -4 145
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 89 975 -8 811 -310 74 868 244 532
Totala kassaflöden 69 133 -41 285 -35 669 54 273 158 937

FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultat per aktie (EPS före och efter utstpädning), SEK -1,46 -1,64 0,33 -2,26 -3,98
Eget kapital per aktie, SEK 3,12 1,00 1,40 1,80 4,62
Aktiekurs N/A N/A N/A N/A 9,00

Soliditet (%) 89 60 50 72 84

Antal utestående aktier, i genomsnitt, miljoner aktier 14,6 22,6 22,6 24,2 36,5
Antal utestående aktier, slutet av perioden, miljoner aktier 22,6 22,6 22,6 28,6 42,9

Genomsnittligt antal anställda (FTE) 33 33 39 41 43
Antal anställda (FTE) vid slutet av verksamhetsåret 30 36 39 43 44

Nyckeltalen har angivits i enlighet med “Rekommendationer och nyckeltal 2015” som utfärdas av CFA Sverige. Resultat per aktie (EPS) och Resul-

tat per aktie efter utspädning (EPS-D) redovisas i enlighet med IFRS. Se definitioner i not 1 Redovisningsprinciper.

Antal aktier både för nuvarande och jämförande perioder är det antal aktier som utgetts av moderbolaget, Nuevolution AB. Antal aktier för 

tidigare periodet avser emellertid antal utestående aktier för det tidigare moderbolaget, Nuevolution A/S, under dessa perioder. Se också not 1.

*) Koncernen Nuevolution AB (publ) bildades den 13 november 2015, vilket innebär att jämförelsetalen avser Koncernen Nuevolution A/S.  

  

**) En betydande del av ökningen mellan 2014/15 och 2015/16 är relaterad till icke återkommande kostnader i samband med börsnoteringen i 

december 2015.

N Y C K E L T A L
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Efter att den ursprungliga läkemedelsutvecklingplattformen 
utvecklats under 2001–06, inledde Nuevolution 
kommersialiseringen av Chemetics®-plattformen för 
preklinisk läkemedelsutveckling som under åren gett bolaget 
signifikanta intäkter (cirka 395 MSEK) från flera högprofilerade 
partnerskap (totalt 15 avtal inklusive flera olika avtal med 
vissa av våra partners) med företag som Novartis, Merck & 
Co. (MSD), Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Lexicon 
Pharmaceuticals och nyligen Janssen Biotech, Inc. (Johnson & 
Johnson). Under 2013 förändrades vår affärsmodell till att även 
omfatta upptäckt och utveckling av egna läkemedelsprogram 
och riskdelningssamarbeten. Därmed används vår internt 
utvecklade plattform för att skapa interna läkemedelsprogram 
med betydande värden.

Bolagets hybrida affärsmodell innebär att Nuevolution kan 
generera intäkter från såväl teknikbaserade partnerskap och 
utlicensieringsavtal med läkemedels- och bioteknikföretag 
som egna program inom onkologi, immunonkologi och 
inflammatoriska sjukdomar. Genom denna strategi kan 
Nuevolution dels utveckla egna läkemedelsprojekt, dels 
realisera attraktiva intäkter genom förskottsbetalningar, 
milstolpsbetalningar i samband med att utvecklingsmål 
och kommersiella mål uppnås samt royalties på framtida 
försäljning.

Grunden för Nuevolutions framgång ligger i företagets 
egenutvecklade  kostnadseffektiva plattform, Chemetics®, 
som gjort det möjligt att upptäcka nya små molekyler i 
flera forskningsprogram, internt såväl som i samarbete med 
partners.

Nuevolution kan årligen, tack vare Chemtics®-plattformen, 
screena biologiska targets mot miljarder små molekyler.  
Målet är att finna nya läkemedel som är mer effektiva, säkra 
och anpassade till behandling av cancer och inflammatoriska 
sjukdomar.  Nuevolution ska utifrån detta arbeta för att skapa 
och utveckla en projektportfölj med kliniska program samt 
en bred projektportfölj med prekliniska program. En del av 
dessa program kommer att bedrivas i samarbete med partners, 
medan andra kommer att utvecklas i egen regi.

Genom att i framtiden etablera ett antal egna program i klinisk 
fas I/II, en bred projektportfölj med prekliniska program samt 
ett flertal partnerskap, ska Nuevolution verka för att skapa 
betydande värden.

Det konventionella bioteknikföretaget har ofta höga 
kostnader för forskning och utveckling och blir därför tvingade 
att fokusera på endast ett projekt, vilket innebär en hög risk. 
Nuevolution särskiljer sig genom att kunna upprätthålla 
och effektivt utöka en omfattande projektportfölj av 
läkemedelskandidater genom Chemetics® (”multiple shots at 
goal”). En liknande affärsmodell har framgångsrikt använts 
av exempelvis antikroppsinriktade företag som Morphosys, 
Genmab och Regeneron Pharmaceuticals. Nuevolutions 

utvecklingsplattform kan identifiera småmolekylära 
läkemedelskandidater lika effektivt som den teknik som 
används för att identifiera kandidater för antikroppar och 
biologiska läkemedel. Till skillnad från antikroppar identifierar 
Nuevolution små molekyler som är oralt tillgängliga, billigare 
att framställa och som dessutom kan interagera med 
(intracellulära) biologiska mål, vilka inte är tillgängliga för 
antikroppar. 

Mål: 

Bolagets mål är tvådimensionellt: Uppbyggnad av företagets 
projektportfölj samt realisering av affärsrelaterade intäkter. 

• Mål för projektportfölj: Under perioden 2016-2018 
planerar Nuevolution att förverkliga fem till sex program 
för utlicensiering eller egen vidareutveckling.  

• Affärsmål: Utlicensiera utvalda prekliniska program 
till attraktiva finansiella villkor (förskottsbetalning, 
milstolpsbetalningar, royalties) för Nuevolution.

Vi planerar också att i tidigt skede ingå i riskdelnings-/pre-
sale-samarbeten med läkemedelsbolag för biologiska mål av 
gemensamt intresse, med en möjlighet för läkemedelsföretag 
att erhålla rättigheter för vidareutveckling av programm mot 
förskott, milstolps- och royaltybetalningar till Nuevolution. 
Genom denna struktur och att ingå avtal med en partner redan 
i början av forskningsprojektet strävar Nuevolution efter att 
minska affärsrisken.



Chemetics®
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Slutmålet för ett läkemedelsprojekt i preklinisk fas är att få fram 
en läkemedelskandidat. Med konventionella metoder är detta 
normalt sett en tidskrävande process med hårt arbete under 
flera år. Det börjar med val av ett biologiskt sjukdomsmål som 
ett framgångsrikt utvecklat läkemedel har potential att bota. 
Urvalsprocessen följs av så kallad ”high-throughput-screening” 
(HTS) för ett aktuellt biologiskt mål. Inom läkemedelsföretag 
sker HTS normalt mot ett bibliotek med mellan en och tre 
miljoner molekyler. Målet är att identifiera molekyler som kan 
fungera som startpunkt för ytterligare optimering, genom 
finjustering av specifika egenskaper för att sortera fram 
läkemedelskandidaten. Strategin är dyr och tidskrävande 
jämfört med den process som Nuevolutions extremt kraftfulla 
Chemetics®-plattform tillämpar. Den erbjuder screening av 
bibliotek som innehåller miljarder molekyler och efterföljande 
snabb optimering på en bråkdel av tiden och till en bråkdel av 
kostnaden jämfört med konventionell HTS och konventionella 
optimeringsprocesser. En effektivare screening, som ger 
betydligt fler träffar för utvärdering, kan inte bara öka 
möjligheterna för ett framgångsrikt forskningsprogram, utan 
även minska risken för bortfall av potentiella kandidater 
senare i utvecklingsprocessen, vilket har potential att betydligt 
förbättra den övergripande FoU-produktiviteten. 

Nuevolution är ensam uppfinnare av den patentskyddade 
Chemetics®-teknologin, en plattform för preklinisk 
läkemedelsutveckling, som på ett effektivt sätt möjliggör 
identifiering av oralt tillgängliga läkemedelskandidater. 
Nuevolution har sedan 2008 använt Chemetics® i 
teknikbaserade partnerskap för att ta fram lovande program 
åt flera världsledande läkemedelsföretag. Sedan 2013 har 
Nuevolution använt Chemetics® för uppbyggnaden av en egen 
projektportfölj med fokus på identifiering av nya läkemedel 
för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar. 
Genom skapandet av långt över en miljard läkemedelslika 
små molekyler, vilket motsvarar mer än 1 000 gånger vad 
som finns tillgängligt hos de största läkemedelsföretagen, 
har Nuevolution etablerat sig som ett ledande företag inom 
området för preklinisk läkemedelsutveckling av småmolekylära 
läkemedel.

Chemetics® möjliggör DNA-kodad syntes av miljarder kemiskt 
mångskiftande läkemedelslika små molekyler samt effektiv 
screening och optimering av dessa. Detta resulterar i att 
identifiering av potenta läkemedelskandidater görs i betydligt 
större omfattning och till en betydligt högre hastighet än 
andra tekniker.  

SNABBT – KOSTNADSEFFEKTIVT – GER HÖGRE KVALITET
Screening: Under Nuevolutions screening av ett biologiskt 
mål exponeras detta för mellan hundratals miljoner och 
miljarder molekyler samtidigt. I detta screeningsteg elimineras 
inaktiva molekyler medan aktiva molekyler isoleras. Processen 
bygger på principen att de molekyler som är ”bäst lämpade” 
överlever. Därefter fastställs de aktiva molekylernas struktur 
genom DNA-sekvensering, vilket kan liknas vid en unik 
streckkod på molekylnivå. På detta sätt kan Nuevolution skala 

upp konventionell screening, som stora läkemedelsföretag 
traditionellt använder, med en faktor på mellan 1 000 och 
en miljon, vilket ger en avsevärt större träffsäkerhet när 
det gäller att identifiera lämpliga molekyler för fortsatt 
läkemedelsoptimering.

Optimering: Under optimeringsfasen ”hit-to-lead” (H2L), 
där ytterligare molekyler måste syntetiseras för att förbättra 
läkemedelsegenskaperna, har Nuevolution utvecklat sin 
plattform för att höja molekylernas produktivitet 10–100 
gånger och samtidigt minska produktionskostnaderna per 
molekyl 10–50 gånger jämfört med konventionell teknik. 
Det innebär att Nuevolution kan finjustera sina molekyler 
snabbare, till lägre kostnad och med färre resurser än vad som 
behövs med konventionella metoder innan den slutliga lead 
optimeringsprocessen och valet av läkemedelskandidat inleds.

Sammanfattningsvis möjliggör Chemetics®-plattformen att 
Nuevolution kan undersöka många fler biologiska mål på 
kortare tid och till lägre kostnader än konventionell teknik.

Nuevolution kommer fortsättningsvis att screena cirka 15 
biologiska mål per år med målet att välja de mest lovande 
programmen för ytterligare optimering. Under en treårsperiod 
planerar bolaget att förverkliga fem till sex program för 
utlicensiering eller egen utveckling.

Enbart lovande program med goda förutsättningar, både 
i fråga om indikation och affärsnytta, kommer att få 
fortsatta investeringar. Därför gör bolaget en noggrann 
projektprioritering varje kvartal.

TEKNOLOGIHÖJDPUNKTER UNDER ÅRET OCH PLANER FÖR 
2016/17
Under året har Nuevolution tillämpat sin teknik för 
produktion av fokuserade bibliotek, det vill säga bibliotek som 
används för optimering av hits som identifierats från de första 
screeeningarna på upp till en miljard små molekyler mot mycket 
utmanande sjukdomsmål. Detta tillvägagångssätt har gjort det 
möjligt för Nuevolution att använda och utforska miljarder 
föreningar under hit-to-lead optimeringen. I jämförelse 
skulle ett typiskt stort läkemedelsföretag i allmänhet kunna 
utforska 500-5000 föreningar under optimeringsprocesserna. 
Nuevolutions strategi är att identifiera lösningar på olika 
projektutmaningar och frågor under optimeringsprocessen 
på ett mycket effektivt sätt som inte är möjligt med 
konventionella metoder.

Under det kommande året planerar Nuevolution att producera 
fyra till fem nya bibliotek som täcker outforskad kemisk rymd 
med mer än två miljarder föreningar. Baserat på framgångarna 
under det senaste året kommer Nuevolution även att använda 
tekniken för ytterligare fokuserade bibliotek under det 
kommande året.

Motsatt sida: Chemetics®-teknologi översikt   
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Utvecklingen av DNA-kodade molekylbibliotek var 
Nuevolutions ursprungliga affärsidé. Det blev starten till 
den patenterade läkemedelsplattformen, Chemetics®. 

”De läkemedel som är lätta att ta fram är redan utvecklade. Vårt 
fokus är att finna molekylföreningar till utmanande mål, det vill 
säga proteiner som spelar en viktig roll för en given sjukdom”, säger 
Titi, Research Scientist och Head of Library Production, som har 
huvudansvar för biblioteksproduktionen.    

F O R S K A R P O R T R Ä T T

B I B L I O T E K S P R O D U K T I O N S T E A M E T 

Teamet som arbetar med att utveckla nya molekylbibliotek 
består av fem personer, en blandning av biologer, kemister 
och tekniker. Att inte alltid välja den lätta vägen är 
något som starkt präglar det sätt som teamet arbetar på. 

”Vi skulle inte ha någon verksamhet utan våra bibliotek. Det 
är grunden som hela företaget står på”, säger Eva, som har det 
övergripande biologiska ansvaret för biblioteksteamet.

Plattformen Chemetics® gör det möjligt att leta efter fler 
läkemedelskandidater på kortare tid och till en lägre kostnad 
jämfört med de mer traditionella metoder som de större 
läkemedelsföretagen använder sig av. Tekniken sammanför 
molekylärbiologi och kemi på ett unikt sätt och interaktionen 
mellan de två disciplinerna präglar hela organisationen.

”Genom hela processen arbetar biologerna och kemisterna 
hand i hand  och den interaktionen är nyckeln i vårt arbete med 
molekylbiblioteken”, säger Eva. 

Teamets fokus på kvalitet och mångfald kortar tiden att 
hitta en molekyl som binder till en viss receptor, som 
sedan kan komma att bli en potentiell läkemedelskandidat. 

Teamet har som mål att producera totalt tre till fem nya 
bibliotek om året och i dagsläget arbetar de med fem olika 
bibliotek. Molekylbiblioteken har under året blivit större i 
omfång och mer komplexa. Det hittills största biblioteket, 
som används just nu, består av 40 biljoner kemiska molekyler. 

Som grundregel kan ett bibliotek användas upp till 
emot 500 screening-tillfällen. De flesta bibliotek är 
inte uppbyggda utifrån ett specifikt ändamål men 
det händer ibland att teamet sätter ihop ett så kallat 
fokuserat bibliotek med ett specifikt mål i åtanke. 

Teamet köper årligen in 3 000 - 5 000 fragment (”byggstenar”) 
från flera olika leverantörer som de har ett tätt samarbete med. 

När teamet köper fragment skickar det med en lista med de 
egenskaper de eftersöker till leverantören. Dessa egenskaper 

Mångfald och kvalitet är de två viktigaste faktorerna när 
teamet sätter ihop nya molekylbibliotek. 

”Vi är extremt selektiva och kritiska till vilka molekyler vi inkluderar 
i våra  bibliotek. Vi sätter kvalitet före kvantitet och ser även till att 
vi har stor mångfald bland våra molekyler”, säger Titi. 
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F O R S K A R P O R T R Ä T T

”Att designa fragment  tar förstås längre tid men det gör att 
biblioteken blir mer unika. Ibland när vi söker en specifik egenskap, 
som inte finns att köpa hos våra leverantörer väljer vi att sätta 
samman fragment själva. Dessa fragment har oftast en komplex 
struktur” säger Titi. 

Nuevolution har under de senaste åren lagt ner mer 
resurser på att utveckla egna molekylföreningar. Varje 
molekylförening får en unik DNA-kod, en ”biologisk 
streckkod” som gör att man efter screeningprocessen 
lätt kan identifiera och spåra vilken sammansättning 
som binder till en viss receptor.  Det har inte varit helt 
lätt att utveckla det DNA-kodsystem som används idag. 

”Den största utmaningen för oss i början var hur vi skulle kunna 
sätta samman olika kemiska molekyler och samtidigt behålla DNA-
koden, det vill säga att få ämnen att reagera utan att förstöra 
DNA:t ”, förklarar Eva. 

kan exempelvis vara specifika reaktiva handtag, hur tung 
molekylen är eller hur olje- eller vattenlösliga ämnena ska vara. 

Idag har teamet en bruttolista på omkring 60 000 fragment 
som har gått igenom en noggrann kvalitetsskontroll. Teamet 
har utvecklat ett verktyg som underlättar selektionsprocessen 
vilket gör att de mer effektivt kan välja ut vilka fragment de 
önskar köpa in. 

Biblioteken består till största del av inköpta fragment 
men också av fragment som teamet har designat själv. 

P R O C E S S E N  F Ö R  B I B L I O T E K S P R O D U K T I O N 

Chemetics-biblioteken sätts samman genom en metod som kallas split-and-mix där kemiska fragment kombineras med varandra 
för att generera stora bibliotek av läkemedelsliknande föreningar. Unikt för Chemetics-tekniken är framställningen av en DNA-
tagg på varje liten molekylförening som möjliggör identifiering och spårning av molekylerna under screeningsprocessen. 

Teamet har idag en robust process som de arbetar efter, 
men det hindrar dem inte från att fortsätta att förbättra och 
optimera sina processer.

DNA-TAGGS FRAGMENT

SEPARATION SEPARATIONREAKTION & BLANDING REAKTION & BLANDING

CHEMETICS-
BIBLIOTEK



13 ÅRSREDOVISNING NUEVOLUTION AB (publ) 2015/2016

PROJEKT-
PORTFÖLJ

Å r s r e d o v i s n i n g



Projektportfölj

ÅRSREDOVISNING NUEVOLUTION AB (publ) 2015/2016 14

Nuevolutions interna projektportfölj har sin grund i den 
unika Chemetics®-plattformen, som kombinerar effektiv 
undersökning av flera biologiska mål med sjukdomsrelevans 
med miljarder läkemedelslika små molekyler följt av 
mycket effektiva metoder för ytterligare optimering 
mot kliniska läkemedelskandidater. Denna innovativa 
plattform möjliggör multipla och parallella screenings- och 
optimeringsprocesser för flera biologiska mål, vilket ger en 
snabb och kostnadseffektiv preklinisk läkemedelsutveckling 
(se ”Chemetics” för detaljer).  

Nuevolution fokuserar på att utveckla små molekyler för 
sjukdomar med stora ouppfyllda medicinska behov eller där 
behandling med små molekyler erbjuder betydande fördelar 
jämfört med befintliga behandlingsmetoder. Generellt sett 
innebär behandling med små molekyler möjligheten att 
administrera oralt (tablett) och lägre produktionskostnader 
jämfört med biologiska läkemedel. De har dessutom korta 
halveringstider, vilket erbjuder högre säkerhet, och kan nå 
mål som antikroppar inte kommer åt, exempelvis inuti celler.

Nuevolutions projektportfölj är inriktad på tre näraliggande 
kärnområden: inflammation, cancer och immunonkologi. På 
årsbasis går ungefär 15 läkemedelskandidater in i screeningsfas 
vilket möjliggör snabb identifiering av små molekyler som 
sedan förväntas att bli fem till åtta nya projekt i upptäcktsfas. 
Några av dessa projekt blir en del av Nuevolutions 
projektportfölj – antingen helt ägda av företaget, delvis ägda 
genom ett joint venture eller med eller helt utlicensierade till 
samarbetspartners.  

Valet av de nya biologiska mål som kommer in i 
screeningsprocessen baseras på ett antal parametrar som 
balanserar marknadens intresse, sjukdomskoppling och 
validering samt riskspridning över terapiområden. Utöver 
dessa dedikerar vi även screeningsresurser till att identifiera 
möjligheter för historiskt svåra biologiska mål, med hög 
klinisk relevans.

Under 2015/16 gjorde företaget stora framsteg inom 
flertalet program i upptäcktsfasen inklusive de viktigaste 
antiinflammatoriska programmen på RORγt-inverse 
agonister (hämmare), BET-hämmare av bromodomäner 
och målidentifiering av Cytokin X-hämmare (hemlig 
identitet). Figuren nedan visar aktuell status för dessa 
program. Nuevolution gjorde dessutom goda framsteg i 
forskningssamarbetet tillsammans med Janssen Biotech, som 
undertecknades i oktober 2015 och som sedan förlängdes i 
april 2016. 

RORγt INVERSE AGONIST (HÄMMARE)-PROGRAM
Genom att screena nästan en miljard små molekyler – cirka 
1 000 gånger fler molekyler än vad som är tillgängligt för större 
läkemedelsföretag – har Nuevolution kunnat identifiera flera 
attraktiva små molekyler med goda egenskaper och hög 
aktivitet. Nuevolution har optimerat sina bästa molekyler, 
plus flera back-up kandidater, för att komma fram till vilka vi 
bedömer med störst sannolikhet blir en läkemedelskandidat. 
Nuevolution menar att deras program ger tillgång till en 
tablettbaserad behandling och en medicin som kan produceras 
till väsentligt lägre kostnader än antikroppar. Dessa program 

NUEVOLUTIONS EGNA PROGRAM
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ger dessutom betydligt kortare mänsklig halveringstid än 
antikroppar och kan därigenom potentiellt vara en helt ny och 
säkrare behandlingsmetod för patienter. 

Under 2015/16, gjorde Nuevolution betydande framsteg med 
sitt RORγt-inverse agonist (hämmare) program och slutförde 
optimering och identifiering av två prekliniska kandidater, en 
kandidat och en back-up förening för detta program. Dessa 
föreningar har validerats i multipla sjukdomsmodeller i mus 
och valdes för icke-GLP toxikologiska studier för att bedöma 
preklinisk säkerhet. 

Nuevolutions ledande småmolekylförening och ledande 
back-up förening, med potential att bli ett tablettbaserat 
läkemedel, har profilerats i två sjukdomsmodeller i mus 
(kollageninducerad artrit, CIA, figuren ovan, vänstra panelen, 
samt IL23-inducerad öronsvullnad och IL17A-inducering 

figuren ovan, högra panelen). Det bekräftar god effekt på 
sjukdomsscoring samt kliniskt relevanta biomarkörer efter 
oral behandling, samt i nivå med användning av en antikropp 
som appliceras genom injektion. 

Den ledande läkemedelskandidaten ingick i en icke-GLP (icke 
reglerad) toxicitetsstudie i mus. I en sju dagars toxicitetsstudie 
etablerades en så kallad ”No Observed Adverse Effect 
Level” (NOAEL) vid minst 600 mg/kg per dag (möss), det vill 
säga 10-20 gånger högre än den effektiva dos som ger god 
säkerhetsmarginal. NOAEL betecknar exponeringsgraden av 
läkemedelskandidater där det inte finns någon biologisk eller 
statistisk signifikant ökning i frekvens eller graden av hur 
allvarliga eventuella biverkningar är. 

Dessutom genomfördes en telemetristudie (ett mått på 
kardiovaskulär säkerhet) på hund med huvudkandidaten. I 

BAKGRUND: RORγt INVERSE AGONIST-HÄMMARE 
När en inflammationsprocess riktas mot en människas egen 
vävnad leder det till vävnadsnedbrytning. Detta kan resultera 
i ett allvarligt autoimmunt tillstånd som i sin tur orsakar 
utveckling av sjukdomar såsom multipel skleros, reumatoid 
artrit, psoriasis och andra sjukdomar med en autoimmun 
komponent. Under de senaste tio åren har de gemensamma 
ansträngningarna från den akademiska världen och industrin 
kraftigt ökat förståelsen av de underliggande mekanismerna 
bakom denna inflammatoriska process. 

En särskild undertyp av immunceller som heter T
H
17 är 

avgörande för att påbörja och driva en inflammationsprocess. 
Dessa T

H
17-celler bildas från omogna T-celler som en följd av 

specifika biologiska signaler. Nuvarande lovande läkemedel 
för behandling av inflammatoriska indikationer, till exempel 
psoriasis, har som mål att minska aktiviteten eller effekten 
av T

H
17-celler. Detta uppnås genom att antingen minska 

eller eliminera ytterligare cellulär signalering för T
H
17-

celler med andra celler i immunsystemet. Det görs antingen 
genom eliminering av dess signalmolekyl (sändare) IL17 eller 
destabilisering av T

H
17-celler. 

Kliniska studier i människa har bekräftat att blockering av 
denna biologiska reaktionsprocess är en effektiv metod för 
att få kontroll över en oönskad T

H
17-driven inflammatorisk 

process. Denna metod har redan godkänts för behandling av 
psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Större 

läkemedelsföretag fortsätter att undersöka användningen 
av detta tillvägagångssätt genom att försöka utvidga 
användandet till ytterligare indikationer. 

De enda produkterna som finns tillgängliga idag för att 
hämma T

H
17-reaktionsprocessen är antikroppar mot IL-

17A, som endast kan ges genom injektion. Dessa är väldigt 
dyra att producera, vilket kan vara en förklaring till att 
behandlingskostnaden med antikroppar av psoriasis, till 
exempel Costentyx , är över 45 000 SEK under den första 
månaden och därefter över 11 000 SEK per månad (apotekens 
försäljningspris i Sverige). Halveringstiden för antikroppar 
är dessutom väldigt lång (mänskliga halveringstiden för 
Cosentyx är 18-46 dagar), vilket i huvudsak betyder att 
TH17-reaktionsprocessen inte finns tillgänglig för kroppens 
normala stöd mot infektioner. Det har rapporterats att mer 
än 10 procent av alla patienter upplever infektioner i de övre 
luftvägarna efter användning av Cosentyx (se sammanfattning 
av dokumentet Product Characteristics, EMEA, April 2016) 
och ett potentiellt utbrott av latent tuberkulos måste 
kontrolleras noggrant.

Den nukleära hormonreceptorn RORγt, som återfinns i 
cellkärnan av T-celler, är en viktig komponent för mognad av 
omogna T-celler till T

H
17-celler och krävs dessutom för fullt 

fungerade T
H
17-celler. Därför har läkemedelsindustrin under 

lång tid sökt efter molekyler som skulle kunna blockera RORγt. 
Eftersom detta biologiska mål finns inuti cellen kan den inte 

(n=8, average ± SEM)

Reumatoid artrit-modell
(Kollageninducerad artrit, musmodell av reumatoid artrit )
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denna studie uppvisade föreningen mycket goda resultat 
och inga uppenbara varningar upptäcktes. Den ledande 
back-up föreningen påvisade också goda resultat i CIA och 
IL23-inducerade sjukdomsmodeller och kommer även bli 
komplett prekliniskt karakteriserad, vilket inkluderar icke-
GLP toxikologi som möjliggör en direkt jämförelse på alla 
parametrar med huvudkandidaten. Sammanfattningsvis 
uppvisar både den ledande kandidaten och den ledande 
back-up kandidaten lovande profiler, vilket ger Nuevolution 
möjligheten att gå vidare med en läkemedelskandidat med 
optimala egenskaper kring säkerhet och effekt, när man sedan 
går in i IND och de första humanstudierna under 2017. Vidare 
minimeras riskerna med programmet genom en lovande back-
up kandidat. Parallellt med detta görs kemioptimering samt 
uppskalning och målet är att starta API-produktion under 
andra halvåret 2016, förutsatt att inga större komplikationer 
uppstår. 

I mars 2016 rapporterade Vitae Pharmaceuticals Inc. positiva 
resultat från en klinisk fas I/II-studie för sin RORγt hämmare, 
VTP-43742. Detta resultat kan ses som lovande för att kunna 
använda RORγt hämmare vid behandling av inflammatoriska 
sjukdomar och kan därmed betraktas som en potentiell 
minskning av effektriskerna.
 
Psoriasis är sannolikt den första indikationen för detta 
projekt, men ytterliga indikationer undersöks. En av dessa 

inkluderar nya möjligheter att använda RORγt föreningar 
att hämma prostatacancerceller som är resistenta mot 
standardbehandlingen av enzalutamide, också känd som 
CRPC (Wang et al,. 2016, Nature Medicine). Nuevolutions 
föreningar började testa mot en subpopulation av CRPC-
cellinjer i mitten av 2016. Den andra indikationen (hemlig 
identitet) representerar en ny indikation för en sjukdom 
med höga ouppfyllda medicinska behov. Denna potentiella 
indikation har ännu inte rapporterats i litteraturen för RORγt 
hämmare. Nuevolution har genomfört sin första in vivo-
effektivitetsstudie som visar statistiskt signifikant effekt. 
Ytterligare uppföljande studier kommer att genomföras.

De kommande stegen för utvecklingen av RORγt inverse 
agonist (hämmare)-programmet är:

• Slutförandet av syntetisk ruttoptimering och API-
produktion för testning av reglerad GLP-toxicitet hos 
två arter.  

• Interaktioner med myndigheterna för att förbereda för 
kliniska humanstudier under 2017.

Nuevolution räknar med att ansöka om en IND eller 
motsvarande under första halvåret 2017, förutsatt att inga 
negativa resultat försenar programmet.

nås av antikroppar utan endast av små molekyler (klassisk 
tablettbaserad medicin). Flera stora läkemedelsföretag har 
försökt att identifiera sådana små molekyler med god aktivitet, 
goda egenskaper och god säkerhet, men har hittills inte varit 
framgångsrika då det visat sig vara mycket utmanande att 
hämma RORγt. 

Blockerandet av RORγt skulle motsvara att stänga av 
huvudströmbrytaren för T

H
17-reaktionsprocessen och 

därigenom både blockera mognadsprocessen och eventuella 
befintliga T

H
17-celler. En liten molekyl skulle därför kunna 

erbjuda tillgång till en tablettbaserad medicin med betydligt 
lägre produktionskostnader än med antikroppar. Vidare är 
halveringstiden för små molekyler i allmänhet omkring 8-24 
timmar, och i fallet av en infektion kan patienten helt enkelt 
tas bort från RORγt-blockerande medicin och därigenom 
tillåta patientens T

H
17-signalvägar att bli aktiva igen i kampen 

mot infektioner. 

BAKGRUND: RORγt AGONISTS  
Under senare år har flera nya metoder inom immunonkologi 
(IO) etablerats som effektiva behandlingsformer för flertalet 
olika cancerformer, i synnerhet lung- och hudcancer. 
Industrin lägger ner stora resurser på att vidareutveckla 
behandlingsmetoder för andra typer av cancer, identifiera 
nya metoder för IO-behandling samt för att skapa bästa 
kombination av behandlingar för varje specifik cancerform. 

Nuevolution driver många av dessa nya IO-mål, inklusive 
IDO1/TDO, CD39, E3-ligaser med mera, vilka nu är i tidig 
upptäcktsfas. Ett av Nuevolutions IO-program, som för 
närvarande är ledande i upptäcktsfasen, är ett RORγt agonist 
program som ger immunstimulering med hjälp av T

H
17-

reaktionsprocessen. 

I motsats till vår RORγt inverse agonist (hämmare), som syftar 
till att förhindra sjukdomar som drivs av aktiveringen av T

H
17-

reaktionsprocessen vid inflammatoriska och autoimmuna 
sjukdomstillstånd, kommer istället användningen av 
denna agonist att stimulera T

H
17-reaktionsprocessen. 

Detta kan potentiellt komma att användas i kampen mot 
tumörceller. Det är välkänt att lymfocyter, inklusive T

H
17-

celler, infiltrerar tumörer, så kallade tumörinfiltrerande 
lymfocyter (TILs). Stimulering av T

H
17-celler infiltrerade 

i tumörer borde leda till en ytterligare stimulering av 
produktion av pro-inflammatoriska cytokiner som drar till sig 
immuneffektorceller, vilket påskyndar eliminering av tumörer. 
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KOMMANDE PROGRAM

RORγt AGONIST (STIMULERANDE)
Under 2015 identifierade Nuevolution en hög potent  RORγt 
agonist och kapabel att stimulera RORγt funktionen i 
reporter-cellinjer. Under 2015/16 karakteriserades föreningar 
och deras egenskaper har optimerats ytterligare. Dessa 
föreningar testas för närvarande för sin förmåga att både 
stimulera IL17-produktion och spridning av möss-splenocyter. 
När data stödjer effektiv stimulering av splenocyter kommer 
föreningar att testas ytterligare i en in vivo-tumörmodell. 
Dessa data förväntas under andra halvan av 2016.
 
Även om dessa proof-of-concept (PoC) studier håller på att 
initieras är fokus fortfarande att optimera föreningar för in 
vivo-stabilitet och andra egenskaper i väntan på in vivo PoC-
studier i början av 2017.

GRP78-HÄMMARE
Nuevolution driver i samarbete med brittiska Cancer Research 
Technology Discovery Labs (CRT-DL) och Institure of 
Cancer Research detta viktiga cancermål. Tillsammans med 
CRT-DL har Nuevolution under 2015/16 identifierat små 
molekyler med förmåga att hämma GRP78 och har erhållit 
tredimensionella kristallstrukturer av dessa små molekyler 
bundna till GRP78. Detta är viktig information för att styrka 
ytterligare optimering. De aktuella föreningarna är selektiva 
och uppvisar god potential för bindning av målet genom 
allosterisk bindning. Den nuvarande optimeringsplanen 
för föreningen genomförs under 2016 med testning för 
cellbaserad proof-of-concept i relevanta cancercellinjer under 
slutet av 2016. Under 2015/2016, har projektet utvecklats och 
är för närvarande i ”hit-to-lead”-optimeringsfasen.  

BET-BROMODOMÄN HÄMMARE
Inom inflammation strävar Nuevolution efter ytterligare 
forskningsprojekt som inkluderar bolagets selektiva BET 
hämmare av bromodomäner. BET bromodomänproteiner är 
viktiga för att reglera genuttryck och står för en viktig del för 
inflammatorisk respons samt för cancercellers förmåga att 
upprätthålla tillväxt och överlevnad. 

Hittills kända hämmare av BET bromodomäner, som utvecklas 
av andra företag och som för närvarande prövas kliniskt för 
behandling av leukemi och solida tumörer, har uppvisat ett 
antal hinder, bland annat dosbegränsande toxicitet (DLT). 
Dessa DLTs inkluderar trombocytopeni (minskat antal 
blodplättar) och negativ påverkan på magtarmkanalen. 
Sådana DLTs kan förhindra en effektiv förening vilket beror 
på reducerad dosregim samt att patienter inte kan fullfölja 
behandling som för närvarande är i klinisk fas I/II prövning. 
Aktuella föreningar i klinisk testning mot cancer representerar 
alla icke-selektiva BET hämmare.
 
Nuevolutions hämmare av BET bromodomäner är potenta och 
selektiva för den första bromodomän BET-proteinfamiljen. 
Den ökade selektiviteten av Nuevolutions föreningar 
förväntas leda till minskad toxicitet, med bibehållen effekt i 
vissa relevanta sjukdomar i immunsystemet som är beroende 
av bromodomän 1. 

Under första halvåret 2016 inledde Nuevolution en uppskalning 
av en ledande förening att testas i icke GLP-toxicitet med en 
direkt jämförelse med en icke-selektiv förening som riktar 
sig mot alla BET proteinfamiljer och med dokumenterade 
toxicitetsproblem. Fullständig data för denna jämförande 
studie förväntas senare under 2016, med ambitionen att visa 

Offentlig data har dessutom visat att viktiga checkpoint-
regulatorer som PD1 och TIGIT, vilka dämpar immunsvar 
och dessutom är regulatoriska (immunsuppressionsceller), 
minskar vid TH17-aktivering. Sammantaget stödjer detta en 
övertygande och ny mekanism för immunterapi där RORγt-
aktivering används. Figuren nedan illustrerar några av de 

viktigaste immunreglerade åtgärderna som förväntas påverkas 
av RORγt-aktivering och därmed orsaka immunstimulering 
och angrepp på tumörcellerna.

STIMULERING
Induktion av pro-inflammatorisk cytokinrespons

(IL17A, IL17F, IL22, GMCSF etc)RORγt
agonist

T
H
17 / T

C
 celler

Attrahera effektorceller till tumörmikroomgivningen 
(Cytotoxic T-cells, Macrophages etc)

Minska uttryck av co-inhibitory proteiner 
(PD1, TIGIT, CD160, LAIR1, CD73 etc)

Nedreglering av perifera T-reg  
(Minskning av FOXP3-celler )

Eliminering av 
tumör

DE-REPRESSION
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minskad toxicitet från Nuevolutions selektiva bromodomän-
hämmare jämfört med en icke-selektiv BET hämmare. 

Planen för Nuevolutions BET projekt är att undersöka 
effekten av tre inflammatoriska modeller med en tydlig 
koppling till mänskliga sjukdomar. Under 2015/16, validerades 
den ledande BET föreningen i en musmodell av artrit (CIA), 
som uppvisar effektiv minskning av terapeutiskt kliniska 
sjukdomar vid 30 mg/kg, vilket är i linje med föreningseffekter 
på IL17A som producerar T

H
17-celler. Den andra musmodellen 

liknar Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), en allvarlig och 
försvagande autoimmunsjukdom som orsakar immunangrepp 
på frisk vävnad, inklusive organ, och som i slutändan orsakar 
hjärt- och kärlsjukdomar samt njursvikt.  I den tredje 
modellen, Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF), testas möss 
med bleomycin för att orsaka ärrbildning i lungvävnad som 
ska likna mänsklig lungfibros från kollagendepåer, för vilken 
det för närvarande inte finns någon effektiv behandling. Data 
på den selektiva BET-hämmaren från SLE- och IPF-modeller 
väntas under det tredje kvartalet 2016, och ytterligare 
sjukdomsspecifika inriktningar och optimering av BET 
föreningsprogram kommer att genomföras under slutet av 
2016 och början av 2017.

CYTOKIN X
Detta inflammatoriska cytokin (hemlig identitet) är en 
nyckelregulator med signifikant klinisk data som påvisar 
dess roll i flera inflammatoriska sjukdomar. Nuevolution 
är, såvitt vi vet, det enda företaget som har små potenta 
molekyler för detta biologiska mål med bekräftad hämning 
av cytokinstimulering i ett antal cellbaserade analyser. Vi har 
erhållit unik kristallstrukturdata med upplösning på atomnivå 
av mekanismen för att binda molekyler till mål, vilket ger 

strukturell vägledning för en snabb molekyloptimering. Under 
2015/16 har programmet utvecklats väl och är för närvarande 
i ett sent stadie av ”hit-to-lead”-optimering.

PROGRAM I TIDIG UPPTÄCKTSFAS 
Parallellt med huvudprogrammen etablerar Nuevolution 
ständigt nya projekt inom onkologi och inflammation och 
prioriterar projekt med en tydlig, snabb och lätthanterlig 
väg till klinisk fas, och på det sättet bygga en värdefull 
programportfölj. Dessutom stöds identifieringen av nya mål 
av vårt högt kvalificerade ”advisory team” i samarbete med 
bolagets Scientific Board (se avsnittet ”Scientific Board”), 
liksom genom samarbeten kring läkemedelsutveckling 
med ledande institutioner världen över.  Under 2015/16, 
undersökte företaget 15 sjukdomsmål med syfte att identifiera 
nya framtida medicinska behandlingar. Intern översyn av 
projekt har genomförts varje kvartal för att prioritera och 
endast arbeta vidare med de högst lönsamhetspotential 
och mest kommersiellt intressanta projekten. Utöver dessa 
interna kvartalsgenomgångar, genomfördes under 2015/16 
även halvårsgenomgångar på portföljprojekt med bolagets 
Scientific Board. Nuevolution lägger stor vikt vid kontinuerlig 
prioritering av resurser och program för att maximera 
värdeskapande och minimera risk.

Vid utgången av 2016 räknar bolaget med att ha utvecklat 
ytterligare två program till lead-optimering och ytterligare 
proof-of-concept (PoC) studier i cellbaserade analyser och 
under 2017 in vivo-sjukdomsmodeller. 

BAKGRUND: GRP78 HÄMMARE  
I motsats till normala celler finns cancerceller i ständig 
spänning som aktiverar Unfolded Protein Response (UPR) av 
endoplasmatisk retikulum (ER). GRP78 är huvud ER-sensor av 
felveckat protein (UP) och huvudregulator av UPR. Hämning 
av GRP78 kommer att leda till ackumulering av felveckade ER-
proteiner, vilket resulterar i:
 
• Förlust av tillväxtfaktorsignalering för delning av 

cancerceller. 
• Induktion av p53-oberoende cancercellsdöd (apoptos) 
• Hämning av cancerspridning genom metastaser. 

UPR-avreglering har nyligen visat sig hämma tillväxt av 
flera cancercellinjer såsom melanom, prostata, BC, colon, 
GBM och cervix (Cerezo et al., Cancer Cell, 2016). GRP78 
är överrepresenterat i till exempel vissa glioblastom 
(hjärncancer), prostatacancer och tros kunna vara användbart 
för mer än 70 procent av bröstcancertyper. Även om mer än 
4 000 vetenskapliga artiklar har publicerats på GRP78, har 
det inte rapporterats om små molekyler som är effektiva och 
direkt riktade mot GRP78. 

Hämning av GRP78 förväntas orsaka flera och selektiva 
effekter på canceröverlevnad samt spridning och indikerar 
därmed för en stark anti-cancereffekt och klinisk betydelse 
av GRP78-hämmare.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

• All nödvändig data som behövs för initiering av 
Investigational New Drug (IND) (eller motsvarande) som 
gör det möjligt för studier på den ledande kandidaten av 
RORγt-inverse agonist (hämmare) är nu insamlad.

• Dosberoende modifieringssjukdom och svar på klinisk 
biomarkör i ytterligare två prekliniska modeller på 
reumatoid artrit och psoriasis (CIA respektive IL-
23-biomarkörer) erhölls, både för både den ledande 
föreningskandidaten och den ledande back-up föreningen 
i det RORγt inverse agonist (hämmare)-programmet. 

• RORγt-inverse agonist (hämmare)-programmet 
utvecklas för närvarande i enlighet med Nuevolutions 
utvecklingsplan och målet är att lämna in IND-ansökan 
eller motsvarande under första halvåret 2017. 

• Nuevolution är för närvarande engagerat i flera 
diskussioner om potentiella partnermöjligheter för 
RORγt-inverse agonist (hämmare)-program.

• RORγt-agonist (stimulatoriska)-föreningar har gått in 
i testfas för splenocyte-differentiering och spridning 
för efterföljande testning, som immunterapi-agent 
vilken tillhandahåller anti-tumöreffekter genom adoptiv 
överföring av T-celler och immunstimulering av T

H
17-

celler. 

• Selektiv BET-bromodomänhämmare, GRP78-hämmare 
och Cytokin X (hemlig identitet)-hämmare representerar 
program som står på tur att bli mogna program, där 
viktiga valideringsstudier pågår med syfte att producera 
vidare affärsmöjligheter. 

FORSKNING OCH UTVECKLING SAMT AFFÄRSMÅL 
Nuevolution förväntas att realisera fem eller sex 
affärsmöjligheter från vår interna program eller från 
Chemetics®-teknologin under 2016-2018, där tre eller fyra 
program kommer att vara samarbeten och en eller två program 
kommer att behållas internt för vidareutveckling och första 
humanstudier. 

BAKGRUND: BET BROMODOMÄN HÄMMARE

SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) 
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en systemisk sjukdom 
som riktar sig mot alla vävnader eller organ i människokroppen 
där den allvarligaste följden är njurvävsskada, ett tillstånd som 
kallas lupus nefrit (LN). SLE associeras med låg livskvalitet 
och ökad dödlighet – särskilt i fall av LN. Förekomsten av 
SLE på de sju största marknaderna (USA, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Spanien, Storbritannien och Japan) var över 450 000 
under 2014 . Det finns en signifikant ålders- och könsspecifik 
förekomst bland kvinnor i klimakteriet. 

Heterogeniteten av SLE försvårar sjukdomsdiagnos och 
hantering, men den övergripande behandlingsstrategin är 
att hantera kroniskt tillstånd av inflammation och förhindra 
skador på organen. 

Behandlingen hanteras utifrån sjukdomens allvarlighetsgrad. 
Fall av mild SLE behandlas vanligen med steroider, NSAID, 
immunhämmande (metotrexat) och anti-malariamedel, medan 
måttlig till svår SLE även behandlas med biologiska medel som 
Benlysta och Rituxan. 

Även om det finns behandlingsalternativ finns det ett stort 
medicinskt behov för behandling av SLE och LN. 

Allvarliga yttringar på Systemisk Lupus Erythematosus 
(SLE)

Mun- och 
nässår

Hud
Fjärilsutslag och 
röda fläckar

Hjärta
Endokardit 
Ateroskleros
Inflammation i 
hjärtsäcken

Svår buksmärta 

Blod
Anemi
Högt blodtryck

Muskler och leder 
Smärta och 
Arthritisaches
Svullna leder 

Njurar
Blod i urinen

Lungor
Pleurit 
Pneumonit
Lungemboli
Pulmonell blödning

Håravfall 
Hög feber

Svår huvudvärk
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Patienter som har diagnostiserats med LN är i hög grad 
behov i av nya behandlingar då de för närvarande tillgängliga 
läkemedlen inte är tillräckligt effektiva alternativt är 
behandlingen förknippad med hög toxicitet. 

Patienter som diagnostiseras med SLE kommer att behöva 
använda läkemedel under en lång tidsperiod och alla för 
närvarande tillgängliga behandlingar, som steroider och 
immundämpande medel, är förknippade med betydande 
biverkningar, till exempel skador på organ och maligniteter, 
vilka uppstår på grund av långvarigt bruk och höga doser. Det 
finns således ett stort behov av läkemedel med nya metoder 
som ger bättre effekt och färre långsiktiga biverkningar. 

IDIOPATISK LUNGFIBROS (IPF)
Idiopatisk lungfibros (IPF) är en sjukdom som är mycket 
handikappande och bidrar till försämring av lungfunktionen 
på grund av fortsatt ärrbildning (fibros) i lungvävnaden. 
Överlevnadsprognosen efter en IPF-diagnos är endast tre 
till fem år. IPF är ett område med stora medicinska behov, 
framförallt på grund av brist på effektiva läkemedel och 
behandlingskostnader.  

“Chemetics®-teknologin ger 
en optimal utgångspunkt 
för optimering av hits till 
läkemedelskandidater.”

Belastningen på sjukvården i samband med idiopatisk 
lungfibros blir allt allvarligare på grund av de mycket 
handikappande egenskaperna hos sjukdomen samt 
den åldersrelaterade epidemiologin. IPF är vanligast 
förekommande i åldersgruppen 50 till 70 år och med en 
åldrande population utgör den därmed en växande börda. 
Under 2015 diagnostiserades nästan 55 000 nya fall av IPF på 
de sju största marknaderna (USA, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Spanien, Storbritannien och Japan)  . 

Endast ett fåtal läkemedel är godkända för IPF-behandling. 
Esbriet (pirfenidone – godkändes 2011) och Ofev 
(nintedanib) är för närvarande de enda alternativen. 
Esbriet är marknadsledande och godkänt för mild till 
måttlig IPF. Läkemedlet bromsar sjukdomsförloppet, men 
förändrar inte resultaten hos patienten. Tillgängligheten för 
behandlingen är dessutom begränsad på grund av mycket 
höga behandlingskostnader, i genomsnitt nära 375 000 SEK 
per patient och år. Inga alternativa behandlingar förväntas nå 
marknaden före 2020, vilket betyder att det finns ett stort 
behov av att utveckla nya behandlingar som effektivt stoppar 
eller bromsar fibros. 
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Att leta efter ett ämne som har potential att bli en effektiv 
läkemedelssubstans är som att leta efter en nål i en höstack. 
Teamet som driver Nuevolutions läkemedelsprojekt mot 
kroniska inflammationer kan ha hittat nålen.

”Vi har en huvudkandidat som vi har funnit genom att screena 
800 miljoner små molekyler. Vi har identifierat en molekyl med 
goda läkemedelsegenskaper och som binder till rätt ställe i 
människocellen”, säger Sanne, Principal Scientist och projektledare 
för det team som driver projektet RORyt-hämmare.

F O R S K A R P O R T R Ä T T

R O R γ t  H Ä M M A R E - P R O J E K T T E A M

I själva verket hittades 10 000 potenta ämnen som såg 
intressanta ut för projektets mål - att finna en molekyl som 
binder till en så kallad nukleär receptor inuti en cell. 

Receptorn i det här fallet heter RORyt och den reglerar 
kroppens produktion av inflammationsdrivande proteiner 
som till exempel cytokiner.

En molekyl med rätt egenskaper, på fackspråk kallad RORyt 
”inverse agonist” eller RORyt-hämmare, som kan fästa vid 
receptorn, kommer att minska kroppens produktion av 
cytokiner och därmed utgöra den effektiva substansen i ett 
läkemedel mot inflammationer.

Läkemedlet kan bli verksamt mot kroniska inflammatoriska 
sjukdomar som bland annat psoriasis, reumatoid artrit och 
multipel skleros.

”Det fanns tillfällen precis i början då vi var redo att ge upp men 
genom hårt arbete av teamen och med bra startpunkter tack vare 
vår teknologi gjorde vi ett stort genombrott”, säger Sanne.

Teamet var från början pionjärer i sökandet efter attraktiva 
molekyler för en väldigt utmanande target och de har byggt 
upp en guldgruva i form av de stora molekylbiblioteken. Tack 
vare dedikation och innovation lyckades de komma förbi 
många svåra utmaningar. 

Trots att vi är ett litet företag med begränsade resurser har 
vi lyckats uppnå vad de gigantiska läkemedelsföretagen har 
kämpat med.

Det är Nuevolutions flera unika molekylbibliotek, som består 
av av flera miljarder olika molekyler, som har gjort upptäckten 
möjlig. Bibliotekens enorma storlek hade dock inte haft något 
värde i sig om inte teamet uppfunnit en screeningmetod som 
går så snabbt att det blir möjligt att på kort tid sålla bort de 
molekyler som inte är intressanta för projektet.

”Vi gjorde den första grovsållningen på en vecka. Men det svåra är 
inte att hitta en molekyl som kan binda till receptorn, det svåra är 
att hitta rätt molekyl bland alla dessa. På mindre än ett år lyckades 
vi hitta de verkligt intressanta molekylerna, de som binder till 
receptorn, och gör vad vi vill att de ska göra när de har fäst och 
endast det och inte även något annat”, säger Sanne.
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F O R S K A R P O R T R Ä T T

Teamet består av nio personer, fem kemister och fyra biologer 
i skön förening.  Det är inte alltid lätt för de två disciplinerna 
att “prata samma språk”, men på Nuevolution arbetar de 
mycket nära varandra för att på ett effektivt sätt arbeta 
vidare i sökandet efter de rätta kemiska molekylerna.

Totalt 20 molekyler har varit starka kandidater under arbetets 
gång, nu har dessa reducerats till endast två stycken, varav en 
är huvudkandidat i dag.

Dessa två kandidaters egenskaper testas nu på djur. 
Nuevolution har inte en egen djurforskningsanläggning 
utan skickar istället sina substanser till contract research 
organisationer (CRO) i hela världen. För ett litet företag i 
denna bransch är outsourcing av denna del av den pre-kliniska 
fasen nödvändig av kostnads- och effektivitetsskäl.

”Vi låter CROs testa på djur och resultaten hittills är goda. Vi vet 
att vi har konkurrenter som arbetar med samma biologiska mål 
(RORyt) men vi känner oss trygga med att vår lead samt back-up 
kandidat har stora möjligheter. Våra ämnen binder inte till något 
annat oönskat mål och har inte visat upp någon toxisk effekt på 
möss”, säger Sanne.

Teamets mål är att ta projektet till tester på människor i klinisk 
fas I under 2017.

De fortsatta studierna på mus siktar på att avgöra hur stor 
dos av den aktiva substansen som läkemedlet för människor 
ska innehålla. 

”Vi har identifierat ett potentiellt läkemedel som kan administreras 
genom en tablett, till skillnad från de nuvarande tillgängla och 
dyra läkemedeln som administreras via injektion”, säger Sanne.

Sanne har varit anställd i företaget sedan 2001 och började 
med att bygga Nuevolutions ursprungliga affärsidé – att 
designa molekylbiblioteket.

”Vi fortsätter att vara pionjärer och vi söker lösningar inom detta 
projekt där andra hittills har misslyckats”, säger hon.

Strukturell modell av Nuevolutions inverse agonist-förening ihopsatt med RORγt-protein.
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AFFÄRS-
UTVECKLING & 
PARTNERSKAP

Å r s r e d o v i s n i n g

“Vi främjar partnerskap för att främja 
nya lovande program snabbt genom 
klinisk utveckling till kommersialise-
ring och nytta för patienterna”



Affärsutveckling & partnerskap
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Nuevolutions affärsmodell syftar till att förverkliga 
affärsmöjligheter som i huvudsak bygger på utveckling av 
terapeutiska läkemedelsprogram där företaget behåller 
äganderätten för att skapa värde på marknaden samt 
utlicensierar program för att skapa intäkter.

Nuevolutions interna utvecklingsprogram fokuserar på 
att identifiera nya och effektiva behandlingsalternativ 
för kroniska  sjukdomar samt sjukdomar som adresserar 
otillfredsställda medicinska behov inom onkologi, 

BOX 1: ONKOLOGIMARKNADEN I USA
Enligt en studie från IMS  omsatte 
riktade terapier på den amerikanska 
onkologimarknaden 27,8 miljarder USD 
under 2015 med en årlig tillväxttakt (CAGR) 
på 18 % mellan 2011 och 2015. Under 2015 
omsatte marknaden för oralt riktade terapier 
10,8 miljarder USD, vilket innebär att de står 
för cirka 39 % av den totala marknaden för 
riktade terapier. Tillväxten för oralt riktade 
terapier var 28 % mellan 2011 och 2015, det 
vill säga snabbare än den totala tillväxten 
om 18 % i segmentet. Orala terapier blir allt 
vanligare som cancerbehandling och utgör 
en större del av kostnaderna än för fem år 
sedan.

1  70% av dödsorsakerna i USA var relaterade till kroniska sjukdomar (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 2016).
2  Global Oncology Trend Report. A Review of 2015 and Outlook to 2020. IMS, juni 2016.

BOX 2 : IMMUNTERAPI MARKNADEN FÖR CANCER
Immunterapier för cancer har som mål att skapa ett immunsvar hos en cancerpatient och därmed eliminera eller bromsa 
tillväxten av tumörceller. Immunterapier för cancer stimulerar immunsystemet att arbeta hårdare genom att angripa 
tumörcellerna. Även om immunterapi för cancer varit föremål för årtionden av forskning, har det bara under det senaste 
decenniet blivit ytterligare ett viktigt behandlingsalternativ inom cancerbehandling. Under 2010 godkände FDA ipilimumab 
(Yervoy), det första läkemedlet för checkpoint-hämmare inom immunterapi för cancer med mål att förlänga överlevnaden vid 
metastatisk melanom. Under 2013 och 2014 godkändes även checkpoint-hämmaren nivolumab (Opdivo), så kallad bispecific 
T-cell engager blinatumomab (Blincyto) och checkpoint-hämmaren pembrolizumab (Keytruda). Dessa godkännanden har satt 
immunterapi mot cancer vid startpunkten för en ny era inom utvecklingen av läkemedel för behandling av cancer (ytterligare 
referens: http://www.cancerresearch.org/our-strategy-impact/timeline-of-progress/timeline-detail).

ONKOLOGI, FÖRSÄLJNING 2010 – 2020 (GLOBALT)

Källa: IMS, 2016

IMMUNONKOLOGI, FÖRSÄLJNING 2019-2024 (7MM )

immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar. 

Marknaderna för dessa terapeutiska segment är kommersiellt 
mycket attraktiva. De är stora och växande samt kännetecknas 
av stora medicinska behov. Under de senaste åren har 
detta avspeglats i betydande affärsaktiviteter även i tidigt 
utvecklingsskede och till attraktiva villkor för licensgivarna.

Redan under upptäckts- och prekliniska faser samt de 
tidiga stadierna av klinisk utveckling (fas I och fas I/II), som 

Källa: Global Data, 2016

2019
Total försäljning: 14 miljarder USD

Forsäljning i USD miljarder

2024
Total försäljning: 34 miljarder USD

Cellterapi

Onkolytiskt virus

Bi specifika T-celle koppling

Immuna checkpoint-hämmare

Övriga mAb

Vaccin
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samt framtida milstolpsbetalningar baserade på specifika 
insatser inom forskningen samt kliniska och kommersiella 
milstolpsbetalningar plus royalty på framtida intäkter. Det 
var Nuevolutions 15:e affär och visar på företagsledningens 
starka engagemang för affärsutveckling och fokus på intäkter.

De intäkter som Nuevolution erhållit historiskt är relaterade 
till uppgörelser där partnern får tillgång till Nuevolutions 
teknologi genom ett partnerskap kring upptäckter eller 
genom ett avtal om tekniklicensiering. Ännu attraktivare 
intäkter kan potentiellt erhållas genom utlicensiering av 
program.

Sedan 2013 har Nuevolution utvecklat flera nya egna program 
och därigenom siktat på generellt sett högre intäkter genom 
utlicensiering av utvalda program till läkemedels- och 
bioteknikpartners samt för att upprätthålla ägande i andra 
program och därigenom skapa långsiktigt aktieägarvärde. 
Genom att tillämpa vår affärsstrategi, med ett starkt stöd 
från våra Chemetics® teknikplattform, är tiden för att ett 
program når en potentiell affär ungefär mellan två och ett 
halvt och fyra år. Genom att utveckla bolagets pipeline 
räknar Nuevolution med att skapa flera goda möjligheter för 
utlicensiering av program genom att utveckla fem eller sex 
program till sena prekliniska och tidiga kliniska försök samt 
att göra tre eller fyra av dessa tillgängliga för utlicensiering. 

Andra program kommer Nuevolution behålla med full 
äganderätt. Genom partnerskap för programlicensieringen 
skapas ett kontinuerligt flöde av intäkter och genom att 
äga program byggs en stark tillgångsbas. Totalt sett skapar 
bolaget en affärsmodell med en balanserad avvägning mellan 
risk och potential.

framgår av diagrammet på nästa sida, har finansiella villkor 
för utlicensiering varit attraktiva . Det betyder att det är 
attraktivt för Nuevolution att ingå tidiga samarbeten för att 
få möjlighet till den typen av intressanta villkor.

När man tittar på de ekonomiska villkoren för fas II-program 
är affärsförutsättningarna ganska lika för licenstransaktioner 
i såväl upptäcktsfasen som i preklinisk utveckling. 
Förskottsbetalningarna för programmen i fas II är tre gånger 
större än för upptäckt och prekliniska program, detta utan 
att ta hänsyn till kostnaderna för att föra programmet från 
pre-klinisk fas till fas IIb, ”proof-of-concept” i människa. 
Det främsta skälet till att behålla program för utlicensiering 
vid eller efter fas IIb återfinns i möjligheten för att uppnå 
bättre royalties. Nuevolution försöker att noga balansera 
så att vissa program kommer att vara utlicensierat tidigt för 
intäktsgenerering, medan andra program kommer att behållas 
för långsiktigt värdeskapande genom utlicensiering vid senare 
stadier.

BREDARE PARTNERSKAPSBAS FÖR UTLICENSIERING AV 
PRODUKTER
Nuevolution   har  sedan  starten  2001  erhållit  
intäkter  i partnerskap motsvarande cirka 395 MSEK 
genom förskottsbetalningar, forskningsfinansiering och 
prekliniska milstolpsbetalningar från samarbeten med 
globalt ledande läkemedelsföretag, bioteknikföretag och 
forskningsorganisationer. I oktober 2015 tillkännagav 
Janssen Biotech, ett dotterbolag till Johnson & Johnson, 
och Nuevolution ett forskningssamarbete som 
fokuserar på upptäckt och utveckling av nya medicinska 
program för behandling av onkologiska, infektions- och 
inflammatoriska sjukdomar. Intäkterna från samarbetet 
inkluderar förskottsbetalningar och forskningsfinansiering 

Globalt ledande (försäljning 2015)* Globalt ledande inom specialläkemedel 
(försäljning 2015)*

Onkologi Immunologi Dermatologi** Mag-tarmsjukdomar 

Roche AbbVie Inc. Galderma (Nestlé) Takeda

Amgen Johnson & Johnson† Pierre Fabre AstraZeneca 

Novartis† Amgen Bayer Allergan 

Celgene Pfizer Allergan (Actavis) Shire 

Johnson & Johnson† Astellas Valeant Daiichi Sankyo 

Bristol-Myers Squibb Merck & Co† LEO Pharma AbbVie 

Takeda Roche Stiefel (GSK) Eisai 

Astellas Bristol-Myers Squibb Merck & Co† Kyorin

Eli Lilly Novartis† Meda Otsuka

Pfizer UCB Almirall Astellas 

AstraZeneca Mitsubishi Tanabe Merz Ironwood 

Bayer Shire Sanofi Kyowa Hakko Kirin 

AbbVie Takeda Mitsubishi Tanabe 

Otsuka Celgene Sumitomo Dainippon 

Merck & Co Sanofi Nippon Shinyaku 

* Privatägda företag och dotterbolag med verksamhet inom specialläkemedel är inte inkluderade.  **2014 försäljning 
† befintligt partnerskap 

Källa: Global Data, 2016; Nuevolution
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Med utvecklingen av Nuevolutions egen pipeline av 
program har företaget dessutom fått en betydligt större 
kundbas och skapat möjligheter för en mycket djupare 
relation med nuvarande partners. Om man tittar på de 
stora aktörerna inom onkologi, inflammatoriska och andra 
relaterade sjukdomsområden, har antalet potentiella 
samarbetspartners blivit större. Förutom de stora aktörerna, 
som alla har en stark global kommersiell närvaro, finns även 
medelstora läkemedelsföretag, ofta mer specialiserade 
inom vissa behandlingsindikationer, som möjliga partners till 
Nuevolution.

RISKDELNINGSSAMARBETEN
I riskdelningssamarbeten samarbetar Nuevolution med en 
partner inom ett antal specifika biologiska sjukdomsmål där 
den tidiga utvecklingen (”screening to lead”) enbart hanteras 
av Nuevolution. När programmet når detta skede har 
partnern möjlighet att komma in i utvecklingsprocessen och 
därmed dela de fortsatta utvecklingskostnaderna fram till 
kandidatstadie. Kostnaderna för att möjliggöra IND och fas 
I-studier täcks därefter helt av partnern. Under samarbetet 
har partnern exklusiv option att licensiera programmet 
utifrån fördefinierade ekonomiska förutsättningar.

BOX 3: REUMATOID ARTRIT MARKNADEN
Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som vanligen drabbar små leder i händer och fötter. Eftersom sjukdomen 
är allvarlig har de konventionella behandlingsformerna utvecklats med nya alternativ som målspecifika biologiska behandlingar 
och nyligen lanserade småmolekylära behandlingar, till exempel JAK-hämmare. Global Data bedömer att marknaden kommer 
att växa till 16,7 miljarder USD under 2018, drivet av ökad förekomst av sjukdomen och fler behandlingsmöjligheter med ny 
verkningsmekanism.

Antalet avtal inom onkologi och inflammation vid olika stadier under åren 2010-2016 visar att det var ett betydande antal genom-
förda redan före det kliniska stadiet. Övriga siffror visar genomsnittliga initiala betalningar, milstolpar och totala affärsvärlden.

Källa: Global Data, 2016; Nuevolution

Källa: Global Data, 2014

Antal avtal inom onkologi och inflammatoriska sjukdomar 2010-2016*
(Betalningar i miljoner USD, USA/Europa/Japan, preklinisk till fas 2)

Upptäckts/preklinisk Fas I Fas II

Total avtalsvärde Förskott Milstolpar Totalt # avtal* per 30 juni, 2016

Reumatoid artrit marknaden 2014-2018
(Försäljning i miljoner USD)

7MM (Totalt)
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Även om Nuevolution står för programmens tidiga stadier, 
vilka innehåller samma aktiviteter, och därmed samma risk 
som om Nuevolution skulle utveckla programmet för egen 
räkning, har Nuevolution en partner för sitt program från 
”dag ett”. 

Därigenom minimeras affärsrisken kring programutveckling 
och utlicensiering betydligt utan att man går miste om de 
kommersiella licensvillkoren på marknaden. Nuevolutions 
hybrida affärsmodell möjliggör intäktsgenerering från 
såväl program som utlicensiering genom avtal och 
programutveckling i partnerskap med läkemedels- och 
bioteknikföretag. Samtidigt utvecklar bolaget en egen 
projektportfölj av program inom onkologi, immunonkologi 
och inflammatoriska sjukdomar. Nuevolution kan därför 
utveckla egna läkemedelsprogram, erhålla betydande intäkter 
genom förskottsbetalningar och milstolpebetalningar i 
samband med utveckling och kommersiell utveckling samt 
royalties på framtida försäljning.

HÖJDPUNKTER UNDER ÅRET

• I oktober 2015 ingick Nuevolution ett teknikbaserat 
forskningssamarbete med Janssen Biotech (ett 
dotterbolag till Johnson & Johnson).

• I februari 2016 meddelade Nuevolution att företaget 
uppnått ytterligare milstolpar i sitt samarbete med 
Novartis, vilket gav Nuevolution ytterligare en betalning 
på 2,0 miljoner USD. I april meddelade Nuevolution att 
Janssen Biotech utökat sitt nuvarande samarbete med 
Nuevolution vilket gav ytterligare en betalning på 0,6 
miljoner USD.

• Under 2015/16 fortsatte Nuevolution att utveckla  
partnersamarbeten. Företaget höll under året mer än 
80 möten med potentiella partners kring olika typer av 
partnerskap.

• För våra utvecklingsprogram har partneraktiviteterna 
fokuserat på RORγt. Under 2015/16 intensifierades 
partneraktiviteterna eftersom RORγt inverse agonist 
(hämmare)-programmet levererade positiva prekliniska 
resultat. Just nu för Nuevolution flera diskussioner 
kring potentiella partnermöjligheter för RORγt inverse 
agonist (hämmare)-programmet. Utöver ökningen 
av partneraktiviteter kring RORγt inverse agonist 
(hämmare)-programmet främjades och diskuterades 
riskdelningsamarbeten kring läkemedelsutveckling med 
flera stora bioteknik- och läkemedelsföretag.

BOX 4: PSORIASISMARKNADEN
Traditionellt har marknaden för psoriasisbehandling präglats av låg innovationsgrad. Sedan 2009 har ett antal riktade 
terapeutiska biologiska behandlingsalternativ med framgång etablerats på marknaden, men systemiska, oralt tillgängliga 
läkemedelsalternativ, som PDE4-hämmare ser nu ut att växa snabbare än den genomsnittliga tillväxten på marknaden. Global 
Data bedömer att den terapeutiska marknaden växer till närmare 9 miljarder USD år 2018, främst drivet av att patientgruppen 
med diagnostiserad psoriasis ökar samt att ett antal dyra, men effektiva behandlingsalternativ införs.

3  Detta står emellertid i skarp kontrast till exempelvis program som är inriktade på det centrala nervsystemets (CNS) sjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar, det 

vill säga program med betydligt högre utvecklingsrisk, där proof-of-concept i fas II (human)-studier vanligen har påvisats innan programmen kan gå in i samarbetsfas.

Källa: Global Data, 2016

Psoriasismarknaden 2014-2018
(Försäljning i miljoner USD)

7MM (Totalt)
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“Chemetics® är state-of-the-art 
teknologi som hanterar miljarder 
läkemedelsliknande molekyler av 
liten skala.”



Riskhantering
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Det operativa bolaget inom Nuevolution AB (publ), Nuevolution A/S, har sitt säte i Köpenhamn, Danmark, där all forsknings- 
och utvecklingsverksamhet samt administration ligger. En betydande del av forskningen och utvecklingen är emellertid utlagd 
på CROs (Contract Research Organizations) i Europa, USA, Indien och Kina. Genom att använda CROs skapar Nuevolution 
betydande flexibilitet för att öka eller minska behoven att stödja sina program i linje med sina prioriteringar samt i balans med 
företagets finansiella situation och kan därmed på ett effektivt sätt kontrollera och begränsa sina kostnader.

Nuevolution exponeras för olika risker, varav vissa ligger utanför bolagets kontroll. Externa risker som räntor, valutor samt 
förändringar som påverkar slutmarknaderna för bolagets utvecklingsprogram kan endast delvis minskas, medan bolaget har större 
möjligheter att påverka andra risker. Nedanstående tabell visar en sammanfattning av de viktigaste riskerna i koncernen och hur 
vi hanterar dem.

Riskområde Risk Riskhantering

Affärsrisker Partner. För bioteknikföre-
tag kan det ta lång tid att 
hitta en samarbetspartner 
och kostnaderna förknippa-
de med det kan vara bety-
dande.

Vi minskar riskerna genom att driva två olika partnermodeller: i.) programlicen-
siering och II.) riskdelning/pre-sale samarbete. (läs mer om “Affärsutveckling och 
partnerskap”).

Framförallt minskas affärsrisken i modellen med riskdelning/pre-sale, eftersom 
avtal med affärspartnern tecknas i början av programmen.

Vår affärsstrategi och det starka stödet i vår utvecklingsplattform förkortar ti-
me-to-deal (tiden för ett program att nå affärsavtal) till två och ett halvt till fyra 
år för interna program, medan många bioteknikföretag tillämpar en modell med 
en tid för time-to-deal på sex till åtta år (hänvisning till “ Affärsutveckling och 
partnerskap“).

Genom att samarbeta på ett tidigt stadium – i preklinisk, fas I eller fas I/II – be-
gränsar företaget utvecklingskostnaderna.

Terapeutiska segment. Det 
medicinska behovet för vis-
sa sjukdomar är betydande, 
medan det finns flera andra 
sjukdomar där det redan 
finns flera behandlingsfor-
mer.

Nuevolution fokuserar på terapeutiska segment med stora medicinska behov, 
som bedöms locka flera potentiella samarbetspartners/licenstagare.

Sådana stora otillfredsställda behov går att finna inom onkologi och kroniska 
inflammatoriska sjukdomar, bolagets terapeutiska kärnsegment. Inom dessa 
sjukdomsområden är det ofta möjligt att sluta avtal redan under programmens 
prekliniska faser.

Konkurrens. Många läke-
medels- och bioteknikföre-
tag riktar in sig mot onko-
logi och kan inrikta sig mot 
samma sjukdomar som Nu-
evolution.

Vi strävar efter att vara först eller bland de första för de flesta onkologiska sjuk-
domar, där vi bedriver interna utvecklingsprogram. I andra program väljer vi må-
let utifrån att kända föreningar har problem, och för dessa strävar vi efter att bli 
bäst i klassen.

Forskning Terapeutiska segment. För-
utsägbarheten av djurförsök 
för behandling av sjukdomar 
hos människa varierar. 

Djurmodeller för onkologiska och inflammatoriska sjukdomar, de två terapeutis-
ka segment som Nuevolution fokuserar på, har ofta förutsägbara djurmodeller 
som efterliknar de mänskliga sjukdomarna och minskar därigenom (den veten-
skapliga) utvecklingsrisken.

Pre-klinisk utvecklings-
risk. Bortfallsgraden vid 
upptäcktsprocessen (target-
to-hit, hit-to-lead och lead 
optimering) är betydande. 
Dessutom kan betydande 
kostnader förloras om pro-
grammen inte stoppas eller 
avbryts i tid.

Chemetics®-plattformen minskar flera forsknings- och utvecklingsrisker jämfört 
med konventionella småmolekylära plattformar och tekniker.

Chemetics®-plattformen möjliggör DNA-kodad syntes av miljarder kemiskt skil-
da läkemedelsliknande småmolekylära substanser och optimering av flera träffar 
(hundratals varianter syntetiseras och renas varje vecka) i motsats till konventio-
nella metoder (läs mer om så kallad ”high-throughput-screening” (HTS) i ”Chem-
etics”). Det förkortar den prekliniska utvecklingstiden, sänker utvecklingskost-
naderna och ökar möjligheterna att lyckas.
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Risk Riskhantering

Vi utvecklar flera program parallellt (“multiple-shots-at-goal”), i motsats till andra 
bioteknologiföretag, vilket minskar företagets risk ur ett aktieägarperspektiv.

Vi strävar efter att avbryta eller pausa utvecklingen av program tidigt om vi stö-
ter på större problem. Bolagets Science-Business Group, som omfattar verkstäl-
lande ledningen, cheferna för kemi och biologi, projektledare samt chef för tidig 
upptäckt, träffas varje kvartal för att granska alla interna utvecklingsprogram. 
Under 2015/16 avbröts eller pausades mer än tio program. Två gånger per år 
träffar bolagets CSO, cheferna för kemi och biologi, projektledare och chef för 
tidig upptäckt bolagets externa såväl som interna vetenskapliga rådgivare för att 
granska alla interna utvecklingsprogram.

Information om interna utvecklingsprogram ges till potentiella partners på ett 
tidigt stadium för att få en indikation på partnerns intresse. Program kan stoppas 
eller avslutas, om Nuevolution anser att  intresset från potentiella partnerns inte 
är tillräckligt stort. 

Vissa onkologiska och in-
flammatoriska mål är (noto-
riskt) utmanande.

Chemetics® har lett till resultat (dvs. molekyler för fortsatt utveckling) för flera 
mycket utmanande biologiska sjukdomsmål där andra teknologier har misslyck-
ats.

Inmmateri-
alrätt

Patent. Vi är beroende av 
skydd av egna immateriella 
rättigheter och kan utsättas 
för patentintrång.

Nuevolution investerar årligen 7-8 miljoner SEK på patent för att skydda Chem-
etics® och interna utvecklingskandidater.

Företaget fortsätter att via patentansökningar att skydda Chemetics® och inter-
na utvecklingskandidater (se “Immateriella rättigheter”).

Vi lämnar in observationer eller invändningar från tredje part för att begränsa 
andra från att få sina bestridanden beviljade.

Vi tillämpar strikta sekretesskrav när vi anlitar potentiella samarbetspartners.

Finansiellt Beroendet av ett fåtal ut-
vecklingsprogram kan ge-
nerellt sett höja risken för 
refinansiering.

Nuevolution strategi är “multiple-shots-at-goal”. Därför strävar vi efter att mini-
mera beroendet av en eller ett fåtal utvecklingsprogram genom parallell utveck-
ling (i upptäckt och preklinisk utveckling) av flera utvecklingsprogram för att 
maximera möjligheterna för intäktsgenerering och därmed begränsa det omedel-
bara behovet av refinansiering.

Behov av ytterligare finan-
siering.

Om Nuevolution beslutar att flytta utvalda interna program till klinisk utvec-
kling, kan det kräva ytterligare finansiering. Således är det ett huvudmål för före-
taget att behålla investerarnas och kreditgivarnas förtroende.

Exponering för olika finan-
siella risker som valutaex-
ponering och förändrade 
räntor.

Nuevolution har såväl intäkter som kostnader i flera valutor, främst i danska kro-
nor, US-dollar och euro. Således kan förändringar i dessa valutor påverka koncer-
nens resultat och likviditet i svenska kronor. Vi övervakar trender och föränd-
ringar i dessa valutor noga. Koncernen använder sig inte av finansiella instrument 
för att minska dessa risker.

Koncernens likvida medel är placerad i bankinlåning; för närvarande placerade 
till noll eller en svagt negativ ränta.

Under 2015/16 vidtog Nuevolutions ledning flera åtgärder för 
att minska risker. Under året byggde bolaget relationer med 
flera stora läkemedels- och bioteknikföretag med målet att 
underteckna ett riskdelningssamarbete.

Forskningsrisken minskades för bolagets lead-program, 
RORγt inverse agonist (hämmare) program, på två fronter 
under 2015/16. För de första observerades positiva prekliniska 
effekter (två djurmodeller) och säkerhetsresultat (icke-GLP 
toxikologi-modell) med lead-kandidaten. För det andra visade 
en konkurrerande RORγt hämmare en signifikant minskning 
av psoriasissymptom i en fyra-veckors klinisk fas I/II-studie 
och en godartad biverkningsprofil. Denna ”proof-of-concept”-
studie stöder bestämt hämning av RORγt i human psoriasis.

När det gäller immateriella risker utfärdades fyra nya 
patent som täcker Chemetics-plattformen av Europeiska 
Patentverket (EPO) i mars 2016.

I februari 2016 beslutade den danska Sjö- och handelsrätten 
att Nuevolution inte kan bestrida frågor om upphovsrätt 
och äganderätt av patent i målet mot Henrik Pedersen och 
Chemgene Holding ApS. Nuevolution sökte ett överklagande 
av detta beslut vid Østre Landsret, vilket har godkänts.

Bolagets finansiella risk minskade markant under 2015/16 tack 
vare de 250 miljoner SEK som bolaget erhöll i samband med 
noteringen på Nasdaq First North Premier i december 2015.
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Immateriella rättigheter (IP)
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Nuevolution har sedan starten arbetat med en aggressiv 
patentstrategi, där affärsmässiga aspekter legat till grund för 
samtliga taktiska åtgärder som vidtagits kring immateriella 
rättigheter. Nuevolution investerar i genomsnitt cirka SEK 
7-8 miljoner om året i IP-aktiviteter kring immateriella 
rättigheter, till exempel patentansökningar, patentprocesser, 
patentvalidering, patentlicensiering samt patentbestridanden. 
Nuevolution fortsätter att prioritera sina investeringar 
genom att lämna in nya IP-ansökningar (inklusive avdelade 
ansökningar och förlängningsansökningar) för sin teknik 
och sin produktportfölj. Bolaget fortsätter också att driva 
processer samt validera prioriterade patentansökningar och 
beviljade patent, varav några kommer att ha många och breda 
krav som gäller i flera länder, medan andra, av strategiska skäl, 
har mer utvald täckning. Vi gör kontinuerligt en prioritering 
av våra aktiviteter, vilket innebär att vissa patent och/eller 
patentansökningar kommer att låtas förfalla i ett eller flera 
territorier. Sammantaget har immateriella rättigheter haft stor 
betydelse och är ett tydligt fokusområde för bolaget.

PATENTSKYDD FÖR TEKNOLOGI
Nuevolutions immateriella rättigheter för teknologin omfattar 
i stora drag följande:  

• Syntetiseringsmetoder för oligonukleotidkodade 
bibliotek.

• Screeningmetoder för oligonukleotidkodade bibliotek 
mot terapeutiskt viktiga biologiska mål.

• Sammansättning (innehåll) av oligonukleotidkodade 
bibliotek. 

Genom sin aggressiva patentstrategi har Nuevolution skaffat 
sig en dominerande ställning inom teknikområdet, med 
optimal frihet att bedriva sin verksamhet (freedom to operate, 
FTO) kring den grundläggande metoden samtidigt som tredje 
part effektivt hindras från att använda Nuevolutions eller 
liknande metoder.

Nuevolution har under 15 år utvecklat flera egna tekniker 
för att syntetisera och screena stora oligonukleotidkodade 
(exempelvis DNA-kodade) bibliotek. Nuevolution har 
beviljats 200 patent världen över sedan 2001. Våra patent 
för oligonukleotidkodade bibliotek innehåller tusentals 
patentkrav som täcker flera viktiga aspekter för hur teknologin 
används. Ett stort antal patentansökningar ger oss möjlighet 
att fortsätta att lämna in såväl avdelade ansökningar som 
förlängningsansökningar vilket möjliggör skydd för ytterligare 
kommersiellt relevanta aspekter inom flera områden.

Nuevolutions ställning när det gäller immaterialrättsligt 
skyddad teknik har haft stor betydelse för att stärka bolagets 
affärsposition i flera förhandlingar, vilket hittills har resulterat 
i 15 avtal.

Förutom styrkan att ha starka patent lämnar Nuevolution 
också in observationer och patentinvändningar från tredje part 
för att begränsa konkurrenter från att få patent beviljade eller 

begränsa omfattningen av andra patent inom det teknologiska 
området.

Under verksamhetsåret har Nuevolution framgångsrikt 
eliminerat beviljandet av två konkurrerande patent. Samtidigt 
beviljades bolaget fyra viktiga tekniska patent av European 
Patent Office (EPO) i mars 2016.

PATENTSKYDD FÖR PROGRAM
I kombination med Nuevolutions ökade fokus på sina egna 
program för upptäckt av läkemedel, håller Nuevolution nu 
på att flytta sina IP-investeringar från teknologi till patent 
på kombinationer av ämne/nytta (produktpatent) och på 
syntetisering (metodpatent) för att skydda sina produkter i 
projektportföljen. Nuevolutions framtida affärsmöjligheter 
kommer att gynnas av att bolaget skaffar ett lika starkt 
patentskydd för produkter och metoder för syntetisering 
för att tillskansa sig attraktiva affärsvillkor i avtal om 
produktutlicensiering och därmed maximera de kommersiella 
och finansiella fördelarna.

Tre patentansökningar om kemiska ämnen och nytta 
(klassiska produktpatent) har lämnats in för att skydda 
immateriella rättigheter för företagets projektportfölj. 
Ytterligare ansökningar kommer att genomföras. Dessa 
patentansökningar publicerades 2016 och det har indikerats 
positiva sökrapporter från patentkontor. 

NUEVOLUTIONS PATENTPORTFÖLJ 
Nuevolutions patentportfölj omfattar både beviljade patent 
samt patentansökningar. I tabellen nedan listas omfattningen 
av olika patentfamiljer per den 30 juni 2016. De tre viktigaste 
teknologipatentfamiljerna är giltiga till 2023, 2026 och 2032. 
De tre produktpatenten kommer att gälla fram till 2034, 
förutsatt att patentansökningarna blir beviljade.

Per den 30 juni 2016 hade Nuevolution 200 patent för sin 
teknikplattform utfärdade från nio olika patentfamiljer i 
länder över hela världen. Det motsvarar en ökning med 99 
patent sedan börsnoteringen i december 2015 och är ett starkt 
bevis på Nuevolutions solida position inom teknologipatent. 
Nuevolution har samma ambitiösa IP-strategi för sina 
produktpatent för att maximera värdet av sin forskning. 
Immateriella rättigheter (IP) är en integrerad del av bolagets 
övergripande affärsstrategi.

PATENTTVIST
I februari 2016 meddelade Nuevolution att danska Sjö- och 
handelsrätten (Sø- og Handelsrett) tagit ett beslut om en 
särskild aspekt av dess fall mot en tidigare anställd, Henrik 
Pedersen. Enligt beslutet kan Nuevolution under pågående 
rättegång mot Henrik Pedersen och Chemgene Holding 
ApS inte begära rättelse av upphovsrätt och överlåtelse 
av äganderätten till en patentfamilj som för närvarande 
ägs av Chemgene Holding ApS. Nuevolution beslutade att  
överklaga Sjö- och handelsrättens beslut vid Østre Landsret 
om Nuevolutions rätt att resa den specifika frågan om 
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Teknologipatent Övergripande beskrivning Registrerade 
patent

Patent-an-
sökningar

Familj 1 Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar 
Bibliotek av föreningar

Screeningmetod för bibliotek av föreningar

43
(+39)

1

Familj 2 Sammanställningsmetod av kodad förening
Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar 

Bibliotek av föreningar
Screeningmetod för bibliotek av föreningar

31
(+27)

1

Familj 3 Bibliotek av föreningar
Screeningmetod för bibliotek av föreningar

31
(+31)

1

Familj 4 Sammanställningsmetod för kodad förening
Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar

Kodad förening
Bibliotek av föreningar

Screeningmetod för bibliotek av föreningar

9 -

Familj 5 Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar
Screeningmetod för bibliotek av föreningar

1 -

Familj 6 Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar
Bibliotek av föreningar

Screeningmetod för bibliotek av föreningar

11 -

Familj 7 Sammanställningsmetod för kodad förening
Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar 

Bibliotek av föreningar
Screeningmetod för bibliotek av föreningar

60
(+2)

7

Familj 8 Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar
Screeningmetod för bibliotek av föreningar

- 1

Familj 9 Sammanställningsmetod av kodad förening
Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar

Screeningmetod för bibliotek av föreningar

1 -

Familj 10 Sammanställningsmetod av kodad förening
Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar

Kodad förening
Bibliotek av föreningar

Screeningmetod för bibliotek av föreningar

13 4

Familj 11 Sammanställningsmetod av kodad förening
Sammanställningsmetod för bibliotek av föreningar

Kodad förening
Bibliotek av föreningar

Screeningmetod för bibliotek av föreningar

- 4

Produktpatent Övergripande beskrivning Registrerade 
patent

Patent-an-
sökningar

Familj 12 Läkemedelspatent - 1

Famlij 13 Läkemedelspatent - 1

Familj 14 Läkemedelspatent - 1

Totalt antal beviljade patent och pågående ansökningar 200 22

upphovsrätt och äganderätt och Østre Landsret har tillåtit 
ett överklagande av beslutet. Fallet inför den danska Sjö- och 
handelsrätten är därför för närvarande uppskjutet i avvaktan 
på Østre Landsrets beslut i överklagandet. Nuevolution har 
lämnat in en stämning mot Henrik Pedersen eftersom man 
menar att man är den rättmätige ägaren av patentfamiljen och 
anser att det är en del av företagets allmänna strategi för att 
stärka sin patentposition, något som begränsar andra inom 
det teknologiska området. Resultatet av förfarandet förväntas 

inte ha någon negativ inverkan på Nuevolutions användning 
av sin Chemetics®-plattform på det sätt den praktiseras idag. 
Nuevolution förväntar att den rättsliga tvisten kommer att 
fortsätta under en längre tidsperiod.



På Nuevolution gör vi skillnad
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På Nuevolution tror vi på hårt arbetande och målorienterad 
arbetsmiljö där entusiasm och laganda är av väsentlig bety-
delse för att kunna nå både företagets samt individuella mål. 

Vår personal (medelålder 41 år) består av välutbildade och 
högt motiverade anställda som bidrar med expertis och re-
levant erfarenhet. Sedan 2001 har dessa levererat flertalet 
framgångsrika vetenskapliga upptäckter som vi har omvand-
lat till affärsmöjligheter i linje med vår affärsmodell, som nu-
mera har starkt fokus på programutveckling. 

Något som starkt präglar organisationen och de anställda är 
en unik interaktion mellan molekylärbiologier och kemister. 
När vi rekryterar letar vi efter personer med driv och engage-
mang. Vi försöker att attrahera och locka till oss de mest kva-
lificerade individerna som stödjer verksamhetens mål. Utöver 
det försöker vi alltid att upprätthålla diversitet och erbjuda 
lika möjligheter för alla anställda. 

De anställda belönas för påtagliga bidrag till verksamheten 
och samtliga erbjuds att deltaga i ett långsiktigt incitament-
program.

I slutet av 2015/16 bestod ledningsgruppen av fyra stycken 
anställda och styrelsen bestod av fem personer.

"Vi strävar alla efter att omvandla 
utmaningar till medicin"

ORGANISATION KÖNSFORDELNING

UTBILDNINGS-
BAKGRUND ÅLDERSSTRUKTUR

FoU Övriga Män Kvinnor

Övriga
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NUEVOLUTION-
AKTIEN

Å r s r e d o v i s n i n g
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Nuevolutionaktien

Nuevolutionaktien noterades på Nasdaq First North Premier, Stockholm, den 17 december 2015. Per den 30 juni 2016 hade Nu-

evoution ett marknadsvärde på cirka 386 MSEK och aktiens pris var 9,00 SEK. Nuevolution hade 4,368 aktieägare. Icke-svenska 

aktieägare hade 29,4 procent av kapitalet. 

Nasdaq First North Stockholm utvecklades negativt med 32 procent mellan 17 december 2015 och 30 juni 2016. Stägningskursen 

för Nuevolutions aktie var som högst 15,50 SEK den 22 december 2015, och som lägst 8,65 SEK den 17 februari 2016.

AKTIENS OMSÄTTNING

Totalt omsattes 7,7 miljoner aktier till ett värde av 93 MSEK 
från den 17 december 2015 till och med den 30 juni 2016. Det 
motsvarar en omsättningshastighet av aktiestocken på 24 pro-
cent. Den totala omsättningshastigheten bland bolagen på 
Nasdaq First North var 57 procent medan genomsnittet för 
hela Stockholmsbörsen var 72 procent. I genomsnitt gjordes 
113 avslut i Nuevolutions aktie per dag.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet uppgick vid utgången av verksamhetsåret 
2015/2016 till 42,9 MSEK fördelat på 42 858 236 aktie. Alla 
aktier ger samma rösträtt och andel i bolagets kapital och 
vinst. Antalet aktiers utveckling beskrivs i tabell på följande 
sida.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY

Historiskt har inte någon utdelning utbetalats och förslag om 
utdelning till aktieägarna kommer inte att lämnas förrän lång-
siktig lönsamhet har uppnåtts.

AKTIEÄGANDE AV STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGS-

HAVARE

Per 30 juni 2016 uppgick styrelsens och ledande befattnings-
havares egna och närståendes innehav till totalt 286 462 aktier 
i Nuevolution AB. Dessutom uppgår styrelsens och ledande 
befattningshavares egna och närståendes innehav av teck-
ningsoptioner till 3 214 204 stycken.

AKTIEÄGARINFORMATION

Nuevolution informerar aktieägare och omvärlden genom flera 
kanaler. Information som offentliggörs i form av årsredovis-
ningar, kvartalsrapporter och pressmeddelande läggs löpande 
ut på www.nuevolution.com. Där finns också presentations-
material från presentationer av kvartalsrapporterna för journa-
lister och analytiker tillgängligt för nedladdning. Huvudkanal 
för årsredovisningen är webbplatsen, varför årsredovisningen 
inte skickas till aktieägare som inte uttryckligen begär detta.

INVESTOR RELATIONS-AKTIVITETER

Under 2015/16 deltog Nuevolutions ledning i nio investerar-
konfrenser med övervägande svenska och danska institutio-
nella och privata investerare. Dessutom medverkade ledningen 
i två live-aktiviteter med Facebook-grupper som fokuserar på 
Small Cap-aktier samt höll även koncernens första grupp- och 
one-on-one-möten med amerikanska institutionella investe-
rare.

Vi anlitade också Remium, Jarl Securities (genom Aktiespa-
rarna) och Økonomisk Ugebrev att skriva analyser om Nuevo-
lutions aktie. Vi planerar att anlita ytterligare analytiker att 
täcka aktien.

ANALYTIKER SOM TÄCKER NUEVOLUTION AB (PUBL)

Jarl Securities  Markus Augustsson
Remium   Christian Lee
Økonomisk Ugebrev Peter Aabo

AKTIEDATA

Aktie vid periodens ingång 28 572 530

Emitterade aktier 14 285 706

Aktier vid periodens utgång 42 858 236

Genomsnittligt antal aktier 36 469 168

Innehav av egna aktier 0

Rörelseresultat per aktie -4,16

Resultat efter skatt per aktie -3,98

Kassaflöde efter investeringar per aktie SEK -2,34

Eget kapital per aktie SEK 4,62

Börskurs vid periodens slut SEK 9,00

Börskurs/eget kapital per aktie SEK 1,95

P/E tal N/A
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ÄGARSTRUKTUR, 30 JUNI 2016

Aktieägare

Antal aktier

Pro-
cent av 
kapital

SEB Venture Capital 10 084 942 23,5

Sunstone Capital 8 930 580 20,8

Industrifonden 8 573 666 20,0

SEB Utvecklingsstiftelse 3 329 658 7,8

LMK Forward 1 300 000 3,0

SEB Pensionsstiftelse 1 142 858 2,7

Avanza Pensionförsäkrings AB 1 025 854 2,4

SSE 731 807 1,7

Midroc Finans AB 400 000 0,9

Nordnet Pensionförsäkrings AB 377 489 0,9

Henry Dunkers Förvaltning 300 000 0,7

Claus Resen Steenstrup och familj 244 226 0,6

Stig Løkke Pedersen 212 334 0,5

SEB Life Intl. 144 529 0,3

Peter Ragnarsson 125 000 0,3

TIBIA Konsult AB 120 000 0,3

Granit Småbolag 100 000 0,2

Fynske Bank 96 090 0,2

Hans Engblom och familj 79 697 0,2

Alex Haahr Gouliaev 70 778 0,2

Övriga 5 468 728 12,8

Totalt utstående aktier 42 858 236 100,0%

AKTIEFÖRDELNING, 30 JUNI 2016

Antal aktier Antal aktieägare Procent av 
kapital

1-500 2 088 1,7 

501-1 000 1 139 1,9

1 001-5 000 958 4,5

5 001-10 000 91 1,6

10 001-15 000 27 0,8

15 001-20 000 19 0,8

20 001- 46 88,7

Total 4 368 100,0

AKTIENS UTVECKLING OCH OMSÄTTNING 
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NUE.ST omsättning
(7 dagars genomsnitt)

FÖRDELNING PER ÄGARKATEGORI

Utländska ägare 

Svenska ägare, private 

Svenska ägare, institutioner



Aktiekapital

Datum Händelse

 Förändring i 
antal

stamaktier 

 Antal sta-
maktier

efter trans-
aktionen 

Förändring i 
antal

preferens-
aktier

Antal prefe-
rensaktier

efter
transaktio-

nen Förändring  Totalt 

2015-08-28 Bildande  50 000  50 000 -  -    -    50 000 

2015-11-13 Apportemis-
sion

 4 449 157  4 499 157  24 123 364  24 123 364  28 572 521  28 622 521 

2015-11-13 Minskning av
aktiekapital

 -50 000  4 449 157  -    24 123 364  -50 000  28 572 521 

2015-12-07 Omstämpling
av aktier

 24 123 364  28 572 521  -24 123 364  -    -    28 572 521 

2015-12-17 Nyemission i
samband med
Erbjudandet

 14 285 715  42 858 236  -    -    14 285 715  42 858 236 
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING FÖR NUEVOLUTION AB (PUBL) SEDAN GRUNDANDET AV FÖRETAGET DEN 28 AUGUSTI 2015

“Effektiv logistik är en 
avgörande faktor för att kunna 
hantera de tusentals många 
molekylfragment som används 
för att generera Chemetics®-
bibliotek.”



Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Aalborg Universitet.

Erfarenhet: Stig har närmare 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han arbetade för 
Ciba-Geigy 1986-1992 i olika ledande befattningar i Danmark, Schweiz och Sydafrika. Från 
1992 och fram till 2011 har Stig haft ett antal ledande befattningar med H. Lundbeck A/S, 
inklusive positionen som Chief Commercial Officer (CCO) från 2006 till 2011. Han utsågs 
till Executive Vice President och medlem i ledningsgruppen 2003 och innehade den positio-
nen tills han lämnade Lundbeck 2011. Sedan 2011 har Stig varit aktiv i en rad olika roller som 
investerare, styrelseledamot och i verkställande befattningar i olika företag och partnerskap. 

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i moksha8 Ltd, Ergolet A/S, Transmedica A/S, och 
x3 Capital. Styrelseledamot i Index Pharmaceuticals AB, MSI Ltd, SkyBrands A/S, Broen-Lab 
A/S. VD för H&L Invest ApS.  Partner i Executive Capital och Operativ partner i Catacap.

Avslutade bolagsengagemang: Ordförande i Chemometec A/S, Microlytic A/S. Executive 
Vice President H. Lundbeck A/S. 

Aktieinnehav: 212 334 stamaktier. (212 334)

Teckningsoptioner: 242 476 teckningsoptioner i Serie 1 och 148 167 teckningsoptioner i 
Serie 2.*

* Vidare hade Stig 166 839 teckningsoptioner med rätt att teckna A-aktier i Nuevolution A/S samt 71 
502 teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier i Nuevolution A/S, som löpt ut i juli 2016..

Styrelse & koncernledning

Utbildning: Magisterexamen i Experimentell cellbiologi vid universitetet i Odense.

Erfarenhet: Søren är partner och en av grundarna till Sunstone Life Science Ventures. Här 
fokuserar han bl.a. på investeringar inom diagnostik- och terapiområdet. Søren har 18 års 
erfarenhet från företagsledning i FoU-intensiva företag och har exempelvis implementerat 
nya analytiska tekniker som Innovation Manager på FOSS Analytical, ett diagnostikföretag 
inom livsmedelsbranschen. Innan han kom till Sunstone har Søren tjänstgjort som Chief 
Technology Officer på elektronikkomponentföretaget Danionics. Där var han delaktig i att 
utveckla företaget från ett riskkapitalfinansierat, privat bolag med 30 anställda, till ett note-
rat bolag med en omsättning om 27 miljoner EUR och 300 anställda. 
 
Aktuella uppdrag: Partner i Sunstone Life Science Ventures. Styrelseledamot i Euro Di-
agnostica AB, Galecto Biotech AB, Sunstone Capital A/S, Sunstone LSV General Partner I 
ApS, Sunstone LSV Special Limited Partner II ApS, P/S Sunstone Biomedicinsk Venture III, 
Sunstone LSV Management A/S, Sunstone LSV Special LP II Holding ApS, Sunstone LSV GP 
I Holding ApS, Sunstone LSV Partners & Co. Holding ApS, Sunstone LSV Partners Holding 
ApS, Sunstone LSV General Partners BI ApS, Sunstone LSV GP BI Holding ApS. Observatör i 
Symhogen A/S. Managing Director i Sunstone LSV Partners & Co. Holding III ApS, Sunstone 
LSV Partners Holding III ApS, Betterinvest ApS, Sunstone LSV invest III Holding ApS, Suns-
tone LSV & Co. Special Limited Partner III Holding ApS, Sunstone LSV Invest III ApS och 
Sunstone LSV Special Limited Partner III ApS.

Avslutade bolagsengagemang: Styrelseordförande i Biomonitor A/S. VD och Styrelseleda-
mot i Chempaq A/S. Styrelseledamot i Atonomics A/S, Evolva Biotech A/S och TD Vaccines. 
Managing Director i Chempaq Patent Holding ApS, Sunstone LSV Special Limited Partner III 
Holding ApS, Sunstone LSV Invest III Holding ApS, Sunstone LSV Partners & Co. Holding III 
ApS and Sunstone LSV partners Holding III ApS. Strategisk rådgivare för DONG A/S.

Aktieinnehav: 0 (0)

Teckningsoptioner: 0 (0)

Styrelse

Stig Løkke Pedersen (f. 

1961)
Styrelsens ordförande sedan 
2001.

Søren Lemonius (f. 1965)
Styrelseledamot sedan 2007
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Utbildning: M.Sc. i Industriell ekonomi, 1985

Erfarenhet: Har arbetat med investeringar inom Life science sedan 2003. Innan han blev 
investment manager fick Lars omfattande internationell erfarenhet under sina år som strate-
gi-, finansiell- och affärskonsult följt av ett CFO uppdrag för ett Venture Capital finansierat 
företag i telekombranschen.

Aktuella uppdrag: Investment Manager och Business Analyst på Industrifonden. Styrelsele-
damot i Advanced MR Analytics AB och Trialbee AB. Suppleant i Oncopeptides AB.

Avslutade bolagsengagemang: Styrelseledamot i CellaVision AB, Diashunt Intressenter AB, 
SHS Intressenter Aktiebolag, BioInvent International AB. Suppleant i Carmel Pharma Aktie-
bolag, RxEye AB och Boule Diagnostics AB.

Aktieinnehav: 0 (0)

Teckningsoptioner: 0 (0)

Utbildning: Doktorsexamen från universitetet i Tübingen

Erfarenhet: Innehar en professur i bioteknik vid Biocenter vid universitetet i Basel. Hon 
arbetade under mer än 20 år på Ciba-Geigy/Novartis i Schweiz och USA. På Novartis var 
Jutta delaktig i den framgångsrika utvecklingen och lansering av antitrombotiska och fibri-
nolytiska produkter. På Novartis etablerade hon också avdelningen för molekylär genetik 
inom onkologi samt var senior vetenskaplig expert i molekylärbiologi och medlem av forsk-
nings styrelsen. Jutta avslutade sin karriär på Novartis som globalt ansvarig för Novartis 
Lead Discovery Center. Från 2004 till 2009 var Jutta verksam som CSO på Basilea Pharma-
ceutica Ltd., ett schweiziskt biofarmaceutiskt företag med fokus inom områdena infektion, 
inflammation och onkologi. Från 2009 till 2013 tjänstgjorde hon som CTO och CSO på 
Evolva SA, där hon ledde Evolvas forskningsinsatser och förstärkte utvecklingen av bolagets 
teknikplattform. 

Aktuella uppdrag: Ledamot av den rådgivande styrelsen för Stiftung für Wissenschaftliche 
Forschung Universität Zürich. Styrelseledamot i Evolva SA.

Avslutade bolagsengagemang: CSO och CTO på Evolva SA, CSO på Basilea Pharmaceutica 
Ltd.

Aktieinnehav: 0 (0)

Teckningsoptioner: 69 279 teckningsoptioner i Serie 1.

Lars Henriksson (f. 1961)

Styrelseledamot sedan 2015

Jutta Heim (f. 1951)
Styrelseledamot sedan 2013
Vetenskaplig rådgivare til
Styrelsen
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Utbildning: Doktorsexamen i farmakologi från University of Otago, Dunedin, Nya Zeeland. 

Erfarenhet: Hon har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i stora läkemedelsbo-
lag och bioteknikföretag i ledande positioner och med en meritlista av nya läkemedel som 
utvecklats till kliniska prövningar och till marknaden. Författare till mer än 100 granskade 
publikationer och ett stort antal patent. Jeanette har under sin karriär haft positioner som 
CSO för Genkyotex AG i Schweiz, Vice President inom onkologi forskning för AstraZeneca 
UK, Head of Biology för S*BIO Pte Ltd i Singapore samt en rad senior forskningsbefatt-
ningar inom Novartis AG/Ciba-Geigy AG i Schweiz. Hon er också föreläsare på deltid vid 
universitet i Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Korea.

Aktuella uppdrag: Director Inovaid Pte Ltd

Avslutade bolagsengagemang senaste fem åren: CSO för Genkyotex AG

Aktieinnehav: 0 (0)

Teckningsoptioner: 69 279 teckningsoptioner i Serie 1.
Jeanette Wood (f. 1952)
Styrelseledamot sedan 2015
Vetenskaplig rådgivare till 
styrelsen
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Utbildning: Msc och PhD i kemi från Århus universitet. Under sin utbildning har han stud-
erat vid vid Syddansk Universitet, Odense; Institutionen för farmakologi, Odense Universi-
tetssjukhus; Institutionen för kemi, Århus universitet och Institutionen för läkemedelskemi, 
The Royal School of Pharmacy, Köpenhamns universitet.

Erfarenhet: Alex är en av grundarna av Nuevolution A/S. Han tjänstgjorde som Executive 
Vice President, Kemi och Drug Discovery från 2001 tills han utsågs till verkställande direktör 
i september 2005. På Nuevolution han har haft betydande inflytande över bildandet av Bo-
lagets plattformsteknologi för läkemedelsutveckling från idé till förverkligande. Dessutom 
har han varit ytterst involverad i Nuevolutions program inom läkemedelsutveckling såväl 
internt som genom externa partnerskap. Under perioden 2005-2014 har Alex varit ansvarig 
för förhandlingar och genomförande av 14 av Bolagets 15 kommersiella avtal rörande Nu-
evolutions plattform för preklinisk läkemedelsutveckling. 

Innan han grundande Nuevolution var Alex direktör för läkemedelskemi, medlem i lednings-
gruppen, och medlem i styrelsen för Neurosearch A/S, där han arbetade i 6 år. Under sin tid 
på Neurosearch, var han inblandad i flera CNS-projekt som projektledare inklusive ansvar 
för projekt som sträckte sig från tidig upptäckt till out-sourcing och tekniköverföring till 
CROs för GMP-produktion av APIs för kliniska studier.  

Med 19 års branscherfarenhet, har Alex betydande erfarenhet och expertis inom läkemedel-
skemi, farmakologi, processkemisk optimering och uppskalning av läkemedelskandidater, 
teknologiplattformsutveckling, patentering, finansiering, affärsutveckling, affärsgenomför-
ande samt kapitalanskaffning.

Alex har skrivit eller varit medförfattare till mer än 40 publikationer och patentansökningar 
inom syntetisk/läkemedels-kemi, CNS farmakologi och teknikutveckling. Alex är av dansk 
härkomst. 

Aktuella uppdrag: VD för ATZ Holding ApS.

Aktieinnehav: 70 778 (70 778)

Teckningsoptioner: 1 911 113 teckningsoptioner i Serie 2*. 

*Vidare hade Alex 119 171 teckningsoptioner med rätt att teckna A-aktier i Nuevolution A/S samt 1 191 
706 teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier i Nuevolution A/S, som löpt ut i juli 2016.

Koncernledning

Alex Haahr Gouliaev (f. 
1966)
VD sedan 2005
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Utbildning: BEe från Saxion University of Applied Science och en LSiD från PwC/Harvard 
Business School/IMD. 

Erfarenhet: Innan han började på Nuevolution var Ton tillförordnad chef för Corporate De-
velopment/M&A på Takeda Pharmaceuticals International i Zurich, Schweiz. Innan Takeda 
hade han liknande position vid Nycomed Pharmaceuticals i Danmark.
Under sin period på Takeda och Nycomed var Ton ansvarig för att leda M&A-transaktioner 
i USA (Bradley Pharmaceuticals), Kina (Techpool), Colombia (Farmacol), (öst-) Europa (till-
gångar från Sanofi/Zentiva) och Brasilien (Multilab), till ett sammanlagt värde överstigande 
800 miljoner EUR.

Under 2003-2007 var Ton chef för omvärldsbevakning på Ferring Pharmaceuticals (Dan-
mark), där han var ansvarig CI projektledning inom både FoU och kommersiell organisation. 
Vidare var Ton involverad, som Director Portfolio Planning, i att managera och ge support 
till Portfolio Planning inom FoU-organisationen.

Tidigare har Ton haft seniora positioner vid PricewaterhouseCoopers (Sverige), Rijnconsult, 
KPMG och Gilde Investment Management (Holland). 

Dessutom har Ton omfattande erfarenhet inom corporate finance, venture capital / man-
agement buy-outs, affärsutveckling, konkurrens och företagsintelligens och strategisk rådg-
ivning. Ton är av holländsk härkomst.

Aktieinnehav: 1 400 (0)

Teckningsoptionsprogrammet: 138 558 teckningsoptioner i Serie 1 och 3 822 teckningsop-
tioner i Serie 2.

Utbildning: MSc och PhD i molekylärbiologi från Odense Universitetssjukhus. Under sin 
utbildning studerade han vid institutet för Biokemi och Molekylär Biologi (BMB) vid Odense 
Universitet och vid Uppsala Universitet.

Erfarenhet: Thomas har varit med Bolaget sedan starten 2001 och haft en avgörande forsk-
ningsmässig betydelse för utveckling och patentskydd kring teknikplattformen Chemetics® 
och har varit projektledare på flera av projekten i den tidiga teknikutvecklingen. Sedan 2006 
agerade han både som CTO och Director of Biology med ansvar för Bolagets biologi funk-
tion samt tekniska insatser, inklusive processoptimering. Thomas blev utnämnd till Chief 
Scientific Officer 2012. 

Han har stark kompetens inom partnerskapskontroll, upptäckt av molekyler (”leads”), tek-
nisk utveckling och stor erfarenhet inom områdena genreglering, nukleinsyra struktur, funk-
tion och biologisk stabilitet, samt antisensteknologi.

Innan han kom till Nuevolution var Thomas VD för RNA Tech Aps som möjliggjorde kinetik- 
och effektivitetsförbättringar för antisens-cancerterapi.

Thomas har författat eller medförfattat mer än 40 publikationer och patentansökningar. 
Thomas är av dansk härkomst.

Aktieinnehav: 1 300 (0)

Teckningsoptionsprogrammet: 311 755 teckningsoptioner i Serie 1 och 229 334 teck-
ningsoptioner i Serie 2*.

*Vidare hade Thomas 238 341 teckningsoptioner med rätt att teckna A-aktier i Nuevolution A/S samt 
119 171 teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier i Nuevolution A/S, som löpt ut i juli 2016.

Thomas Franch (f. 1970)

CSO sedan 2012

Antonius (Ton) Berkien (f. 
1968)
CBO sedan 2014
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Utbildning: Henrik har en MSc. i Nationalekonomi från Köpenhamns universitet. 

Erfarenhet: Henrik anslöt till Bolaget under 2015. Han har lång erfarenhet som analytiker 
av läkemedels- och bioteknikföretag samt från börsintroduktioner av Life science-företag i 
Danmark, Sverige, Storbritannien och Belgien och M&A-erfarenhet från transaktioner med 
nordiska Life science-företag. 

Henrik kommer närmast från en chefsposition med ansvar för Life science inom SEB Cor-
porate Finance. Dessförinnan var han senior aktieanalytiker på SEB Equities (2004-11). Från 
1990-2004 var han aktieanalytiker och senior aktieanalytiker på Nordea Securities. Henrik 
är av dansk härkomst.

Avslutade bolagsengagemang: Director, SEB Corporate Finance, senior aktieanalytiker på 
SEB Equities och Nordea Securities.

Aktieinnehav: 650 (0)

Teckningsoptionsprogrammet: 86 599 teckningsoptioner i Serie 1 och 3 822 teckningsop-
tioner i Serie 2.

Henrik Damkjær Simonsen 
(f. 1963)

CFO sedan 2015
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nuevolution AB (publ) (“Bolaget”), org. nr. 559026-4304, får härmed avge sin årsre-

dovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 28 augusti 2015 till 30 juni 2016 för moderbolaget respektive 1 juli 2015 

till 30 juni 2016 för koncernen. Bolaget är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholms kommun. Huvudkontoret ligger i 

Köpenhamn, Danmark. Nuevolution AB (publ) har två helägda dotterbolag: Nuevolution A/S (rörelsedrivande dotterbolag) och 

Oveun AB (vilande). 

Verksamhet 

Nuevolution AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North 
Premier i Stockholm, är en bioteknikkoncern med en unik och 
patentskyddad läkemedelsforskning och utvecklingsplatt-
form kring små molekyler. Bolagets forskning och utveckling 
är inriktad på forskning och utveckling av småmolekylära läke-
medelskandidater för inflammation och onkologi. Företaget 
utvecklar en portfölj av program för intern utveckling och för 
utlicensiering samt bedriver riskdelnings-/pre-sale-samarbe-
ten kring läkemedelsforskning.

Väsentliga händelser under räken-

skapsåret 

Under 2015/16 genomfördes stora framsteg inom flertalet 
program i upptäcktsfasen inklusive de viktigaste antiinflam-
matoriska programmen på RORγt inverse agonister (häm-
mare), BET-hämmare av bromodomäner och Cytokin X-häm-
mare (hemlig identitet).

RORγt INVERSE AGONIST (HÄMMARE)-PROGRAM

Under 2015/16, gjorde Nuevolution betydande framsteg med 
sitt RORγt inverse agonist (hämmare)-program och slutförde 
optimering och identifiering av två prekliniska kandidater, 
en lead kandidat och en back-up förening för detta program. 
Dessa föreningar har validerats i multipla sjukdomsmodeller 
i mus och valdes för icke-GLP toxikologiska studier för att 
bedöma preklinisk säkerhet.
 
Nuevolutions ledande småmolekylförening och ledande 
back-up förening, med potential att bli ett tablettbaserat 
läkemedel, har profilerats i två sjukdomsmodeller i mus. Det 
bekräftar god effekt på sjukdomsscoring samt kliniskt rele-
vanta biomarkörer efter oral behandling, samt i nivå med 
användning av en antikropp som appliceras genom injektion.
 
Den ledande läkemedelskandidaten ingick i en icke-GLP (icke 
reglerad) toxicitetsstudie i mus och bra säkerhetsdata erhölls. 
I en sju dagars toxicitetsstudie etablerades en så kallad ”No 

Observed Adverse Effect Level” (NOAEL) vid minst 600 mg/
kg per dag (möss), det vill säga 10-20 gånger högre än den 
effektiva dos som indikerar en god säkerhetsmarginal. NOAEL 
betecknar exponeringsgraden av läkemedelskandidater där 
det inte finns någon biologisk eller statistisk signifikant ökning 
i frekvens eller graden av hur allvarliga eventuella biverkningar 
är. 

Dessutom genomfördes en telemetristudie (ett mått på kar-
diovaskulär säkerhet) på hund med huvudkandidaten. I denna 
studie uppvisade föreningen mycket goda resultat och inga 
uppenbara varningsflaggor upptäcktes. 

Den ledande back-up föreningen påvisade också goda resultat 
i CIA och IL23-inducerade sjukdomsmodeller (musmodeller av 
reumatoid artrit och psoriasis, respektive) och kommer även 
bli komplett prekliniskt karakteriserad, vilket inkluderar icke-
GLP toxikologi som möjliggör en direkt jämförelse på alla para-
metrar med huvudkandidaten.

Sammanfattningsvis uppvisar både den ledande kandidaten 
och den ledande back-up kandidaten lovande profiler, vilket 
ger Nuevolution möjligheten att gå vidare med en läkemedel-
skandidat med optimala egenskaper kring säkerhet och effekt, 
när man sedan går in i IND och de första humanstudierna 
under 2017.

Den nukleära receptorn, RORγt, kontrollerar produktionen av 
vissa så kallade cytokiner som är involverade i inflammation, 
inklusive IL-17A, som har visat sig vara involverade i psoriasis, 
psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, reumatoid artrit, mul-
tipel skleros och inflammatorisk tarmsjukdom.

BET BROMODOMÄN HÄMMARE-PROGRAM

Under första halvåret 2016 inledde Nuevolution en uppskal-
ning av en ledande förening att testas i icke GLP-toxicitet med 
en direkt jämförelse med en icke-selektiv förening som riktar 
sig mot alla BET-proteinfamiljer och med dokumenterade tox-
icitetsproblem. Fullständig data för denna jämförande studie 
förväntas att komma senare under 2016, med ambitionen att 
visa minskad toxicitet från Nuevolutions selektiva bromodo-
män-hämmare jämfört med en icke-selektiv BET-hämmare. 
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Under 2015/16, var den ledande BET-föreningen validerad i en 
musmodell av artrit (CIA), som uppvisar effektiv minskning av 
terapeutiskt kliniska sjukdomar vid 30 mg/kg, vilket är i linje 
med föreningseffekter på IL17A som producerar TH17-celler.

För närvarande kända BET bromodomän hämmare som 
utvecklats av andra företag har testats mot leukemi och solida 
tumörer; majoriteten av kända föreningar som för närva-
rande testas mot cancer i kliniska prövningar är icke-selektiva 
BET-hämmare.

Nuevolutions BET bromodomän hämmare är potenta och 
selektiva för den första bromodomänen av proteiner i BET-fa-
miljen. Denna ökade selektivitet hos våra föreningar förväntas 
att medföra minskad toxicitet samtidigt som effekten i en del-
mängd av inflammatoriska sjukdomar bibehållen som är bero-
ende av bromodomän 1.

RORγt AGONIST-PROGRAM

Under 2015 identifierade Nuevolution en högpotent RORγt 
agonist och som är kapabel att stimulera RORγt funktionen i 
reporter-cellinjer. Under 2015/16 karakteriserades föreningar 
och deras egenskaper har optimerats ytterligare. Dessa för-
eningar testas för närvarande för sin förmåga att både stimu-
lera IL17-produktion och spridning av möss-splenocyter (vita 
blodkroppar i mjälten). När data stödjer effektiv stimulering 
av splenocyter kommer föreningar att testas ytterligare i en in 
vivo-tumörmodell. Detta förväntas att vara genomföras under 
andra halvan av 2016. 

Även om dessa proof-of-concept studier håller på att initieras 
är fokus fortfarande att optimera föreningar för in vivo-stabi-
litet och andra egenskaper i väntan på in vivo PoC (proof-of-
concept)-studier i början av 2017.

Under de senaste åren har flera nya metoder i immunonkologi 
(IO) framställts som effektiva medel för behandling av flera 
cancerformer. Vi driver många av dessa nya IO-mål inklusive 
IDO1/TDO, CD39, och E3-ligaser i våra tidiga upptäcktspro-
gram. En av Nuevolutions IO-program, nu i lead upptäckt, är 
RORγt agonist (stimulerande) program som ger immunstimu-
lering med hjälp av T

H
17-vägen.

CYTOKIN X PROGRAM

Under 2015/16, har Bolaget erhållit unik kristallstrukturdata 
med upplösning på atomnivå av mekanismen för att binda 
molekyler till mål (inte offentliggjorda), vilket ger struktu-
rell vägledning för en snabb molekyloptimering. Program-
met utvecklats väl och är för närvarande i ett sent stadie av 
”hit-to-lead”-optimering.

Detta inflammatoriska cytokin är en nyckelregulator med 

betydande kliniska data som stödjer dess roll i flera inflamma-
toriska sjukdomar. Nuevolution är, såvitt vi vet, det enda före-
tag som har potenta riktiga små molekyler för detta mål med 
bekräftad hämning av cytokin-stimulering.

GRP78 HÄMMARE-PROGRAM

Tillsammans med Cancer Research Technology Discovery Labs 
(CRT-DL) har bolaget identifierat små molekyler med förmåga 
att hämma GRP78. Under 2015/16 erhöll vi och vår partner 
tredimensionella kristallstrukturer av dessa små molekyler 
bundna till GRP78. Detta är viktig information för att styrka 
ytterligare optimering. De aktuella föreningarna är selektiva 
och uppvisar god potential för bindning av målet genom allos-
terisk bindning. Under 2015/2016, har projektet utvecklats 
och är för närvarande i ”hit-to-lead”-optimeringsfasen.
  
GRP78 är involverat i flera cancerformer, såsom melanom, pro-
stata, bröst, tjocktarm, glioblastom och cervix. Trots att mer 
än 4 000 vetenskapliga artiklar har publicerats om GRP78, har 
det inte rapporterats om några små molekyler som effektivt 
och direkt riktar sig mot dessa.

PROGRAM I TIDIG UPPTÄCKTSFAS

Under 2015/16, hade företaget undersökt 15 sjukdomsmål 
med syfte att identifiera nya framtida medicinska behand-
lingar. Intern översyn av projekt har genomförts varje kvartal 
för att prioritera och endast arbeta vidare med de mest lön-
samma och kommersiellt intressanta projekten.

JANSSEN BIOTECH UPPTÄCKTSSAMARBETE

I oktober 2015 ingick Nuevolution ett multi-target samar-
bete med Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen i 
Johnson & Johnson. Samarbetet fokuserar på upptäckten och 
utvecklingen av nya medicinska enheter för behandling av can-
cer, samt infektionssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar. 
Inom ramen för samarbetet kommer Nuevolution tillämpa sin 
plattform för utveckling av läkemedel, Chemetics®, för att 
upptäcka och utveckla läkemedelskandidater mot läkemedel 
som är av intresse för Janssen.

Nuevolution har fått en förskottsbetalning i november 2015 
och är berättigad till forskningsfinansiering och milstolps-
betalningar när vissa mål uppnåtts för specificerad forsk-
ning, utveckling eller kommersiella milstolpar. Dessutom kan 
Nuevolution erhålla royalty på nettoförsäljningen av produk-
ter som kan kommersialiseras som ett resultat av samarbetet. I 
april 2016 utökades samarbetet och en förskottsbetalning på 
0,6 MUSD mottogs i juni 2016.

NOVARTIS AVTAL OM TEKNIKÖVERFÖRING

I april 2016 erhöll Nuevolution en engångsersättning på 2,0 
MUSD från sitt forskningssamarbete med Novartis. Det är 
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en del av vår strategi för att öka användningen av Cheme-
tics®-läkemedelsplattform i både interna program och genom 
tillämpning av vår plattform i strategiska partnerskap för 
produktlicensering. Samarbetet med Novartis stödjer attrak-
tionskraften hos vår Chemetics®-plattform.

NYA PATENT FÖR CHEMETICS®-PLATTFORMEN

I mars 2016 utfärdade det europeiska patentverket (EPO) fyra 
nya patent till Nuevolution relaterade till Chemetics®-platt-
formen, som täcker breda strukturella klasser (till exempel 
små icke-peptidmolekyler, scaffold molekyler, makrocykliska 
molekyler etc.) av föreningar bundna till kodnings-oligonukle-
otiden (streckkod).

Nuevolution har 11 patentfamiljer som täcker sin teknologi, 
där patent har utfärdats från åtta av dessa. Med de fyra nya 
patenten har Nuevolution 200 utfärdade patent i olika länder. 
Nuevolutions tidigare beviljade patent täcker olika metoder 
för syntes av bibliotek och utförande av streckkodskodning av 
biblioteken, patent som senare följts upp med ett antal patent 
som täcker sammansättning och struktur av streckkoden 
(oligonukleotiden).

PATENTTVIST MED TIDIGARE ANSTÄLLD

I februari 2016 meddelade Nuevolution att danska Sjö- och 
handelsrätten (Sø- og Handelsrett) tagit ett beslut om en sär-
skild aspekt av dess fall mot en tidigare anställd, Henrik Peder-
sen. Enligt beslutet kan Nuevolution under pågående rätte-
gång mot Henrik Pedersen och Chemgene Holding ApS inte 
begära rättelse av upphovsrätt och överlåtelse av äganderätten 
till en patentfamilj som för närvarande ägs av Chemgene Hol-
ding ApS.

Nuevolution beslutade att söka överklaga Sjö- och handelsrät-
tens beslut vid Østre Landsret om Nuevolutions rätt att resa 
den specifika frågan om upphovsrätt och äganderätt och Eas-
tern High Court har tillåtit ett överklagande av beslutet.

Fallet inför den danska Sjö- och handelsrätten är därför för 
närvarande uppskjutet i avvaktan på Østre Landsrets beslut i 
överklagandet. 

Resultatet av förfarandet förväntas inte ha någon nega-
tiv inverkan på Nuevolutions användning av sin Cheme-
tics®-plattform på det sätt den praktiseras idag. Nuevolution 
förväntar att den rättsliga tvisten kommer att fortsätta under 
en längre tidsperiod.

REKRYTERING AV CFO

Bolagets ledningsgrupp utökades med rekryteringen av Henrik 
Damkjær Simonsen som CFO i augusti 2015.

Väsentliga händelser efter 

utgången av räkenskapsåret 

Den 1 juli 2016 beslöt en extra bolagsstämma enhälligt att 
ändra villkoren för bolagets incitamentsprogram, optionspro-
gram 2015/2021, i enlighet med de större aktieägarnas förslag. 
Beslutet innebär en ändring av villkoren för teckningsoptioner 
av serie 1 och serie 2. Optionsprogrammet kostnadsfördes 
under fjärde kvartalet 2015/16, då ett förhandsgodkännande 
av majoriteten erhölls före extra bolagsstämman.

Det beslutades bland annat att ändra villkoren för teck-
ningsoptioner av serie 1 och serie 2 så att tillämpliga så kallade 
”exit-event” även omfattar notering på Nasdaq First North. 
För att tillämpligt ”exit event” avseende teckningsoptioner av 
serie 1 ska inträffa ska även värdet per aktie vid anmälan om 
teckning av aktie med utnyttjande av option uppgå till minst 
22,975 SEK. Vid uppfyllandet av ”exit-event” för serie 1 juste-
ras teckningskursen per aktie ner till 17,50 SEK och för serie 
2 till 11,25 SEK per aktie. Med anledning av bolagsstämmans 
beslut om justeringar av villkoren för teckningsoptionerna har 
därmed ”exit event” uppfyllts för teckningsoptioner av serie 2. 
Inga optioner har nyttjats efter balansdagen.

Organisation och medarbetare 

Vid slutet av verksamhetsåret 2015/16 bestod styrelsen av 
ordförande Stig Løkke Pedersen och ledamöterna Lars Hen-
riksson, Søren Lemonius, Jutta Heim och Jeanette Wood. 
Viktor Drvota avgick som ledamot i Nuevolutions styrelse i 
februari 2016. Viktor Drvota tillträdde en tjänst utanför SEB 
Venture Capital, den störste aktieägaren i Nuevolution AB 
(publ), och avgick från styrelsen för Nuevolution AB (publ). 
Koncernledningen består av VD Alex Haahr Gouliaev, CSO 
Thomas Franch, CBO Ton Berkien och CFO Henrik Damkjær 
Simonsen.

Det fanns 44 heltidsanställda (FTE) per 30 juni, 2016, jämfört 
med 43 heltidsanställda per den 30 juni 2015.

Miljöinformation

Nuevolution arbetar aktivt med miljöfrågor. Bolaget arbetar 
för att minska användningen av miljöfarliga ämnen, har ett väl 
utvecklat program för sortering av avfall och arbetar aktivt för 
att minska energiförbrukningen. Nuevolution är inte inblandat 
i några miljötvister.
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Nuevolution har nödvändiga tillstånd från danska Miljøtilsy-
net att arbeta med kemikalier, inklusive vissa farliga kemikalier, 
under kontrollerade förhållanden. Företaget använder gene-
tiskt modifierade mikroorganismer (GMM) i prekliniska stu-
dier och har erforderliga tillstånd från danska Arbejdstilsynet.

Riskfaktorer

Nuevolutions verksamhet påverkas av ett antal riskfakto-
rer som kan påverka bolagets resultat och finansiella ställ-
ning, varav en del inte kan kontrolleras av bolaget helt eller 
delvis. Avsnitten nedan beskriver, utan inbördes rangordning, 
de risker som anses ha störst betydelse för bolagets framtida 
utveckling. Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas. 

LÄKEMEDELSUTVECKLING

Nuevolutions verksamhet är utsatt för risker relaterade till 
läkemedelsutveckling. Dessa risker innefattar användningen av 
Nuevolutions plattform för preklinisk läkemedelsutveckling, 
risker relaterade till utvecklingen av nya läkemedelskandidater 
till exempel genom förseningar av den prekliniska och kliniska 
utvecklingen och risker relaterade till nödvändiga godkännan-
den för försäljning före produktlansering (eller risker relaterade 
till utlicensiering av program till tredje part). De ovannämnda 
faktorerna kan komma att resultera i negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet, ekonomiska ställning och lönsamhet.

För närvarande bedriver Nuevolution relativt få program, vil-
ket innebär att ett bakslag inom ett enskilt projekt kan ha 
betydande konsekvenser för Bolaget. Det finns även en risk att 
utvecklingen av läkemedel försenas i förhållande till förvän-
tade tidsplaner. Även detta kan inverka negativt på Nuevolu-
tions operativa verksamhet.

PREKLINISKA OCH KLINISKA STUDIER

För närvarande genomför Nuevolution prekliniska studier och 
Bolaget kan komma att genomföra studier i klinisk fas för ett 
antal läkemedelskandidater. Sådana studier kan ge oförut-
sedda och oönskade resultat, och därmed är Bolagets budge-
terade kostnader för studierna och intäkterna från produkt-
partnerskap som följer av positiva studieutfall förenade med 
en hög grad av osäkerhet. Oförutsedda utfall av studier kan 
dessutom innebära att ett projekt måste omvärderas, vilket 
kan innebära att nya eller kompletterande studier krävs och 
därmed medföra ytterligare kostnader. I värsta fall kan resul-
taten leda till att studierna avbryts. Detta kan försena lanse-
ringen av en produkt vilket kan inverka negativt på Bolagets 
planerade tillväxt, lönsamhet och ekonomiska ställning. Bola-
get kan påverkas negativt om Nuevolution eller dess samar-
betspartners inte kan visa ett läkemedels säkerhet och effekt 

på ett tillfredsställande sätt i prekliniska eller kliniska studier. 
Kliniska bakslag kan leda till att godkännanden från tillsyns-
myndigheter inte erhålls eller att kommersialisering inte går 
att genomföra, med ett minskat eller uteblivet betalningsflöde 
för berörda projekt som följd. Det finns risk för att samarbets-
partners som har genomfört de kliniska studierna inte kan 
upprätthålla den kliniska och regulatoriska kvalitet som krävs 
för framtida godkännande från tillsynsmyndigheterna. Vidare 
finns det risk för att tillsynsmyndigheterna inte anser att de 
kliniska studierna är tillräckliga för godkännande. Om någon 
av dessa risker materialiseras kan det få negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet, ekonomiska ställning och lönsamhet.

BIVERKNINGAR OCH OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

Nuevolutions läkemedelskandidater kan ge biverkningar eller 
ha andra egenskaper som försenar eller förhindrar att de god-
känns av tillsynsmyndigheterna vilket då kan begränsa deras 
kommersiella potential. Det finns risk för att patienter som 
deltar i kliniska studier av Nuevolutions produkter drabbas av 
oförutsedda händelser. Följderna av sådana oförutsedda hän-
delser kan försena eller stoppa fortsatt produktutveckling och 
samtidigt hämma eller förhindra kommersiell användning av 
läkemedlen i ett senare skede. Därigenom kan Nuevolutions 
försäljning, lönsamhet och ekonomiska ställning påverkas. 
Vidare är den bransch där Nuevolution är verksamt behäftad 
med viss verksamhetsrisk, bland annat arbete med kemikalier, 
som kan föreligga trots förfaranden för att eliminera sådana 
risker. Dessa faror kan ge svåra materiella skador och person-
skador eller i värsta fall orsaka dödsfall, vilket kan leda till att 
verksamheten stoppas, stora skadeståndskrav och, i undan-
tagsfall, straffrättsligt ansvar. Oönskade händelser som de 
ovan beskrivna kan få rättsliga konsekvenser och kan innebära 
att Nuevolution blir skadeståndsskyldigt, vilket kan ha allvar-
liga följder för Bolagets renommé och verksamhet.

LEVERANTÖRER

Det finns en risk att nuvarande eller framtida leverantörer inte 
helt uppfyller Bolagets kvalitetskrav eller på annat sätt inte 
motsvarar Bolagets behov. Om befintliga samarbeten som 
visar sig vara otillfredsställande avslutas kan Bolaget tvingas 
söka andra leverantörer, vilket kan visa sig vara dyrare och/eller 
ta längre tid än Bolaget i dagsläget förväntar sig. Ett sådant 
scenario kan komma att påverka Bolagets verksamhet och lön-
samhet negativt.

SAMARBETEN OCH UTLICENSIERING

Nuevolution är och kommer att förbli beroende av samarbeten 
i samband med utlicensiering av läkemedelsprogram till sam-
arbetspartners som genomför kliniska studier med målet att i 
framtiden marknadsföra och sälja läkemedlet. Det finns en risk 
att inga samarbetsavtal kan ingås eller att samarbetspartners 
inte lyckas uppfylla sina åtaganden. Bolagets verksamhet är i 
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hög grad beroende av samarbeten med andra parter såväl för 
utveckling som för kommersialisering av produkter. Om sam-
arbetsavtal inte kan uppnås, eller om samarbetspartners inte 
lyckas föra ett läkemedel till marknaden, finns det risk att för-
väntade intäkter minskar eller uteblir helt, vilket skulle kunna 
ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, ekono-
miska ställning och lönsamhet.

REGULATORISKA GODKÄNNANDEN OCH REGISTRERING

Nuevolutions verksamhet påverkas av lagar, statliga bestäm-
melser och industristandarder. För att en läkemedelsprodukt 
ska få marknadsföras och säljas krävs godkännande från rele-
vanta myndigheter för varje geografisk marknad, såsom FDA 
(Food and Drug Administration) i USA och EMA (Europeiska 
läkemedelsmyndigheten) i Europa samt från andra nationella 
tillsynsorgan. I de fall Nuevolution eller dess samarbetspart-
ner inte lyckas få nödvändiga godkännanden från relevanta 
myndigheter kan Bolaget påverkas negativt genom minskade 
eller uteblivna intäkter. De regler och tolkningar som för när-
varande gäller för godkännande av läkemedel kan komma att 
ändras i framtiden vilket kan komma att påverka Bolagets för-
måga att uppfylla tillsynskraven. Godkända läkemedel eller 
läkemedelsregistreringar kan återkallas efter erhållande av 
Bolaget eller dess samarbetspartners. Därmed kan föränd-
ringar av bestämmelser, återkallanden av godkännanden och 
registreringar samt tillsynsbeslut inverka negativt på Nuevo-
lutions potentiella intäkter och Bolagets ekonomiska ställning.

NYCKELPERSONER

Nuevolution är beroende av Bolagets koncernledning och 
andra nyckelpersoner. Om Bolaget skulle förlora någon av sina 
nyckelmedarbetare skulle det kunna fördröja verksamhets-
utvecklingen eller orsaka avbrott i forskning eller utveckling, 
utlicensiering eller kommersialisering av Bolagets produktkan-
didater. Bolagets förmåga att locka till sig och behålla kvalifi-
cerad personal är avgörande för dess framtida framgång. Det 
finns en risk att sådan förmåga inte kan säkerställas på grund 
av konkurrens från andra läkemedels- eller bioteknikföretag, 
universitet eller andra institutioner, vilket skulle kunna ha 
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet.

KONKURRENS

Den marknad där Nuevolution verkar kännetecknas av global 
konkurrens genom både snabb teknisk utveckling och läkeme-
delsutveckling. Bland Nuevolutions konkurrenter finns bland 
annat större läkemedelsföretag, bioteknikföretag och andra 
företag som är verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
Flera av dessa konkurrenter har betydligt större finansiella- 
och övriga resurser än Nuevolution. 

Konkurrenter kan komma att utveckla läkemedel som är 
effektivare, lägre prissatta eller bättre patentskyddade eller 

vara föremål för snabbare och smidigare kommersialisering än 
Nuevolutions produkter. Det finns en risk att Bolagets läkeme-
del kommer att konkurrera med liknande läkemedel på mark-
naden eller att helt nya eller alternativa läkemedel visar sig vara 
överlägsna. Om Bolaget inte lyckas konkurrera framgångsrikt 
kan dess intäkter eller vinster minska. Om någon av ovanstå-
ende risker materialiseras kan det ha en negativ effekt på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och lönsamhet. 

PATENT, ANDRA RÄTTIGHETER OCH AFFÄRSHEMLIGHETER

Nuevolutions framtida framgång är även avhängig av Bolagets 
förmåga att skaffa och upprätthålla patentskydd för poten-
tiella produkter och för sin internt utvecklade plattform för 
preklinisk läkemedelsutveckling, Chemetics®, liksom dess 
förmåga att hålla sin och sina samarbetspartners samarbetsin-
formation konfidentiell och därmed hindra andra från att 
använda Bolagets innovationer och skyddade information. 
Det finns en risk för att en anställd skulle kunna nå framgång 
med en sådan talan i de fall som den anställdes anställnings-
avtal inte innehåller erforderlig överlåtelse till Bolaget av de 
immateriella rättigheter som skapats inom ramen för anställ-
ningen. 

Bolaget är beroende av att affärshemligheter som inte omfat-
tas av patent eller andra immateriella rättigheter också kan 
skyddas, inklusive bland annat information relaterad till inn-
ovationer där patentansökningar ännu inte lämnats in. De 
anställda i Bolaget och dess samarbetspartners är normalt sett 
föremål för sekretessförbindelser, men det finns alltid en risk 
att någon som har tillgång till information av stort värde för 
koncernen sprider eller använder informationen på ett sätt 
som gör det omöjligt för Bolaget att erhålla patent, eller på 
annat sätt skadar Bolaget ur ett konkurrensperspektiv, kan ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella 
ställning.

Vidare utvecklas Nuevolutions produktkandidater bland 
annat med stöd från tidigare forskning, ledamöterna i Bola-
gets Advisory board eller samarbeten med strategiska samar-
betspartners. Kandidatprogram är utvecklade genom intern 
upptäckt och preklinisk forskning baserad på indata från 
bland annat Bolagets Advisory board. Program kan utvecklas 
i partnerskap eller fristående, i det senare fallet ägs program-
men helt av Nuevolution. Det finns en risk att Nuevolution 
utvecklar produkter som inte kan patentskyddas, att inläm-
nade patentansökningar inte beviljas eller att beviljade patent 
inte är tillräckliga för att skydda Nuevolutions rättigheter. Det 
finns även en risk att beviljade patent inte ger någon konkur-
rensfördel för Bolagets produkter och att konkurrenter kan 
kringgå Bolagets patentskydd. Om Nuevolution tvingas för-
svara sina patenträttigheter mot en konkurrent, exempelvis 
på grund av intrång i de immateriella rättigheterna, kan detta 



51 ÅRSREDOVISNING NUEVOLUTION AB (publ) 2015/2016

medföra betydande kostnader som påverkar Nuevolutions 
ekonomiska ställning.

Om Nuevolutions forskning leder till utveckling av substan-
ser eller metoder som är patentskyddade, föremål för paten-
tansökan eller skyddade av andra rättigheter skulle dessa 
patent eller andra rättigheter kunna angripas av tredje part, 
vilket kan påverka Nuevolutions immaterialrättsliga ställning. 
Tredjepartsrättigheter skulle kunna hindra Nuevolution eller 
någon av Nuevolutions licenspartners från att fritt använda en 
licensierad substans, en metod eller en teknik som licensierats, 
vilket kan leda till att Nuevolution belastas med betydande 
kostnader och åtaganden eller eventuellt tvingas upphöra med 
eller begränsa produktutveckling och kommersialisering av en 
eller flera av Bolagets produkter. I händelse av att immaterial-
rättsliga begränsningar påverkar Nuevolution eller någon part-
ner, kommer detta ha konsekvenser för framtida intäkter. Om 
Nuevolution gör intrång i vissa andra företags immateriella 
rättigheter, eller omvänt, skulle det kunna leda till tvister som 
skulle kunna ha en negativ inverkan på Nuevolutions finan-
siella ställning, även om utkomsten av en sådan process är till 
Bolagets fördel. Nuevolution och dess samarbetspartners kan 
också tvingas förvärva en licens för att fortsätta tillverka eller 
tvingas sälja produkten. Det är inte säkert att sådana licenser 
är tillgängliga på rimliga (ekonomiska) villkor eller tillgängliga 
alls.

Det finns en risk för att beviljade patent inte ger ett långsik-
tigt skydd om invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot 
utfärdade patent görs efter att de beviljats. Konsekvensen 
av sådana processer kan vara att beviljade patent begränsas, 
exempelvis genom att deras omfång minskas eller att paten-
tet ogiltigförklaras. Utfallet av ett invändningsförfarande kan 
överklagas, vilket innebär att det slutliga utfallet av invänd-
ningsförfarandet kan vara svårt att förutse. 

PRISSÄTTNING AV LÄKEMEDEL

Nuevolutions affärsmodell involverar bland annat utlicen-
siering av läkemedel. Allmänna tendenser för prissättning av 
läkemedel ligger utanför Bolagets kontroll. I händelse av en all-
män nedgång i priser för läkemedel finns det risk för att detta 
påverkar Nuevolutions vinstmöjligheter negativt. I vissa länder 
styrs prissättningen av tillsynsmyndigheterna. Prissättningen 
av nya läkemedel, lanserade i specifika länder kan styras av 
myndigheter med ansvar för prissättning eller organisationer 
som kontrollerar ersättningssystemen för läkemedel. I hän-
delse av åtgärder från tillsynsmyndigheter för prissättningen 
ligger detta utanför Nuevolutions kontroll. Därmed finns det 
en risk för att prissättningen för Bolagets läkemedel kan bli 
lägre än Bolagets koncernledning eller styrelse förväntar sig. 
Sådana prissättningshändelser kan ha negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet och lönsamhet. 

TILLGÅNG TILL LÄKEMEDEL

I vissa länder kan tillgång till nya läkemedel hämmas av restrik-
tioner uppsatta av myndigheter, försäkringsbolag, sjukvårds-
betalare eller andra organisationer såsom National Insititute 
for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien eller 
GKV-Spitzenverband, det tyska förbundet för lagstadgad 
sjukförsäkringskassa. I USA kan en ökad betalningsandel för 
patienten negativt inverka på användandet av läkemedlet och 
ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet och lönsamhet.

Riskhantering

För en översikt av riskhantering hänvisas till avsnittet riskhan-
tering (sida 29) i årsredovisningen.

Ekonomisk översikt

INTÄKTER

Omsättningen för 2015/16 minskade till 21,3 MSEK från 29,8 
MSEK under 2014/15. Intäkterna från förskotts- och milstol-
psbetalningar uppgick till 20,7 MSEK under 2015/16, till stor 
del från Novartis och Janssen Biotech, jämfört med 26,1 MSEK 
under föregående räkenskapsår, huvudsakligen från avtalet 
kring tekniköverföring med Novartis och forskningssamar-
betet med Boehringer Ingelheim. Ersättning för kostnader 
uppgick till 0,6 MSEK under 2015/16 mot 3,7 MSEK under 
2014/15, vilket förstärktes av större intäkter från Novartis och 
mindre från Boehringer Ingelheim.

KOSTNADER

Koncernens totala rörelsekostnader (exklusive av- och ned-
skrivningar) uppgick till 171,9 MSEK under 2015/16 mot 93,6 
MSEK 2014/15. I dessa kostnader ingår två engångskostnader. 
Det första kostnader för listningen av bolagets aktier (IPO) 
som uppgick till 11,9 MSEK och det andra, icke-kassaflöde-
spåverkande kostnader för 2015/21  optionsprogrammet om 
48,5 MSEK. Bortsett dessa engångskostnader uppgick de 
totala rörelsekostnaderna till 111,5 MSEK under 2015/16, en 
ökning med 17,9 MSEK jämfört med 2014/15 främst hänför-
ligt till genomförandet av bolagets affärsstrategi. Av- och ned-
skrivningarna uppgick 2015/16 till 1,3 MSEK, jämfört med 1,1 
MSEK 2014/15.
 
Försäljningskostnaderna ökade med 13,4 MSEK, främst till 
följd av ökad försöksverksamhet såväl för de ledande som 
de tidiga programmen, ökade kostnader för CRO, främst för 
att stödja ytterligare framsteg för RORγt agonist och inverse 
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agonist samt Cytokine X föreningar, skapandet av nya Chem-
etics®-bibliotek samt avgifter för nyligen registrerade patent 
som täcker Chemetics® och RORγt -inverse agonister. Övriga 
externa kostnader (exklusive IPO kostnader) minskade med 
1,5 MSEK, främst på grund av lägre kostnader för legala tjäns-
ter, vilket uppvägts av noteringskostnader och uppstartskost-
nader för aktiviteter för investerarrelationer. Personalkostna-
derna (exklusive kostnader för 2015/21 optionsprogrammet) 
ökade med 6,0 MSEK, på grund av att företaget anställt fler 
personer, ökade lönekostnader för anställda (men inte ledande 
befattningshavare) samt bonus till ledande befattningshavare. 

RESULTATRÄKNING

Under 2015/16 uppgick koncernens rörelseresultat till -151,9 
MSEK jämfört med -64,9 MSEK under 2014/15. Exklusive ovan 
nämnda engångskostnader uppgick rörelseresultatet till -91,5 
MSEK under 2015/16. Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK 
under 2015/16 jämfört med 2,8 MSEK under föregående 
räkenskapsår, vilket påverkades positivt av en valutakursvinst 
med 2,9 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -151,9 MSEK 
under 2015/16 mot -62,1 MSEK under 2014/15. Exklusive 
engångsposter uppgick resultatet före skatt -91,5 MSEK under 
2015/16. Koncernen redovisade en skatteintäkt om 6,9 MSEK 
under 2015/16 mot 7,3 MSEK 2014/15.

Under 2015/16 gjorde koncernen en nettoförlust på 145,0 
MSEK mot en nettoförlust på 54,7 MSEK 2014/15, och ett 
resultat per aktie med -3,98 SEK under 2015/16 jämfört med 
ett resultat per aktie med -2,26 under 2014/15. Exklusive ovan 
nämnda engångskostnader uppgick koncernens resultat per 
aktie för 2015/16 till -2,32 SEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under 2015/16 uppgick koncernens kassaflöde från den 
löpande verksamheten till -81,5 MSEK mot -19,5 MSEK 
2014/15. Exklusive kostnader för listningen, som uppgick till 
11,9 MSEK, uppgick kassaflödet från den löpande verksam-
heten till -69,6 MSEK.

Investeringar i inventarier under 2015/16 uppgick till 4,1 
MSEK jämfört med 1,1 MSEK 2014/15. Investeringarna består 
i huvudsak av laboratorieutrustning och mindre upprustning 
av lokaler.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 244,5 
MSEK under 2015/16, där emissionen i samband med list-
ningen tillförde 250,0 MSEK. Kostnaderna för listningen (IPO) 
var 8,0 MSEK. Nya leasingavtal gav ett positivt inflöde om 3,6 
MSEK, för finansieringen av investeringar i laboratorieutrust-
ning. Reglering av leasingskulden uppgick till 1,1 MSEK. Kas-
saflöde från finansiering uppgick till 74,9 MSEK i 2014/15 som 
härrör från nytt kapital från större aktieägare.

Likvida medel uppgick till 206,0 MSEK per den 30 juni 2016 
jämfört med 46,3 MSEK den 30 juni 2015. Nettokassan upp-
gick till 201,3 MSEK per den 30 juni 2016 (44,0 MSEK per den 
30 juni 2015) efter avdrag för leasingskulder på 4,7 MSEK (2,2 
MSEK per den 30 juni 2015).

EGET KAPITAL

Per den 30 juni 2016 uppgick totalt eget kapital till 198,1 
MSEK jämfört med 51,6 MSEK den 30 juni 2015. Ökningen 
beror främst på nettobehållningen från noteringen av aktier 
Nuevolution AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq 
First North Premier. Aktierelaterade ersättningar ökade balan-
serade vinstmedel med 48,5 MSEK. Motsvarande belopp har 
negativt påverkat årets resultat.

NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND MED NOTERING

Bolaget utfärdade 14 285 706 nya aktier i samband med note-
ringen på Nasdaq First North Premier i december 2015, vilket 
ökade det totala antalet utestående aktier till 42 858 236 per 
den 30 juni 2016.

MODERBOLAG

Moderbolaget Nuevolution AB (publ), bildades den 28 augusti 
2015 genom insättning av ett aktiekapital om 50 000 SEK. 
Moderbolagets koncerninterna intäkter uppgick till 0,6 MSEK 
2015/16. Moderbolagets totala kostnader uppgick till 62,8 
MSEK under 2015/16, främst relaterade till börsnoteringen i 
december 2015, kostnader för 2015/21 optionsprogram, kost-
nader för investerarrelationer samt styrelsearvode. Rörelsere-
sultatet uppgick till -62,1 MSEK under 2015/16. Nettoresulta-
tet uppgick till -62,1 MSEK under 2015/16.

Moderbolagets likvida medel och nettokassa uppgick till 174,0 
MSEK den 30 juni 2016. Eget kapital uppgick till 728,4 MSEK 
per den 30 juni 2016. 

Koncernen består av Nuevolution AB (publ) (org. nr. 559026-
4304), Nuevolution A/S (reg. nr 26029708) och Oveun AB (org. 
Nr. 556923-7273). Nuevolution A/S är det rörelsedrivande 
bolaget i koncernen.

Nuevolution AB (publ) införlivade Nuevolution A/S genom en 
apportemission den 13 november 2015.
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Nuevolutionaktien

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Nuevolutions aktie är noterad på Nasdaq First North Premier i 
Stockholm sedan december 2015.

Den 30 juni 2016 uppgick aktiekapitalet I Nuevolution AB 
(publ) till 42,9 MSEK fördelat på 42 858 236 aktier. Bolaget har 
endast ett aktieslag. Samtliga aktier medför samma rätt till del 
i bolagets tillgångar och utdelning. För information om bola-
gets större aktieägare, se sidan 37 i denna årsredovisning.

OPTIONSPROGRAM 2015/21

I början av december 2015 godkände styrelsen optionsprogram 
2015/21 för ledande befattningshavare och heltidsanställda. 
Koncernen slutförde genomförandet av detta program under 
det fjärde kvartalet 2015/16. Programmet omfattar 5 087 837 
teckningsoptioner, varav 2 684 558 serie 1 teckningsoptioner 
och 2 403 279 serie 2 teckningsoptioner. Programmet har en 
initial löptid på fem år. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från 
31 augusti 2016 fram till och med den 31 augusti år 2021.

OPTIONSPROGRAM 2011/16

Nuevolution A/S etablerade ett optionsprogram under 2011 
riktat till bolagets styrelse, ledningsgrupp och övriga anställda. 
Programmet omfattar totalt högst 4 147 667 teckningsoptio-
ner i Nuevolution A/S med rätt att teckna A-aktier och högst 1 
525 384 teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier. Dessa 
teckningsoptioner upphörde att gälla den 15 juli 2016.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman i Nuevolution AB (publ) kommer att äga rum den 
5 oktober 2016 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. 
Kallelse till årsstämman kommer att publiceras på Nuevolution 
hemsida www.nuevolution.com.

FINANSIELL KALENDER

Första kvartalet 2016/17 
(juli-september 2016)

17 november 2016

Andra kvartalet 2016/17 
(oktober-december 2016)

8 februari 2017

Tredje kvartalet 2016/17 
(januari-mars 2017)

17 maj 2017

Bokslutskommuniké 2016/17 
(april-juni 2017)

6 september 2017

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

Fritt eget kapital i moderbolaget

SEK

Överkursfond 699 202 739

Aktierelaterade ersättningar 48 462 951

Årets resultat -62 116 829

Totalt 685 548 861

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel för utdel-
ning och fria reserver disponeras enligt följande

SEK

I ny räkning balanseras 685 548 861

Totalt 685 548 861
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FINANSIELL
RAPPORT

Å r s r e d o v i s n i n g
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Koncernens rapport över totalresultat

1 juli 2015 - 30 juni 2016

Not
2015/16

TSEK
2014/15

TSEK

Nettoomsättning 4 21 314 29 801
Kostnad för sålda varor -45 065 -31 674
Övriga externa kostnader 5 -36 551 -26 126
Bruttoresultat -60 302 -27 999
Personalkostnader 6 -90 256 -35 818
Av- och nedskrivningar 12 -1 328 -1 074
Rörelseresultat -151 886 -64 891
Finansiella intäkter 7 1 925 3 593
Finansiella kostnader 8 -1 947 -757
Resultat före skatt -151 908 -62 055
Årets skatt 9 6 911 7 323
Årets resultat -144 997 -54 732

Fördelning av årets resultat
Årets resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget -144 997 -54 732

Resultat per aktie (EPS före och efter utspädning) 10 -3,98 -2,26

Rapport över koncernes totalresultat 

Årets resultat -144 997 -54 732
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 910 -62
Årets resultat -144 087 -54 794

Fördelning av årets resultat
Summa totalresultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget -144 087 -54 794
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Koncernens balansräkning

30 juni
2016

30 juni 
2015

Not TSEK TSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och utrustning 12 4 928 2 257
Förbättringar på annans fastighet 12 566 404
Summa materiella anläggningstillgångar 5 494 2 661

Finansiella Anläggningstillgångar
Skattefordran 9 6 967 7 257
Andre långfristiga fordringar 13 1 618 1 567
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 585 8 824

Summa anläggningstillgångar 14 079 11 485

Omsättningstillgångar
Pågående arbete för annans räkning 4 0 7 321
Kundfordringar 14 367 2 824
Skattefordran 9 7 443 1 176
Övriga fordringar 15 6 016 1 585
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 105 1 018
Likvida medel 21 205 955 46 250
Summa omsättningstillgångar 220 886 60 174

SUMMA TILLGÅNGAR 234 965 71 659

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 17 42 858 352 922
Överkursfond 699 203 0
Omräkning reserver 848 -62
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -544 854 -301 307
Summa eget kapital 198 055 51 553

Långfristiga skulder
Leasingskulder 18 3 482 1 451
Summa långfristiga skulder 3 482 1 451

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga leasingskulder 18 1 222 782
Leverantörsskulder 19 12 162 8 641
Övriga kortfristiga skulder 19 7 322 5 846
Förutbetalda intäkter 4 12 722 3 386
Summa kortfristiga skulder 33 428 18 655

Summa skulder 36 910 20 106

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 234 965 71 659
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Rapport över kassaflöden koncernen 
1 juli 2015 - 30 juni 2016

2015/16 2014/15
Not TSEK TSEK

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -151 908 -62 055
Justeringar för avskrivningar 1 328 1 074
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 48 528 66
Finansiella intäkter -1 925 -3 593
Finansiella kostnader 1 947 757
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -102 030 -63 751
Förändring av rörelsekapital 19 594 39 840
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital -82 436 -23 911
Erhållen ränta 134 3 593
Betald ränta -358 -757
Inkomstskatter  erhållna 1 210 1 600
Kassaflöde från den löpande verksamheten -81 450 -19 475

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -4 094 -1 109
Investeringar av finansiella tillgångar -51 -11
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 145 -1 120

Finansieringsverksamheten
Nyemission 250 050 74 784
Emissionskostnader -7 989 -153
Nya leasingsavtal 3 590 894
Återbetalning av leasingskulder -1 119 -657
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 244 532 74 868

Nettoförändringar i kassa 158 937 54 273
Omräkningsdifferenser 768 -80
Likvida medel vid periodens början 46 250 -7 943
Likvida medel vid periodens slut 21 205 955 46 250

Redovisningsprinciper
Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och visar kassaflöde från den operativa verksamheten  investerings- och 
finansieringsverksamheten  samt visar likvida medel vid rapportperiodens början och slut.    

Kassaflödet från den löpande verksamheten redovisas som koncernens resultat före skatt  justerat för finansiella intäkter och 
kostnader  icke kassaflödespåverkande poster  förändringar i rörelsekapital  betalda finansiella utgifter och betalda inkomst-
skatter. 
   
Kassaflödet från investeringsverksamheten omfattar betalningar i samband med förvärv och avyttring av företag och verksam-
heter samt köp och försäljning av fastigheter  maskiner och inventarier och finansiella anläggningstillgångar.   
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten omfattar förändringar i moderbolagets aktiekapital och därmed sammanhängande 
kostnader  samt ny finansiella leasingavtal och kassaflöden i form av leasingavgifter som uppkommer på grund av tillgångar som 
innehas enligt finansiella leasingavtal. 
    
Likvida medel omfattar kassa  bank och kortfristiga värdepapper som är föremål för endast en obetydlig risk.  
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Rapport över koncernens förändring av eget kapital

TSEK

Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat

Omräkning
reserver

Summa eget 
kapital

Eget kapital 1 juli 2015 352 922 0 -301 307 -62 51 553

Årets resultat 0 0 -144 997 0 -144 997
Övrigt totalresultat 0 0 0 910 910
Periodens totalresultat 0 0 -144 997 910 -144 087

Transaktioner med aktieägare
Effekten av omvänt förvärv -324 350 471 428 -147 078 0 0
Nyemission 14 286 235 764 0 0 250 050
Aktierelaterade ersättningar 0 0 48 528 0 48 528
Kostnader i samband med nyemission 0 -7 989 0 0 -7 989
Summa transaktioner med aktieägare -310 064 699 203 -98 550 0 290 589

Total förändring eget kapital -310 064 699 203 -243 547 910 146 502
Eget kapital 30 juni 2016 42 858 699 203 -544 854 848 198 055

TSEK

Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat

Omräkning
reserver

Summa eget 
kapital

Eget kapital 1 juli 2014 278 295 0 -246 641 0 31 654

Årets resultat 0 0 -54 732 0 -54 732
Övrigt totalresultat 0 0 0 -62 -62
Årets totalresultat 0 0 -54 732 -62 -54 794

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 74 627 0 0 0 74 627
Aktierelaterade ersättningar 0 0 66 0 66
Summa transaktioner med akiteägare 74 627 0 66 0 74 693

Total förändring eget kapital 74 627 0 -54 666 -62 19 899
Eget kapital 30 juni 2015 352 922 0 -301 307 -62 51 553

Redovisningsprinciper
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas  netto efter skatt  i eget kapital bland övrigt 
tillskjutet kapital på separat rad som ett avdrag från emissionslikviden. Kostnader som är direkt förknippade med noteringen men  
inkrementellt inte är berättigade att kvittas mot bruttobehållningen ingår därför i övriga externa kostnader.    
 
Valutaomräkningsreserven i koncernredovisningen omfattar valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av koncernföreta-
gens finansiella rapporter  från sina lokala valutor till den rapporteringsvalutan som används av gruppen (SEK). Vid försäljning av 
en hel eller en del av en juridisk enhet redovisas justeringen för valutaomräkning som en del av vinsten eller förlusten vid försälj-
ningen.     
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Rapport över totalresultat, moderbolaget *
28 augusti 2015 - 30 juni 2016

2015/16

Not
TSEK

(10 mån)
Nettoomsättning 4 645
Kostnad för sålda varor 0
Övriga externa kostnader 5 -14 097
Bruttoresultat -13 452
Personalkostnader 6 -48 656
Av- och nedskrivningar 0
Rörelseresultat -62 108
Finansiella intäkter 7 47
Finansiella kostnader 8 -56
Resultat före skatt -62 117
Årets skatt 9 0
Årets resultat -62 117

Rapport över resultatet, moderbolaget
Årets resultat -62 117
Övrigt totalresultat för året 0
Årets totalresultat -62 117

* Inga jämförelsetal finns tillgängliga  eftersom Nuevolution AB bildades den 28 augusti 2015.
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Balansräkning moderbolag *

30 juni 2016
Note TSEK

TILLGÅNGAR 4 645
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag 11 550 052
Summa anläggningstillgångar 550 052

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 641
Övriga fordringar 15 4 357
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 255
Kassa och bank 21 173 983
Summa omsättningstillgångar 179 236

SUMMA TILLGÅNGAR 729 288

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 17 42 858
Överkursfond 699 203
Balanserade vinstmedel 48 463
Årets resultat -62 117
Eget kapital 728 407

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 341
Övriga skulder 19 540
Summa kortfristiga skulder 881

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 729 288

* Inga jämförelsetal finns tillgängliga  eftersom Nuevolution AB bildades den 28 augusti 2015



ÅRSREDOVISNING NUEVOLUTION AB (publ) 2015/2016 62

Rapport över moderbolagets kassaflöden
28 augusti 2015 - 30 juni 2016

2015/16
Not TSEK

Den löpande verksamheten 4 645
Resultat före skatt -62 117
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 48 463
Finansiella intäkter -47
Finansiella kostnader 56
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -13 645
Förändring av rörelsekapital -4 368
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital -18 013
Erhållen ränta 0
Betald ränta -13
Kassaflödet från den löpande verksamheten -18 026

Investeringsverksamheten
Investeringar/avyttringar av finansiella tillgångar -50 052
Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 052

Finansieringsverksamheten
Nyemission 250 050
Emissionskostnader -7 989
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 242 061

Nettoförändringar i kassa 173 983
Likvida medel vid årets början 0
Likvida medel vid årets slut 21 173 983

Redovisningsprinciper
Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och visar kassaflöde från den operativa verksamheten  investerings- och 
finansieringsverksamheten  samt visar likvida medel vid rapportperiodens början och slut.    

Kassaflödet från den löpande verksamheten redovisas som moderbolagets resultat före skatt  justerat för finansiella intäk-
ter och kostnader  icke kassaflödespåverkande poster  förändringar i rörelsekapital  betalda finansiella utgifter och betalda 
inkomstskatter.
   
Kassaflödet från investeringsverksamheten omfattar betalningar i samband med förvärv och avyttring av företag och verksam-
heter samt köp och försäljning av fastigheter  maskiner och inventarier samt finansiella anläggningstillgångar.  
  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten omfattar förändringar i moderbolagets aktiekapital och därmed sammanhäng-
ande kostnader  samt upptagande och återbetalning av lån och avbetalning av räntebärande skulder. Här redovisas också 
kassaflöden i form av leasingavgifter som uppkommer på grund av tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal. 

Likvida medel omfattar kassa  bank och kortfristiga värdepapper som är föremål för endast en obetydlig risk.  
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Rapport över moderbolagets förändring av eget kapital
TSEK

Not Aktiekapital Överkursfond
Balanserade 
vinstmedel

Årets
resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 1 juli 2015 0 0 0 0 0

Årets totalresultat 0 0 0 -62 117 -62 117

Transaktioner med aktieägare
Nytt moderbolag 28 572 471 428 0 0 500 000
Nyemission 14 286 235 764 0 0 250 050
Aktierelaterade ersättningar 20 0 0 48 463 0 48 463
Kostnader relaterade till nyemissionen 17 0 -7 989 0 0 -7 989
Summa transaktioner med aktieägare 42 858 699 203 48 463 0 790 524

Total förändring eget kapital 42 858 699 203 48 463 -62 117 728 407
Eget kapital 30 juni 2016 42 858 699 203 48 463 -62 117 728 407

Koncernen bildades i november 2015 med ett bidrag från dotterbolaget Nuevolution A/S, med ett värde på 500 000 TSEK. 

Redovisningsprinciper
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas  netto efter skatt  i eget kapital bland övrigt 
tillskjutet kapital på separat rad som ett avdrag från emissionslikviden. Kostnader som är direkt förknippade med noteringen men  
inkrementellt inte är berättigade att kvittas mot bruttobehållningen ingår därför i övriga externa kostnader.
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Noter till den finansiella rapporten

Not 1: Redovisningsprinciper 

BOLAGSINFORMATION

Nuevolution AB (publ) (“bolaget” eller “moderbolaget”) är ett 
publikt aktiebolag, med säte i Sverige. Bolagets verksamhet 
och ledning sitter i Köpenhamn, Danmark. Årsredovisningen 
inkluderar de helägda danska och svenska dotterbolagen, 
Nuevolution A/S och Oveun AB. Bolaget och dess dotterbolag 
benämns tillsammans som ”koncernen”. 

Nuevolution är en bioteknik-koncern som fokuserar på att 
utveckla behandlingar för sjukdomar inom onkologi och 
autoimmuna sjukdomar. Nuevolution är ensam uppfinnare av 
Chemetics®, en forskningsbaserad läkemedelsplattform som 
möjliggör effektiv upptäckt av nya kemiska små molekylära 
läkemedelskandidater för specifika symptom. Nuevolution 
har tillämpat Chemetics®-plattformen för att leverera läke-
medelskandidater till farmaceutiska samarbetspartners och 
har sedan slutet av 2012 använt sin plattform för egen läkeme-
delsutveckling och på så sätt skapat sin egen projektporfölj. 
Genom att skapa en samling av mer än en miljard molekyl- och 
makrocykliska föreningar (”Synthetic Biologics”), har Nuevo-
lution etablerat sig som en ledande aktör inom preklinisk 
utveckling av små molekylära läkemedelskandidater. 

ETABLERING AV KONCERNEN OCH BÖRSNOTERING (IPO)

Den 13 november 2015 överfördes aktierna i Nuevolution 
A/S till Nuevolution AB (publ) mot utfärdandet av nya aktier 
i Nuevolution AB (publ) och därigenom skapades Nuevolu-
tion AB-koncernen. De tidigare aktieägarna i Nuevolution A/S 
blev majoritetsägare i Nuevolution AB (publ). Det väsentliga i 
transaktionen är därför att den nya Nuevolution AB-koncer-
nen, när det gäller den finansiella rapporteringen, är en fort-
sättning på Nuevolution A/S-koncernen. Därför har inga jus-
teringar till verkligt värde gjorts i de konsoliderade beloppen. 
Jämförelsesiffrorna i resultat- och balansräkningen samt kassa-
flödesanalysen avser Nuevolution A/S’ verksamhet historiskt. 

Den 17 december 2015 slutförde Nuevolution AB emissionen 
i samband med noteringen (IPO) och bolagets aktie togs upp 
till handel på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För mer 
information om IPO se not 17.

Aktiekapitalet i koncernredovisningen motsvarar aktiekapita-
let i moderbolaget Nuevolution AB (publ) samt det aktiekapi-
tal som utfärdades i samband med förvärvet av Nuevolution 
A/S. 

GRUND FÖR UPPRÄTTANDE

Årsredovisningen för koncernen är upprättad i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) som anta-
gits av Europeiska unionen (EU) och årsredovisningslagen 

Redovisningsprinciperna i moderbolagets finansiella rapporter 
finns i avsnittet “Moderbolagets redovisningsprinciper”.

Årsredovisningen anges i svenska kronor (SEK). Moderbolaget 
Nuevolution AB är registrerat i Sverige och har svenska kronor 
som funktionell valuta.

Baserat på ny information har mindre justeringar i klassifice-
ring gjorts för jämförelsesiffrorna för resultaträkning och 
balansräkning samt  tillhörande noter.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR

Med verkan från den 1 juli 2015 har koncernen infört följande:
• IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions 

— Amendments to IAS 19 
• Annual Improvements to IFRSs 2010-12 Cycle
• Annual Improvements to IFRSs 2011-13 Cycle 

Ingen av dessa nya standarder och tolkningar har påverkat 
redovisningen eller värdering för perioden. 

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM 

ÄNNU EJ TRÄTT I KRAFT 

International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut 
ett antal förändringar i standarder som träder i kraft 2016 och 
2017. Ingen av dessa förväntas ha någon väsentlig påverkan på 
Nuevolutions finansiella rapporter. 

• IFRS 9 Financial Instruments. Standarden kommer att 
ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering. Den innehåller regler för klassificering och vär-
dering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning 
av finansiella instrument och säkringsredovisning. Stan-
darden ska tillämpas från 2018 men är ännu inte godkänd 
av EU. 

• IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Stan-
darden behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt 
och från försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar. 
Den kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 
18 Intäkter samt tillhörande tolkningar. Standarden ska 
tillämpas från 2018 men är ännu inte godkänd av EU. 

• IFRS 16 Leases. Standarden kräver att leasetagare redovi-
sar tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, 
med undantag för avtal som är kortare än 12 månader 
och/eller avser små belopp. Redovisningen för leasegivare 
kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden 
ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. 
Standarden ska tillämpas från 2019 men är ännu inte god-
känd av EU. 

Nuevolution har ännu inte utvärderat ovanstående nya stan-
darder men bedömer preliminärt att de kommer att ha begrän-
sad påverkan på de finansiella rapporterna.
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KONSOLIDERING

Koncernredovisningen omfattar det svenska moderbolaget 
Nuevolution AB (publ) och de bolag i vilka moderbolaget, 
direkt eller indirekt, äger mer än 50 % av rösträtterna eller på 
annat sätt står under moderbolagets bestämmande inflytande 
(dotterbolag). 

Koncernredovisningen har upprättats på grundval av de finan-
siella rapporterna för moderbolaget och dess dotterbolag. 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostna-
der, och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer 
genom koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, 
elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovis-
ningen. 

TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betal-
ning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlå-
ning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga 
valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet. 

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter och andra 
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rap-
porteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder 
på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksam-
het omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som 
utgör en ungefärlig beräkning av de valutakurser som förelegat 
vid respektive transaktionstidpunkt. 

Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning 
av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd 
omräkningsreserv.

SEGMENTINFORMATION

Ett rörelsesegment är en del av ett företag vars rörelseresul-
tat regelbundet granskas av bolagets styrelse tillsammans med 
VD, att fatta beslut om vilka resurser som tilldelas segmentet 
och utvärdera resultatet. För närvarande ses koncernens och 
moderbolagets verksamhet som ett enda segment.

INTÄKTER

En intäkt redovisas när det är sannolikt att framtida ekono-
miska fördelar kommer att tillfalla bolaget och att dess belopp 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Intäkter från tjänsteuppdrag (forskningsuppdrag) till fast pris 

redovisas i enlighet med successiv vinstavräkning. 

Förskottsbetalningar och delbetalningar som bedöms hänför-
liga till efterföljande kontraktsforskning eller andra tjänster 
redovisas initialt som förutbetalda intäkter och intäktsredovi-
sas över den planerade serviceperioden.

Intäkter från försäljning av varor redovisas när de väsentliga 
riskerna och fördelarna med ägandet av varorna har övergått 
till köparen, vanligtvis vid leverans. Intäkter redovisas exklu-
sive mervärdesskatt, rabatter och skatter. 

KOSTNAD FÖR SÅLDA VAROR

Posten består av råmaterial, förbrukningsartiklar etcetera som 
används vid externa partnerprogram samt interna projekt. 
Posten består dessutom av kostnader som uppstår i samband 
med förlängning och upprätthållandet av patentfamilj, extern 
vetenskaplig rådgivning och hjälp, tillsammans med reparation 
och underhåll av anläggningstillgångar som används i produk-
tion och processer. 

Samtliga forskningskostnader redovisas i resultaträkningen i 
den period då de inträffar. Utvecklingskostnader aktiveras om 
kriterierna för aktivering är uppfyllda. Om kriterierna inte upp-
fylls, redovisas utvecklingskostnader i resultaträkningen i den 
period den inträffar. 

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Övriga externa kostnader består av kostnader relaterade till 
lokaler, kontorskostnader, revision, advokater, telefoner, IT 
etc., och även kostnader som inte redovisas direkt mot eget 
kapital.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna består av löner till anställda som arbe-
tar med forskning, utveckling, försäljning och marknadsföring 
samt administration och förvaltning. Posten omfattar också 
alla personalrelaterade kostnader.

UTVECKLINGSKOSTNADER

Ledningen utvärderar kontinuerligt om det finns en rimlig 
säkerhet att erhålla framtida kassaflöden som täcker utveck-
lingskostnader för bolagets utvecklingsprojekt. Eftersom de 
pågående projekten är föremål för regulatoriska godkännan-
den och andra osäkerheter bedöms förutsättningarna för akti-
vering av kostnaderna inte vara uppfyllda per den 30 juni 2016.

FoU-kostnader uppstår i koncernen för egen forskning och 
utvecklingsaktiviteter så väl som ett stort antal FoU-samarbe-
ten och allianser med en tredje part. 

FoU-kostnader består huvudsakligen av kostnader för upp-
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täckt av aktiva substanser, kliniska studier, FoU-aktiviteter 
inom områdena applikationsteknik, fältförsök, myndighetstill-
stånd och förlängningar av godkännande. 

Forskningskostnader kan inte aktiveras. Villkoren för aktive-
ring av utvecklingskostnader är definierade som: en immate-
riell tillgång som måste erkännas om och endast om det finns 
en rimlig säkerhet att få framtida kassaflöden som kommer 
att täcka en tillgångs redovisade värde. Eftersom våra egna 
utvecklingsprojekt är ofta föremål för procedurer för regula-
toriska godkännanden och andra osäkerheter, är normalt inte 
villkoren för aktivering av kostnader som har uppstått innan 
godkännanden tillräckliga.  

Ledningen utvärderar kontinuerligt om det finns en rimlig 
säkerhet att erhålla framtida kassaflöden som täcker utveck-
lingskostnader för bolagets utvecklingsprojekt. Eftersom de 
pågående projekten är föremål för regulatoriska godkännan-
den och andra osäkerheter bedöms förutsättningarna för akti-
vering av kostnaderna inte vara uppfyllda per den 30 juni 2016.

Som ett biomedicinskt företag är alla kostnader direkt eller 
indirekt kopplade till FoU-aktiviteter.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredo-
visningslagen (1995:1554) (ÅRL) och Rådet för finansiell rap-
porterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridisk 
person” samt Rådet för finansiell rapporterings utgivna utta-
landen gällande noterade bolag. 

DEFINITIONER

Resultat per aktie (EPS) och vinst per aktie (EPSD) beräknas 
enligt IAS 33.

Andra viktiga nyckeltal beräknas i enlighet med “Rekommen-
dationer och nyckeltal 2015 “utfärdat av CFA Society Sverige.

Rörelsekapitalet (NWC): 
Varulager + kundfordringar + Övriga finansiella tillgångar + 
Övriga omsättningstillgångar - Leverantörsskulder - Övriga 
kortfristiga skulder

Soliditet: 
(Eget kapital (årets slut) exkl. Minoritetsintressen * 100) / 
Totala tillgångar

Resultat per aktie före utspädning (EPS Basic):
Nettovinst / förlust / Genomsnittligt antal utestående aktier

Eget kapital per aktie:
Eget kapital / Antal aktier vid årets slut

Not 2: Viktiga uppskattningar och 

bedömningar

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisning 
gör ledningen olika bedömningar och uppskattningar samt 
definierar antaganden som ligger till grund för redovisning, 
värdering och presentation av koncernens tillgångar och skul-
der.

Uppskattningarna och bedömningarna utvärderas löpande 
och baseras på historisk erfarenhet, den senast tillgängliga 
informationen vid rapportdatum samt andra faktorer, som 
anses rimliga under rådande förhållanden. 

Grunden för bedömningar och information kan av naturliga 
skäl bli felaktiga eller ofullständiga, och bolaget är föremål för 
osäkerheter, vilket kan resultera i att ett verkligt utfall avviker 
från uppskattningar och definierade förutsättningar. Det kan 
bli nödvändigt att i framtiden ändra tidigare uppskattningar 
och bedömningar på grund av kompletterande information, 
ytterligare kunskap och erfarenhet eller efterföljande händel-
ser.

Vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper som 
beskrivs i not 1 har ledningen gjort följande kritiska bedöm-
ningar och uppskattningar, som bedöms ha den mest bety-
dande inverkan på koncernens redovisade resultat och ekono-
miska ställning. 

De uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål, 
som är relevanta för ledningen vid upprättandet av koncernens 
finansiella rapport, beskrivs i not 4 och 9.

Not 3: Riskhantering

RISKER

All affärsverksamhet i Nuevolution medför risker. Riskhante-
ringen är nödvändig och en integrerad del av företagets verk-
samhet och strategi. Risker kan vara beroende av händelser i 
omvärlden och kan påverka vissa branscher mer än andra. Ris-
ker kan även vara rent företagsspecifika. Nuevolution är expo-
nerat för dessa specifika riskkategorier: 

• Verksamhetsrisker, till exempel på grund av den kapital-
krävande och riskfyllda karaktären på utveckling av läke-
medel, beroendet av externa parter, risker i kliniska försök 
eller beroendet av kvalificerad personal och nyckelperso-
ner. 
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• Omvärldsrisker, såsom patentintrång, konkurrens, snabb 
teknologiutveckling, regulatoriska krav, prissättning samt 
pris och ersättningar.

• Finansiella risker, som valutarisk, ränterisk, kreditrisk och 
finansieringsrisk.

VALUTARISK

Nuevolution är utsatt för valutaexponering och eftersom 
Nuevolution har intäkter och kostnader i olika valutor är kon-
cernen utsatt för valutarisk. Ökningar eller minskningar i växel-
kursen för utländska valutor kan påverka koncernens resultat 
och likviditet positivt eller negativt.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta

De största kassaflödena sker i DKK, EUR och USD. Övergri-
pande säkrar Nuevolution sin valutaexponering främst genom 
att matcha intäkter och kostnader i samma valuta. Dessutom 
använder Nuevolution inte säkringsinstrument som derivat 
eller framtida avtal.

RÄNTERISKER 

Nuevolutions ränterisker är knutna till leasingkontrakt och 
banktillgodohavanden. Räntesatsen för både räntebärande 
skulder och banktillgodohavanden är rörlig. En ökning av rän-
tan med 1 % skulle påverka det ekonomiska resultatet med 
1 609 TSEK (2014/15: 676 TSEK) med motsvarande effekt på 
eget kapital.

KREDITRISKER

Nuevolution exponeras för kreditrisk och förluster på våra 
bankkonton. Kreditrisken relaterade till finansiella och andra 
fordringar är inte väsentlig. Koncernen har inga hedging instru-
ment eller andra derivat

Bankmedel

För att minska kreditrisken på våra banktillgodohavanden pla-
cerar Nuevolution endast sina likvida medel hos finansinstitut 
med höga kreditbetyg. Nuevolution använder för närvarande 
finansinstitut med en kortfristig rating från S&P på minst A-1. 
Det totala värdet av tillgångarna hos bank uppgick till 205 955 
TSEK per 30 juni 2016 jämfört med 46 250 TSEK per den 30 
juni 2015.

För en mer detaljerad beskrivning av de risker som är förknip-
pade med företaget, se årsredovisningen sidorna 29-30 och 
49-51.

Not 4: Nettoomsättning

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15

Förskotts- & milstolpsbetalningar 20 697 26 055
Ersättning för kostnader 617 3 746
Totalt 21 314 29 801
Uppdelning av intäkter per geogra-
fiskt område
Sverige 0 0
Schweiz 13 647 25 194
Tyskland 0 4 607
USA 7 630 0
Japan 37 0
Totalt 21 314 29 801

Intäkterna bygger på avtal med två partners både i 2015/16 
och 2014/15.
Kund 1 36% 0%
Kund 2 64% 85%
Kund 3 0% 15%

Förutbetalda intäkter 12 722 3 386
Totalt 12 722 3 386

Att redovisas i nettoresultatet:
2015/16 0 3 386
2016/17 9 260 0
2017/18 3 462 0
Totalt 12 722 3 386

Framtida antaganden i resultaträkningen basera sig på aktu-
ella utfall.

Pågående arbete för annans räk-
ning 0 7 321
Total 0 7 321

Moderbolaget
TSEK
Serviceavgift  koncernbolag 645
Totalt 645

Redovisningsprinciper
Intäkter  
Koncernen redovisar en intäkt när det är sannolikt att fram-
tida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget och dess 
belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
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Intäkter från tjänsteuppdrag (forskningsuppdrag) till fast pris 
redovisas i enlighet med successiv vinstavräkning.  
 
Förskottsbetalningar och delbetalningar som bedöms hänför-
liga till efterföljande kontraktsforskning eller andra tjänster 
redovisas initialt som förutbetalda intäkter och intäktsredovi-
sas över den planerade serviceperioden. 
Intäkter från försäljning av varor redovisas när de väsentliga 
risker och fördelar med ägandet av varorna har övergått till 
köparen, vanligtvis vid leverans. Intäkter redovisas exklusive 
mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av 
koncernintern försäljning.  

Pågående arbete för annans räkning  
Pågående arbete för annans räkning värderas till marknadsvär-
det av det arbete som utförts minskat med erhållna förskott. 
Marknadsvärdet beräknas utifrån färdigställandegraden på 
balansdagen och de totala förväntade intäkterna från det 
enskilda kontraket. Färdigställandegraden baseras på den pla-
nerade serviceperioden på varje enskilt projekt. 
 
Värdet av varje pågående kontrakt med avdrag för förskotts-
betalningar klassificeras som en tillgång när marknadsvärdet 
överstiger förskottsbetalningar och som skulder då förskotts-
betalningar överstiger marknadsvärdet av kontraktet. 
 
Förutbetalda intäkter  
Förutbetalda intäkter består av intäkter avseende kom-
mande räkenskapsperioder. Förutbetalda intäkter värderas till 
anskaffningsvärde.

LEDNINGENS BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR

Utvärdering av kriterierna för intäktsredovisning i förhål-
lande till koncernens kundavtal kräver att ledningen gör vissa 
bedömningar för att säkerställa att alla kriterier är uppfyllda 
innan intäkten redovisas. Sådana bedömningar görs särskilt 
med avseende av fastställandet av huruvida förskottsbetal-
ningar och delbetalningar avseende samarbetsavtal är hänför-
liga till efterföljande kontraktsforskning eller andra tjänster 
om dessa samtida transaktioner skall betraktas som en eller 
flera intäktsgenererande transaktioner, oavsett om pågående 
arbete för tredje part finns och bör redovisas som fordring och 
fastställandet av huruvida de väsentliga riskerna och förmå-
nerna har överförts till köparen.

Samarbetsavtal granskas noggrant för att förstå vilken typ 
av risker och förmåner som är knutna till arrangemanget. Alla 
koncernens intäktsgenererande transaktioner har varit före-
mål för en sådan bedömning av ledningen.

Förskottsbetalning som anses hänförliga till framtida forsk-
ning och utvecklingsarbete redovisas initialt som förutbetalda 
intäkter och redovisas samt fördelas som intäkt över den pla-

nerade utvecklingsperioden. Denna bedömning görs vid avta-
lets början och är baserad på utvecklingsbudgetar och planer. 
Den planerade utvecklingsperioden utvärderas löpande. Om 
den förväntade utvecklingsperioden ändrats väsentligt kom-
mer detta att kräva en omprövning av fördelningen över perio-
den. Under denna period har inga sådana förändringar skett. 

Not 5: Avgifter till revisorer utsedda 

av årsstämman

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15

Revision av bokslut 497 212
Skatterådgivning 3 112 6

Övriga tjänster 994 0
Totalt 1 603 218

Moderbolaget
TSEK

Revision av bokslut 63
Skatterådgivning 37
Övriga tjänster 371
Totalt 471

I Övriga tjänster ingår 360 TSEK (2014/15: 0) relaterade till 
börsnoteringen (IPO) i december 2015.

Not 6: Personalkostnader

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15

Löner 36 395 32 983
Bonus 2 175 0
Aktiebaserad ersättning 48 529 66
Pensioner (avgiftsbaserade) 293 276
Övriga sociala kostnader 193 151
Totalt 87 585 33 476

Styrelse (ersättning) 381 324
Styrelse (aktiebaserad ersättning) 4 894 4
Ledningsgrupp (löner) 2 343 2 336
Ledningsgrupp (bonus) 1 172 0
Ledningsgrupp (aktiebaserad 
ersättning) 19 724 24
Ledningsgrupp (pension - avgifts-
baserade 234 233
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Redovisningsprinciper
Finansiella poster består av ränteintäkter och kostnader, rän-
tekostnader avseende finansiella leasingbetalningar samt reali-
serade och orealiserade vinster och förluster av transaktioner 
i utländsk valuta. Finansiella intäkter redovisas i resultaträk-
ningen till det belopp som hänför sig till rapportperioden.

Not 8: Finansiella kostnader

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15

Räntekostnader 28 114
Leasingkostnader 138 89
Bankavgifter och övriga finansiella 
kostnader 151 127
Förluster vid transaktioner i 
utländska valuta 1 630 427
Totalt 1 947 757

Moderbolaget
TSEK

Räntekostnader, koncernbolag 15
Bankavgifter och övriga finansiella 
kostnader 13
Förluster vid transaktioner i 
utländska valuta 28
Totalt 56

Redovisningsprinciper
Finansiella kostnader består av räntekostnader, räntekostna-
der relaterade till finansiella leasingkostnader samt realiserade 
och orealiserade förluster vid transaktioner i utländska valuta. 
Finansiella kostnader redovisas i resultaträkningen till det 
belopp som hänför sig till rapportperioden.

Not 9: Skatt och uppskjuten skatt

Koncernen
Skatt, resultaträkning
TSEK 2015/16 2014/15

Resultat före skatt -151 908 -62 055
Skattesats 22,0% 23,5%*

Summa skatt på årets resultat 33 420 14 583

Ledningsgrupp (övriga sociala 
kostnader) 4 3
Totalt 28 752 2 924

Anställda:
Genomsnittligt antal heltidsan-
ställda (FTE) 43 41
Antal heltidsanställda (FTE) vid 
slutet av perioden 44 43
Moderbolaget
Förutom ledningsgruppen har moderbolaget inga anställda.

Redovisningsprinciper
Personalkostnader
Personalkostnaderna består av löner till anställda som arbe-
tar med forskning, utveckling, försäljning och marknadsföring 
samt administration och förvaltning. Posten omfattar också 
alla personalrelaterade kostnader.

Aktierelaterad ersättning
Aktierelaterade incitamentsprogram där ledning och medar-
betare kan välja att köpa aktier i moderbolaget värderas till 
verkligt värde på eget kapitalinstrumentet vid tilldelningstid-
punkten och redovisas i resultaträkningen under perioden då 
arbetstagaren innehar rätt att köpa aktier. Saldoposten redovi-
sas direkt mot eget kapital. Det verkliga värdet på aktierelate-
rade ersättningar beräknas med användning av en Black-Scho-
les-modell. Se också not 20.

Not 7: Finansiella intäkter

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15

Ränteintäkter 72 0
Vinster vid transaktioner i utländ-
ska valuta 1 853 3 593
Totalt 1 925 3 593

Moderbolaget
TSEK

Vinster vid transaktioner i utländ-
ska valuta 47
Totalt 47
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Skattevärde på icke-avdragsgilla 
kostnader 1 687 18
Skatt på aktierelaterad ersättning -10 650 -15
Utnyttjande av danska skattekredit 6 885 7 309
Justering av uppskjuten skatt 1 259 -935

Redovisad uppskattning av använd-
ning av förlustavdrag -25 690 -13 637
Skattekostnad 6 911 7 323
* Skattesatsen för 2014/15 relaterat till det tidigare moderbo-
laget - Nuevolution A/S, Danmark

Komponenter för den uppskjutna 
skatten är följande:
Materiella anläggningstillgångar -997 21
Nettobetalningar enligt finansiella 
leasingavtal 1 035 -19
Förskottsbetalningar 367 224
Upplupna intäkter 2 798 866
Skatt på aktierelaterad ersättning -10 761 0
Skattemässiga underskottsavdrag -123 388 -101 812

-130 946 -100 720
Effekt av icke aktiverade under-
skottsavdrag 130 946 100 720

0 0

Koncernen har under tidigare år genererat skattemässiga 
underskott. Eftersom det fortfarande är osäkert om upp-
skjutna skattefordringar kan utnyttjas har tillgångarna inte 
redovisats i årsredovisningen.

Enligt gällande skattelagstiftning kan förlustavdrag balanseras 
i ny räkning på obestämd tid.

Moderbolaget

Skatt, resultaträkning
TSEK 2015/16

Resultat före skatt -62 117
Skattesats 22,0%
Summa skatt på årets resultat 13 666
Skattevärde på icke-avdragsgilla 
kostnader 1 686
Skatt på aktierelaterad ersättning -10 662
Justering av uppskjuten skatt -69
Redovisad uppskattning av använd-
ning av förlustavdrag -4 621
Skattekostnad 0

Skatt, balansräkning
Komponenter för den uppskjutna 
skatten är följande:
Förskottsbetalningar 69
Skattemässiga underskottsavdrag -4 621

-4 552
 Effekt av icke aktiverade under-
skottsavdrag 4 552

0

Moderbolaget har under tidigare år genererat skattemässiga 
underskott. Eftersom det fortfarande är osäkert om upp-
skjutna skattefordringar kan utnyttjas har tillgångarna inte 
redovisats i årsredovisningen. 
 
Enligt gällande skattelagstiftning kan förlustavdrag balanseras 
i ny räkning på obestämd tid.  

Redovisningsprinciper
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skat-
teregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderbolagets dotterbolag är verk-
samma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvär-
derar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer 
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål 
för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.  

Den aktuella skatten eller fordran redovisas i rapporten över 
finansiell ställning och anges som skatt beräknad på årets skat-
tepliktiga inkomst justerat för skattefordringar.
 
Koncernen redovisar skattelättnader rörande FoU-arbetet i 
Danmark enligt danska skatteregler med ett tak på 22% av 25 
MDKK. 

Vid bedömningen av aktuell skatt för året är tillämpliga skatte-
satser och regler på balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla temporära skillnader mellan det bokförda värdet och det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder. Den uppskjutna 
skatten redovisas baserat på den planerade användningen av 
den individuella tillgången och reglering av individuellt ansvar, 
respektive.
 
Uppskjutna skattefordringar, inklusive skattevärde i under-
skottsavdrag, redovisas i rapporten över finansiell ställning till 
det värde som de förväntas bli utnyttjade, antingen genom eli-
minering mot skatt på framtida resultat eller genom kvittning 
mot uppskjuten skatteskuld.
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LEDNINGENS BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR

Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar avseende 
underskottsavdrag när ledningen bedömer att dessa skatte-
fordringar kan kvittas mot positiva beskattningsbara inkom-
ster inom överskådlig framtid. Bedömningen görs på balansda-
gen och är baserad på relevant information, med beaktande av 
eventuell påverkan från begränsningar i användningen i lokal 
skattelagstiftning.

Bedömningen av framtida skattepliktiga inkomster bygger 
på finansiella budgetar som godkänts av ledningen samt led-
ningens förväntningar på verksamhetsutveckling under de 
kommande 5 åren. Baserat på denna bedömning har inga upp-
skjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovi-
sats per den 30 juni 2016. 

Not 10: Resultat per aktie

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15
Årets resultat -144 997 -54 732
Genomsnittligt antal aktier 36 469 168 24 216 365
Genomsnittligt antal aktier, 
utspädning 6 487 882 3 644 269
Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 42 957 050 27 860 634
Resultat per aktie (EPS och EPS 
efter utspädning), SEK

-3,98 -2,26

Vid beräkningen av det utspädda nettoresultat per aktie för 
2015/16 har 3 644 269 optioner från 2011 års optionsprogram 
(varav inget var vested) och 5 087 837 optioner av 2015/21 
optionsprogram (varav inget var vested) uteslutits efter-
som dessa aktierelaterade instrument inte har något värde. 
Dessa aktierelaterade instrument skulle kunna ha en framtida 
utspädningseffekt på resultatet per aktie.

Redovisningsprincip
Resultat per aktie (EPS) och resultat per aktie efter utspädning  
(EPS-D) har beräknats enligt IAS 33.

Resultat per aktie (EPS)
Resultat per aktie beräknas som nettovinst (eller förlust) under 
en given period, dividerat med genomsnittligt antal utestående 
aktier för perioden.

Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D)
Resultat per aktie efter utspädning beräknas som nettovinst 
(eller förlust) under en given period, dividerat med genom-
snittligt antal utestående aktier efter utspädning för perioden.

Not 11: Investeringar i dotterbolag

Moderbolaget
TSEK 2015/16

Kostnad per  1 juli 0

Anskaffningsvärde 550 052

Kostnad per 30 juni 550 052

Nedskrivningar per 1 juli 0
Nedskrivningar för året 0
Nedskrivningar per 30 juni 0

Redovisat värde per 30 juni 550 052

Redovisningsprincip
Investeringar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med nedskrivning.  

Tillägg avser apport- och kapitalökning. I moderbolaget har 
det genomförts impairment test för att bedöma värdet av 
investeringar i dotterbolag.  

Impairment test (Nedksrivningstest)
Investeringar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med nedskrivning.

I samband med upprättande av årsredovisningen 2015/16 har 
bolagets ledning utfört ett sk. impairment test baserat på en 
summan av delarna modell av diskonterade framtida kassa-
flöden, i syfte att redovisa ett rättvisande bokfört värde av 
Nuevolution A/S. I detta syfte har bolaget beräknat riskjuste-
rade nuvärden (rNPV) av ledande program, Chemetics®-platt-
formen och samtliga övriga kostnader. 

Nuvärdesberäkningen har baserats på en genomsnittlig kapi-
talkostnad (WACC) om 12 % efter skatt, i kombination med 
de sannolikheter för forskningsmässig framgång inom onko-
logi och inflammation som redovisas i ”Clinical development 
success rates for investigational drugs, Michael Hay et al, 
Nature Biotechnology, januari 2014.”

MSEK Impairment test
(Nedskrivningstest)

Känslighetsanalys

rNPV WACC +2%

Summan av delarna 716 644
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Not 12: Materiella anläggningstillgångar

Koncernen
TSEK Övriga in-

ventarier, 
verktyg 
och ut-

rustning 

Förbätt-
ringar på 

annans 
fastighet Totalt

Kostnader per 1 juli 2015 33 503 11 585 45 088

Justering för valutakursförändringar 848 295 1 143

Anskaffningsvärde 3 856 238 4 094

Avyttringar 0 0 0

Kostnader per 30 juni 2016 38 207 12 118 50 325

Av- och nedskrivningar per juli 2015 -31 246 -11 181 -42 427

Justering för valutakursförändringar -791 -285 -1 076

Av- och nedskrivningar under året -1 242 -86 -1 328

Avyttringar 0 0 0

Av- och nedskrivningar per juni 2016 -33 279 -11 552 -44 831

Redovisat värde per 30 juni 2016 4 928 566 5 494

varav hyrda verktyg och utrustning 4 606

Kostnader per 1 juli 2014 32 460 11 361 43 821

Justering för valutakursförändringar 117 41 158

Anskaffningsvärde 926 183 1 109

Avyttringar 0 0 0

Kostnader per 30 juni 2015 33 503 11 585 45 088

Av- och nedskrivningar per juli 2014 -30 149 -11 056 -41 205

Justering för valutakursförändringar -108 -40 -148

Av- och nedskrivningar under året -989 -85 -1 074

Avyttringar 0 0 0

Av- och nedskrivningar per juni 2015 -31 246 -11 181 -42 427

Redovisat värde per 30 juni 2015 2 257 404 2 661

varav hyrda verktyg och utrustning 2 148

Samtliga tillgångar är belägna i Danmark.
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Redovisningsprinciper
    
Materiella anläggningstillgångar   
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella ned-
skrivingar.     

Leasade materiella anläggningstillgångar, förvärvade genom 
finansiella leasingkontrakt redovisas som förvärvade tillgångar 
i balansräkningen.    

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången, och kostnader för beredning fram till 
den tidpunkt då tillgången är tillgänglig för användning.  
  
Kostnad för tillgångar som innehas enligt finansiella leasingav-
tal värderas till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av 
framtida leasingbetalningar, beräknat på den interna diskon-
teringsräntan.
  
Avskrivningar på andra tillgångar för att fördela deras anskaff-
ningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräk-
nade nyttjandeperioden görs linjärt enligt nedan: 

År
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10
Inventarier, verktyg och installationer 3-5

Nedskrivning av anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.  Om 
det finns indikation på värdenedgång görs en nedskrivnings-
prövning för varje enskild tillgång eller grupp av tillgångar som 
respektive genererar oberoende kassaflöden. Tillgångarna 
skrivs ned till det högsta av nyttjandevärdet och nettoför-
säljningsvärdet av tillgången eller gruppen av tillgångar (åter-
vinningsvärdet) om den är lägre än det redovisade värdet. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats

Not 13: Andra långfristiga ford-

ringar

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15

Deposition 1 618 1 567
Totalt 1 618 1 567

Redovisningsprincip
Andra långfristiga finansiella fordringar värderas till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med till-
lämpning av effektivräntemetoden med avdrag för nedskriv-
ningar.

Not 14: Kundfordringar

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15

Kundfordringar 367 2 824
Kundfordringar, nedskrivning 0 0
Totalt 367 2 824

Moderbolaget
TSEK
Kundfordringar - Koncernbolag 641
Totalt 641

Redovisningsprinciper
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning.
    
En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när 
det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att 
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas 
ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäl-
denären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i kon-
kurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna 
eller försenade betalningar betraktas som indikatorer på att 
ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Det 
redovisade värdet på tillgången reduceras genom användning 
av ett värdeminskningskonto och mängden av förlusten redo-
visas i resultaträkningen i försäljningskostnader. När en kund-
fordran slutligen är konstaterad som förlorad, skrivs den bort 
mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Reservering-
ens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskon-
terade med den ursprungliga effektiva räntan. Förluster avse-
ende kundfordringar redovisas i posten försäljningskostnader 
i resultaträkningen.
   
Diskontering sker inte då löptiden är kort.
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Not 15: Övriga fordringar

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15
Moms 5 615 1 208
Övriga finansiella tillgångar 401 377
Totalt 6 016 1 585

Moderbolaget
TSEK
Moms 4 357
Totalt 4 357

Redovisningsprinciper
Övriga finansiella tillgångar värderas till verkligt värde, och där-
efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden med avdrag för nedskrivningar.

Not 16: Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15
Förutbetalta kostnader 1 105 1 018
Totalt 1 105 1 018

Moderbolaget
TSEK
Förutbetalta kostnader 255
Total 255

Redovisningsprinciper
Förskottsbetalningar som redovisas under tillgångar omfattar 
kostnader i samband med efterföljande ekonomiska perioder. 
Förskottsbetalningar värderas till anskaffningsvärde.

Not 17: Aktiekapital

Koncernen

Antal aktier
Aktiekapital 

(TSEK)
Balans per 1 juli 2015  285 725 299  352 922 
Nytt moderbolag  -257 152 769  -324 350 
Nyemission  14 285 706  14 286 
Balans per 30 juni 2016  42 858 236  42 858 

Balans per 1 juli 2014  225 725 299  278 295 
Nyemission  60 000 000  74 627 
Balans per 30 juni 2015  285 725 299  352 922 

Aktiekapitalet består av 42 858 236 aktier, var och en med ett 
kvotvärde/nominellt värde om 1 SEK. Inga aktier har några 
speciella rättigheter. Aktiekapitalet är fullt betalt.  
  
Den 17 december 2015 slutförde bolaget erbjudandet av nya 
aktier (14 285 706) och notering av bolaget på Nasdaq First 
North Premier i Stockholm. Företaget erhöll i samband med 
nyemission 250,0 MSEK före emissionskostnader. Kostnader 
relaterade  till emission och börsintroduktion uppgick totalt 
till 19,9 MSEK. Av kostnaderna var 8,0 MSEK direkta och till-
kommande kostnader i samband med börsintroduktionen och 
har därför bokförts mot eget kapital, medan återstående kost-
nader om 11,9 MSEK, som var direkt förknippade med börsin-
troduktionen har inkluderats i övriga externa kostnader.
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Not 18: Finansiella leasingskulder

Koncernen har finansiella leasingavtal för olika poster av mate-
riella tillgångar. Terminer för minimileasingavgifter för leasing 
tillsammans med nuvärdet av betalning av nettominimileasing 
är som följer:

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15
Långfristiga leasingskulder 3 482 1 451

Kortfristig del av långfristiga lea-
singskulder 1 222 782
Totalt 4 704 2 233

Skyldigheter kring finansiella leasingavtal

2015/16 2014/15
Lägsta 
betal-
ningar

Nuvärdet 
av betal-

ningar

Lägsta 
betal-
ningar

Nuvärdet 
av betal-

ningar
0-1 år 1 358 1 222 862 782
1-5 år 3 662 3 482 1 533 1 451
> 5 år 0 0 0 0
Totala minimilease-
avgifter 5 020 4 704 2 395 2 233

Mindre summor som 
representerar finan-
siella kostnader 316 0 162 0
Totalt 4 704 4 704 2 233 2 233

Moderbolaget
Moderbolaget har inte ingått finansiella leasingavtal och/eller 
avbetalningskontrakt.

Redovisningsprinciper
Skulder avseende tillgångar som innehas med finansiella lea-
singavtal är redovisade i balansräkningen som en skuld och 
värderas vid leasingavtalets ingång till det lägsta av verkligt 
värde och nuvärde av alla framtida leasingbetalningar, beräk-
nade efter den implicita räntan för varje leasingavtal.  
  
Vid efterföljande värderingstillfällen beräknas låneskulder till 
upplupet anskaffningsvärde. Skillnaden mellan nuvärde och 
det nominella värdet av leasingbetalningar redovisas i resul-
taträkningen som en finansiell kostnad över leasingperioden.

Not 19: Leverantörsskulder och 

övriga kortfristiga skulder

Koncernen
TSEK 2015/16 2014/15
Leverantörsskulder 12 162 8 641
Övriga kortfristiga skulder 7 322 5 846
Totalt 19 484 14 487

Moderbolaget
TSEK
Leverantörsskulder 341
Övriga kortfristiga skulder 540
Totalt 881

Redovisningsprinciper
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörs-
skulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom 
denna post är kortfristig till sin natur.
   
Övriga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, vil-
ket vanligen motsvarar nominellt värde.
 
Diskontering sker inte då löptiden är kort.
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Not 20: Aktierelaterade ersättningar

Koncernen och Moderbolaget 

Teckningsoptionsprogram 2011
Det finns 2 142 719 teckningsoptioner klass A och 1 501 550 teckningsoptioner klass B (lösenpriset är 1 DKK för båda klasserna) 
utestående i 2011 års optionsprogram i Nuevolution A/S. Dessa optioner förföll den 15 juli 2016. Under 2015/16, bokfördes 66 
TSEK (2014/15: 66 TSEK) som aktierelaterade ersättningar i resultaträkningen för detta teckningsoptionsprogram .

Utveckling av antalet utestående teckningsoptioner:

Antal optioner 
som ägs av sty-

relsen

Antal optioner 
som ägs av  led-
nings-gruppen

Antal optio-
ner som ägs av 

övriga personer i 
ledande ställning

Antal optio-
ner som ägs av 

anställda
Totalt utestå-
ende optioner

Utestående per 1 juli 2015 238 341 1 310 877 357 512 1 737 539 3 644 269
Beviljade 0 0 0 0 0
Nyttjade 0 0 0 0 0
Förfallna 0 0 0 0 0
Makulerade 0 0 0 0 0
Överförda 0 0 0 0 0
Utestående per 30 juni 2016 238 341 1 310 877 357 512 1 737 539 3 644 269

Klass A 166 839 119 171 238 341 1 618 368 2 142 719
Klass B 71 502 1 191 706 119 171 119 171 1 501 550
Utestående per 30 juni 2016 238 341 1 310 877 357 512 1 737 539 3 644 269

Utestående per 1 juli 2014 238 341 1 310 877 357 512 1 737 539 3 644 269
Beviljade 0 0 0 0 0
Nyttjade 0 0 0 0 0
Förfallna 0 0 0 0 0
Makulerade 0 0 0 0 0
Överförda 0 0 0 0 0
Utestående per 30 juni 2015 238 341 1 310 877 357 512 1 737 539 3 644 269

Klass A 166 839 119 171 238 341 1 618 368 2 142 719
Klass B 71 502 1 191 706 119 171 119 171 1 501 550
Utestående per 30 juni 2015 238 341 1 310 877 357 512 1 737 539 3 644 269

Teckningsoptionsprogram 2015/2021
Vid den extra bolagsstämman den 9 december 2015, före noteringen på Nasdaq First North Premier, beslutades att införa ett 
optionsprogram med två serier, riktade till styrelsen, företagsledningen och andra anställda i bolaget för att främja och stimulera 
en fortsatt lojalitet med verksamheten genom att förena dessa personers intressen med aktieägarnas intressen.   
 
Nuevolution fick ett godkännande för optionsprogrammet från en majoritet av aktieägarna före den extraordinära bolagstämman 
den 1 juli 2016. Optionsprogrammet godkändes på denna extraordinära bolagstämma.
   
Programmet består av 5 087 837 teckningsoptioner, varav 2 684 558 är Serie 1 teckningsoptioner och 2 403 279 är Serie 2 teck-
ningsoptioner. Programmet har en initial löptid om fem år.
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Med förbehåll för uppfyllandet av en ”Exit Event” (som beskrivs nedan och i villkoren för optionerna), sänks teckningskursen 
för serie 1 teckningsoptioner och kan utnyttjas till ett pris av 17,50 kronor per teckningsoption och lösenpriset för serie 2 teck-
ningsoptioner kan utnyttjas till ett pris av 11,25 kronor per option. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie 
i bolaget. Således, om samtliga teckningsoptioner fulltecknas, kommer bolagets aktiekapital  öka med högst 5 087 837 kronor. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier från 31 augusti, 2016 fram till och med den 31 augusti 2021.   

I enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie 1, sker en “Exit Event” om:

i. mer än 90 procent av aktierna avyttras till en köpare och inköpspriset per aktie motsvarar 22,975 kronor per aktie,

ii. bolagets verksamhet eller en väsentlig del av företagets tillgångar säljs och inköpspriset motsvarar 22,975 kronor 
per aktie multiplicerat med det totala antalet utestående aktier i bolaget,

iii. företaget likvideras och intäkterna motsvarar 22,975 kronor per aktie multiplicerat med det totala antalet utestå-
ende aktier i bolaget, eller

iv. företaget  noteras på en reglerad aktiemarknad eller Nasdaq First North och det totala värdet av bolaget vid note-
ringsdagen motsvarar 22,975 kronor per aktie multiplicerat med det totala antalet utestående aktier i bolaget.

I enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie 2, sker en "Exit Event" om:

i. mer än 90 procent av aktierna avyttras till en köpare,

ii. bolagets verksamhet eller en betydande del av bolagets tillgångar säljs,

iii. bolaget i likvidation, eller

iv. bolaget noteras på en reglerad aktiemarknad eller Nasdaq First North. 

Utveckling av antalet utestående teckningsoptioner:

Antal optioner 
som ägs av sty-

relsen

Antal optioner 
som ägs av  led-

ningsgruppen

Antal optio-
ner som ägs av 

övriga personer i 
ledande ställning

Antal optio-
ner som ägs av 

anställda
Totalt utestå-
ende optioner

Utestående per 1 juli 2015 0 0 0 0 0
Beviljade 529 201 1 911 113 773 890 1 873 633 5 087 837
Nyttjade 0 0 0 0 0
Förfallna 0 0 0 0 0
Makulerade 0 0 0 0 0
Överförda 0 0 0 0 0
Utestående per 30 juni 2016 529 201 1 911 113 773 890 1 873 633 5 087 837

Serie 1 381 034 0 536 912 1 766 612 2 684 558
Serie 2 148 167 1 911 113 236 978 107 021 2 403 279
Utestående per 30 juni 2016 529 201 1 911 113 773 890 1 873 633 5 087 837

Det verkliga värdet på optioner som beviljades 2015/16 är 48 463 TSEK. De redovisas i resultaträkningen under räkenskapsåret 
2015/16 och avräknas mot eget kapital.     

Det verkliga värdet vid tidpunkten för tilldelning baseras på Black & Scholes värderingsformel. Förutsättningar för att beräkna 
det verkliga värdet för tilldelning 2015/16:     

• Samtliga teckningsoptioner beviljas och utnyttjas 5,72 år efter tilldelningstidpunkten     
• Volatilitet 65%     
• Utdelningsandel 0%     
• Riskfri ränta 0,3%
• Samtliga optioner förväntas att användas     
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Den förväntade volatiliteten är baserad på den historiska volatiliteten för läkemedels- och bioteknikföretag noterade på Nasdaq 
First North mätt under en 90 dagarsperiod från den 9 december 2015.
     
Den förväntade löptiden är baserad på ledningens bedömningar.

Förväntad utdelning per aktie baseras på historiska aktieutdelning.

Den riskfria räntan är baserad på femåriga svenska statsobligationer den 9 december 2015. 

Om optionsprogrammet 2015/2021 utnyttjas fullt ut blir utspädningseffekten motsvarande 10,6 procent baserat på nuvarande 
antal utestående aktier. Bolaget har inga andra utestående incitamentsprogram.     

Not 21: Panter och garantier

Koncernen och Moderbolaget
Med SEB som garant utlovades, i enlighet med Euroclears regler, en depositionsavgift på 50 TSEK till Euroclear Sweden AB i sam-
band med noteringen av Nuevolution AB (publ). Moderbolaget Nuevolution AB (publ) har utfärdat en garanti på 120 MSEK för 
att säkerställa verksamheten för sitt dotterbolag Nuevolution A/S.

Not 22: Avtalsförpliktelser

Koncernen och Moderbolaget
Koncernen har ingått hyreskontrakt som alla kan sägas upp med högst sex månaders varsel (934 TSEK). Hyresbetalningar 
2015/2016: 1 845 TSEK (2014/15: 1 795 TSEK).

Koncernen har finansiella leasingavtal för olika materiella tillgångar. För detaljerad information om framtida minimiavgifter för 
leasing samt nettovärdet av nuvarande minimileaseavgifter se not 18. 

Not 23: Eventualtillgångar och skulder

Koncernen och Moderbolaget
Koncernen har under tidigare år genererat skattemässiga underskott. Eftersom det fortfarande är osäkert om uppskjutna skatte-
fordringar kan utnyttjas, har tillgångarna inte redovisats i årsredovisningen. Uppskjutna skattefordringar som inte redovisats för 
2015/16 är 130 946 TSEK (2014/15: 100 720 TSEK). Se not 9 för ytterligare information.     

Nuevolution A/S är förnärvarande del av en pågående kommersiell tvist som uppkommit ur den normala, dagliga verksamheten 
(tvist med Henrik Pedersen). Nuevolution och koncernen förväntar att den pågående kommersiella tvisten inte kommer att ha en 
väsentlig inverkan på Nuevolution AB (publ):s eller koncernens finansiella ställning, resultat eller kassaflöde utöver de upplupna 
beloppen.  
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Not 24: Transaktioner med närstående

Koncernen och Moderbolaget
Bortsett från de större aktieägarna av Nuevolution AB (publ),  SEB Venture Capital, Sunstone Capital, Industrifonden och SEB 
Utvecklingsstiftelse, finns det inga andra relaterade parter med ett betydande inflytande på bolaget.

Nuevolution AB närstående består av bolagets styrelse och ledning samt anhöriga till dessa personer. Närstående omfattar även 
företag där de personer som nämnts ovan har materiella intressen. 

Närstående innefattar vidare dotterbolag där Nuevolution AB har ett bestämmande inflytande, se not 27.

Förutom lön och teckningsoptioner fanns det inga väsentliga transaktioner med företagsledningen. Utöver styrelsearvode erhåller 
styrelseledamöterna Jutta Heim och Jeanette Wood även arvoden för konsulttjänster till bolagsledningen. Under 2015/16 erhöll 
Jutta Heim och Jeanette Wood 63 TSEK och 61 TSEK respektive (2014/15: 62 TSEK för Jutta Heim) i konsultarvoden. 
 
Koncernen har under 2015/16 använt SEB som sin dagliga bank. Per den 30 juni 2016 hade koncernen kortfristiga placeringar om 
199 MSEK (30 juni 2015: 0 SEK) hos SEB-koncernen. Detta kapital löper med en ränta på marknadsmässiga villkor. 
SEB Ventures, SEB Utvecklingsstiftelse, Sunstone Capital och Industrifonden förvärvade aktier i samband med noteringen (IPO) 
till samma pris och med samma rätt till utdelning som övriga aktieägare.

I 2015/2016 har bolaget intäkter (645 TSEK) från försäljning av tjänster, räntekostnader  (15 TSEK) från ersättningskonto och 
beviljade optioner (se not 20) till anställda hos dotterbolaget. Under 2015/16 har det skett en kapitalökning i dotterbolaget. 
Nuevolution AB har utfärdat en garanti (not 23) för drivandet av dotterbolaget. Transaktionerna genomfördes enligt marknads-
mässiga villkor.

Som tillägg till det ovan nämnda, var det inga andra transaktioner med relaterade parter och aktieägare under 2015/16. Alla kon-
cerninterna transaktioner etc. har eliminerats och beskrivs i not 4,8 och 11. 

Not 25: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Koncernen och Moderbolaget
Inga väsentliga händelser som har betydelse för koncernredovisningen har inträffat efter den 30 juni 2016.   

Not 26: Valutakurser

Koncernen och Moderbolaget
Genomsnittliga valutakurser Valutakurser vid verksamhetsårets slut

2015/16 2014/15 30-jun-16 30-jun-15
SEK / DKK 125,27 123,52 126,68 124,64

Not 27: Företag i Nuevolutionkoncernen

NAMN Registrerat kontor Ägarandel Ägarandel
Dotterbolag 2015/16 2014/15
Nuevolution A/S Danmark 100% -
Oveun AB Danmark 100% 100%
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Uttalanden

Styrelsens undertecknande
Styrelsen och företagsledningen försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS, som utfärdats av IASB 
och antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat. De finansiella rapporterna för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning 
och resultat.

Styrelsens verksamhetsberättelse för Nuevolutionkoncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen 
av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen.

Stockholm, 14 september 2016

VERKSTÄLLANDE LEDNING

Alex Haahr Gouliaev
Vd och koncernchef

STYRELSEN

Stig Løkke Pedersen Lars Henriksson Søren Lemonius
Ordförande

Jutta Heim Jeanette Wood
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Revisionsberättelse  
Till årsstämman i Nuevolution AB (publ), organisationsnummer 559026-4304  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovsiningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo¬visningen för NUEVOLUTION AB (PUBL) för räkenskapsåret 
2015-08-28 -2016-06-30 för moderbolaget och 2015-07-01 - 2016-06-30 för koncernen. Bolagets årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 45–80.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Stan-
dards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, samt för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar  
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma ris-
kerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 30 juni 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Övrig upplysning
Som framgår av årsredovisningen under Redovisningsprinciper tillämpas IFRS 3 angående omvänt förvärv vilket betyder att jäm-
förelsesiffrorna i koncernens resultat-, balansräkningen och kassaflödesanalysen avser dotterbolagets Nuevolution A/S historiska 
verksamhet. Revisionen av 2014/15 års siffror har utförts av annan revisor som lämnat en revisionsberättelse, daterad 3 november 
2015 med omodifierade uttalanden i rapporten. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NUEVOLUTION AB (PUBL)  
för år räkenskapsåret 2015-08-28 – 2016-06-30.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm, den 14 september 2016

ERNST & YOUNG AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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Övrig information

Kvartalsinformation

2015/16 2014/15
TSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt

Kvartalssiffror är ej reviderade av revisor Kvartalssiffror är ej reviderade av revisor

Rapport över resultat

Nettoomsättning 1 089 11 196 5 964 3 065 21 314 12 887 6 982 4 289 5 643 29 801

Rörelsenskostnader 26 396 38 772 27 286 79 418 171 872 19 311 24 437 22 708 27 162 93 618

EBITDA  -25 307  -27 576  -21 322  -76 353  -150 558  -6 424  -17 455  -18 419  -21 519  -63 817 

Rörelseresultat (EBIT)  -26 165  -27 318  -21 672  -76 731  -151 886  -6 689  -17 717  -18 683  -21 802  -64 891 

Resultat före skatt  -25 617  -27 318  -22 599  -76 374  -151 908  -5 766  -15 825  -18 613  -21 851  -62 055 

Periodens resultat  -23 855  -25 603  -20 880  -74 659  -144 997  -3 952  -13 995  -16 764  -20 021  -54 732 
Årets resultat  -23 871  -25 086  -21 127  -74 003  -144 087  -3 952  -13 995  -16 324  -20 523  -54 794 



Ordlista

Ord/fras Definition
Allosterisk Allosterisk reglering är regleringen av ett protein som binder en effektor molekyl på en sida 

som inte är enzymets aktiva sida. Den sidan som effektorerna binder på är den allosteriska 
sidan.

Ankyloserande spondylit Ankyloserande spondylit (AS) är en typ av artrit som påverkar ryggraden. Smärta och stelhet 
från nacken ner till nedre delen av ryggen är symptom på AS.

Antikroppar Specialiserade proteiner som produceras av immunsystemet för att bekämpa sjukdomar. An-
vänds även som läkemedel.

API Active Pharmaceutical Ingredient - den substans i ett läkemedel som är biologiskt aktivt.

Apoptos En process för programmerad celldöd som sker i multicellulära organismer

Autoimmuna sjukdomar Sjukdomar som uppstår när kroppens friska vävnader angrips av det egna immunförsvaret.

BET bromodomän Bromodomäner är proteininteraktionsmoduler som har en nyckelroll i den så kallade kro-
matinorganisationen och regleringen av gentranskription. Avvikande transkription är ett 
kännetecken för många sjukdomar, särskilt cancer och inflammation. BET (Bromo och Extra 
Terminal) är en underfamilj av bromodomän-proteiner

Biologisk target En human molekyl, till exempel ett protein, vars aktivitet det skulle vara önskvärt att modifie-
ra med ett läkemedel.

Checkpoint-hämmare Humana proteiner som fungerar som viktiga kontrollpunkter för immunsystemets aktivitet. 
Modulering av immunkontrollpunkters aktivitet har utvecklats till ett viktigt område för 
cancerkontroll.

CIA-modell Musmodell av reumatoid artrit 

CRO Contract Research Organisation är en organisation som ger stöd till läkemedels-, bioteknik 
och medicintekniska industrin i form av forskningstjänster utlagda på kontraktsbasis. 

Cytokin Cytokiner är små valda proteiner som frisätts av celler 

DNA-kodning Användning av DNA som fungerar som en streckkod, vilken bär all strukturell information 
som behövs för att identifiera en förening.

Effekt (av läkemedel) Ett läkemedels kapacitet eller förmåga att ge en gynnsam förändring eller terapeutisk effekt. 

Endoplasmatiska retiklet Medan cellkärnans funktion är att agera som cellens hjärna, fungerar det endoplasmatiska 
retiklet som ett tillverknings- och förpackningssystem. 

Ersättningssystem Ett system för betalning av kostnaden för medicinsk behandling, antingen med offentliga (till 
exempel statliga) eller privata (till exempel sjukförsäkring)medel.

Farmakologisk Verkan av ett läkemedel.

Fragment Del av en kemisk struktur.

Frihet att agera (Freedom 
to operate, FTO)

Möjligheten att testa eller kommersialisera ett läkemedel/en produkt utan att göra intrång på 
befintliga, giltiga immateriella rättigheter som innehas av andra.

GLP och icke-GLP God laboratoriepraxis (GLP) säkerställer generering av hög kvalitet och tillförlitlig testdata 

GMP Good Manufacturing Practice - regelverk som styr tillverkning och packning av läkemedel.

Hämmare Ämnen som hämmar aktiviteten (funktionen) av ett terapeutiskt mål.

High-throughput screening High-throughput screening är en metod för vetenskapliga experiment som speciellt används 
inom läkemedelsforskning. Att använda robotik, databehandling, kontrollprogramvara, flytan-
de hanteringsanordningar, känsliga detektorer och HTS tillåter forskare att snabbt genomföra 
miljontals farmakologiska tester 

IL-17A IL-17A är en proinflammatoriskt cytokin som produceras av aktiverade T-celler

Immuno-onkologi Immuno-onkologi är en unik metod som använder kroppens immunförsvar att bekämpa cancer 

In vitro Testning av molekyler utanför deras normala biologiska miljö, det vill säga testning av moleky-
ler i ett artificiellt odlingsmedium. 
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In vivo Testning av molekyler för att studera effekten av olika biologiska enheter på hela, levande 
organismer vanligen djur eller människor.

IND (Investigational New 
Drug)

Process för att ta fram och utveckla ett prövningsläkemedel för kliniska prövningar på 
människa. En IND-ansökan är en begäran om att FDA (Food and Drug Administration, den 
amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten) ska godkänna administrering av ett 
prövningsläkemedel till människor.

Inverse agonist En molekyl som framkallar den motsatta farmakologiska effekten jämfört med en agonist 

Kinaser En grupp enzymer som utgör en viktig terapeutisk målklass.

Klinisk läkemedelskandidat Molekyl som är klar för kliniska prövningar på människor.

Läkemedelslik molekyl Molekyl som har ett antal läkemedelsspecifika farmakologiska eller biologiska egenskaper som 
löslighet, molekylvikt, potens med mera.

Lymfocyter En kategori av vita blodkroppar som är av grundläggande betydelse för immunsystemet

Medicinsk kemi Disciplin inom området preklinisk läkemedelsutveckling som innefattar att modifiera moleky-
ler för att förbättra en eller flera av deras biologiska funktioner, såsom löslighet, stabilitet och 
selektivitet. 

Metastas Metastas är en komplex process som involverar spridning av tumörer eller cancer från dess 
ursprungliga plats till avlägsna delar av kroppen 

Milstolpe Fördefinierat projektmål eller delmål. "Milstolpe" kan även användas i sammansättningen "mil-
stolpsbetalning", med innebörden en i förväg specificerad betalning som en part får när den 
har uppnått en viss milstolpe.

Monoklonal Avser ett läkemedel som består av en ren antikropp, i motsats till oligoklonala eller polyklo-
nala antikroppar, som är blandningar. Monoklonala antikroppar är de vanligaste biologiska 
läkemedlen.

NCE (New Chemical 
Entity)

Ett läkemedel som inte innehåller aktiva molekyler som tidigare godkänts. 

Nukleära hormonrecep-
torer

En klass av biologiska targets.

Oligonukleotid En DNA-sträng (eller RNA-sträng). Oligonukleotider har kodande förmåga (analogt med 
streckkodning).

Proof of concept Att visa användbar klinisk aktivitet, vanligen i fas II. Proof of concept används även här och på 
andra ställen för att beskriva att användbar preklinisk aktivitet har visats i en sjukdomsrelevant 
djurmodell.

Reaktionsproces En serie händelser i ordningsföljd som tillsammans beskriver en process. Ett exempel är en 
metabolisk reaktionsväg, som beskriver den serie enzymer och kemiska reaktioner som krävs 
för att bygga upp eller bryta ned en molekyl.

Receptor Protein som kan binda en naturlig ligand.

RORγt RAR (retinoic acid receptor)-related orphan receptor gamma t ("föräldralös", det vill säga 
saknar känd ligand)

Royalty Direktersättning som en del av ersättningsprogrammet i samband med företagsavtal. Royalties 
är normalt förknippade med kommersiella milstolpsbetalningar och betalas oftast ut årligen 
som en procentandel av nettoförsäljningen.

Små molekyler Molekyler med låg molekylvikt, i motsats till makromolekyler såsom proteiner och DNA. De 
flesta läkemedel är små molekyler.

Splenocyt En typ vita blodkroppar som finns i mjälten eller renade från vävnad från mjälten.

T
H
17-celler En klass av immunceller som är involverade i autoimmuna sjukdomar.

Toxicitet Skadliga effekter av läkemedelsföreningar. Innan föreningar som är nya läkemedelskandidater 
får testas på människa kräver tillsynsmyndigheterna grundliga kunskaper om föreningarnas 
potentiella toxiska effekter.
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