
Mot Kliniska Program

ÅRSREDOVISNING 2018



2018 utvalt nyhetsflöde

Aktien

3 januari: Nuevolution erhåller licensavgift om 750 000 USD 
från samarbetet med Janssen 

26 april: Nuevolution erhåller ny data för sitt interna 
RORγt-program som stödjer effekten på  inflammatoriska 
tarmsjukdomar hos människa

25 maj: Nuevolution slutför en riktad emission som tillför bo-
laget brutto 110 MSEK 

25 juni: Nuevolution inleder handel med sina aktier på Nasdaq 
Stockholms huvudmarknad

18 juli: Amgen utnyttjar sina ”opt-in”-rättigheter i det första 
programmet inom forskningssamarbetet med Nuevolution 
kring multipla mål 

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

Avtal
17 avtal sedan 2004 med partners (inklusive Merck, Novartis, 
GSK, Boehringer Ingelheim, Janssen, Amgen, Almirall)

Nuevolution

Pipeline

22 augusti: Nuevolution offentliggör att identiteten för sitt 
“Cytokin X”-program är Interleukin IL-17A

28 november: Amgen utnyttjar sina ”opt-in”-rättigheter i det 
andra prekliniska cancerprogrammet inom forskningssamar-
betet med Nuevolution 

14 december: Nuevolution ger uppdatering kring de positiva 
framstegen inom partnerskap och pipeline samt konsolidering 
av sin affärs- och patentstrategi

22 februari 2019: En Nuevolution BET BD1-selektiv hämmare 
visar potentiell anti-cancereffekt med immunterapi i en mus-
modell av kolektoral cancer (efter utgången av räkenskapsåret)

27 februari 2019: Partnerskapet mellan Nuevolution och Al-
mirall har nått första samarbetsmilstolpe för dermatologiska 
sjukdomar (efter utgången av räkenskapsåret)

Marknad: Nasdaq, Stockholm

Ticker: NUE.ST

Antal aktier: 49 524 903

Marknadsvärde (31/12 2018): 842 MSEK

Aktiekurs, intervall (6M): 14,06-17,14 SEK/aktie

Aktiekurs (31/12 2018): 17,00 SEK/aktie

Större aktieägare: Sunstone Capital, SEB Venture Capital, Stiftelsen Industrifonden och SEB Utvecklingsstiftelse

Grundat: 2001 i Köpenhamn, Danmark

Industri: Läkemedel, bioteknik

Hemsida: www.nuevolution.com
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Årsrapporten har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av avvikelse är det den svenska versionen som råder.

Första sidan: “crossing from being pre-clinical to become a clinical company”. Alla foto av Thomas Rønn, TR MEDIA utom sida 91: Adobe Stock. 
Övriga illustrationer av Nuevolution.
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för verkningsmekanism, vilket förklarar och stödjer den 
potentiella användningen vid behandling av atopisk dermatit, 
fibrotiska sjukdomar och potentiellt immunterapi.

Det interna programmet för RORγt-hämmare visade 
god effektdata i en viktig djurmodell av inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD) och attraktiva kandidatföreningar för 
utveckling har identifierats.

Nuevolutions program för IL-17A-hämmare för små molekyler 
är ett unikt program med en tydlig first-in-class potential. 
Nuvarande medicinsk behandling baserad på IL-17A-hämning, 
till exempel för behandling av psoriasis, kräver injektion 
av dyra antikroppar, vilket orsakar en långvarig blockad av 
denna del av det mänskliga immunsystemet med potentiella 
biverkningar som resultat. För patienter som lider av mild 
till moderat psoriasis skulle det vara mer attraktivt och 
bekvämt att använda en topikal behandling, där det inte finns 
sådana risker och besvär. Nuevolutions topikala program 
för IL-17A-hämmare för små molekyler utvecklas för att 
erbjuda exakt detta. Programmet går snabbt framåt med 
biologisk karaktärisering och slutlig optimering mot framtida 
kandidatnominering.

O R D F Ö R A N D E N  O C H  V D  H A R  O R D E T 

Bäste aktieägare och läsare

Det har varit ett år med framsteg inom ett brett spektrum av 
mål. Resultaten är i linje med vår övergripande ambition att 
skapa en värdefull portfölj med flera kliniska och prekliniska 
program. Några program kommer att behållas internt för 
Nuevolutions egen utveckling och ytterligare värdeskapande, 
medan andra program kommer att utvecklas i partnerskap för 
att generera intäkter.

Med tre attraktiva program i stadiet för läkemedelskan-
didat är Nuevolution nu redo att ta steget från ett rent 
prekliniskt företag till att även ha kliniska utvecklings-
program.

På den övergripande företagssidan och för arbetet med 
att nå ett huvudmål fick vi godkännande för noteringen på 
Nasdaq Stockholms huvudmarknad i juni 2018 enligt den 
planerade tidsplanen, och 110 MSEK brutto säkrades genom 
en kapitalanskaffning i maj 2018, utan vilket företaget inte 
kunde ha fortsatt sina investeringar och hög aktivitetsnivå.

Året började bra, med att Janssen/Johnson & Johnson tog licens 
för ett av våra framgångsrika samarbetsprogram. Under första 
kvartalet 2018 slutförde Nuevolution sitt forskningsbidrag till 
Almirall-samarbetet, och under hela året har Almirall noggrant 
och framgångsrikt slutfört en omfattande uppsättning med 
ytterligare studier som bekräftar ett verkligt ”best-in-class”-
program. Det gemensamma arbetet och framgångsrika 
bedömningarna av interna och externa kommittéer slutfördes 
och stödjer programmets fortsatta utveckling mot klinisk 
utveckling. I samband med detta utlöstes en kontraktsmässig 
milstolpebetalning om 10,5 MSEK (1 MEUR) till Nuevolution, 
ett erkännande av programmets dokumenterade ”best-in-
class”-egenskaper baserat på programdata, vilket understryker 
programmets kvalitet, vilket utvecklats av det mycket 
erfarna gemensamma forsknings- och utvecklingsteamet. 
Sammantaget är detta ett starkt bevis på hur unikt 
Nuevolution-Almirall-programmet är, samt dess potential.

Även samarbetet med Amgen utvecklades mycket bra under 
2018. Vår partner använde sig av en kontraktsenligt ”opt-
in” två gånger. Det innebär att två program utvecklas vidare 
med fullständig finansiering av Amgen, medan Nuevolution 
behåller ägandet till potentiell licensiering av Amgen. De 
gemensamma programmen i partnerskapet utvecklas med full 
fart med ett omfattande engagemang av båda företagen i ett 
mycket väl fungerande partnerskap.

Sammantaget kunde vi inte ha hoppats på ett bättre resultat 
av året från de befintliga partnerskapen.

Dessutom slutförde vår forskningsorganisation sitt arbete 
för att nominera utvecklingskandidaten i programmet för 
bromodomän BET BD1-selektiv hämmare (Inflammation). 
Under året har teamet ytterligare stärkt dokumentationen 



A l e x  H a a h r  G o u l i a e v
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Till sist, men inte minst, bakom dessa ledande program 
fortsätter Nuevolution att utveckla ytterligare ett antal 
program för att bygga nästa våg av framtida möjligheter för 
företaget.

Baserat på den framgång vi har i våra partnerskap och vår 
egen pipeline har vi ett starkt incitament att ingå ytterligare 
partnerskap, och vi är fortsatt fokuserade på att genomföra 
sådana.

Vi har fokus på ytterligare partnerskap som ger: i.) unika 
kompetencer och expertis till våra program vilket skapar 
möjligheter för optimal utveckling, ii.) intäkter som kan stödja 
vår finansieringsmöjlighet att expandera och utveckla våra 
andra pipelineprogram; eller iii.) risk- och kostnadsminskning 
av pågående program. Vårt övergripande mål är att skapa en 
bred portfölj med värdefulla program med målet att maximera 
aktieägarvärdet genom en kombination av att behålla vissa 
rättigheter, öka ägandet och/eller förverkliga intäkter. Vi 
är övertygade om att vi kommer att nå ett eller flera nya 
partnerskap baserat på de positiva framsteg med utveckling 
av våra tillgångar och utveckling i våra affärsdiskussioner.

Viktiga händelser och tillgångar 2018:

• En framgångsrik notering på Nasdaq Stockholms 
huvudmarknad och kapitalanskaffning

• Tre program i kandidatstadie  som utvecklas mot framtida 
kliniska studier:

1. Almirall: RORγt-program (inflammation) med potential 
för behandling av hudsjukdomar och psoriasisartrit

2. Nuevolution: Separat ägt Nuevolution RORγt-
program (Inflammation) för potentiell behandling 
av ankyloserande spondylit och/eller inflammatorisk 
tarmsjukdom

3. Nuevolution: Selektiv bromodomän BET BD1-
program (Inflammation) för potentiell behandling av 
atopisk dermatit, fibrotiska sjukdomar och potentiell 
immunterapi

• Tre väl fungerande framgångsrika partnerskap:

1.  Almirall: Uppnådde framgångskriterier för “best-in-
class”-potential 

•  Potentiellt upp till 442 MEUR i utvecklings-, 
registrerings- och försäljningsmilstolpar plus 
royalties på försäljning

2. Amgen: Kontraktsenliga “opt-in” i de två första 
programmen 

• Flera biologiska sjukdomsmål 

• Amgen täcker samtliga kostnader för vidare 
utveckling av de två första ”opt-in”-programmen, 
som fortsatt ägs av Nuevolution

• Amgen har option att licensera på en program-för-
program bas med +10 MUSD i förskottsbetalning 
samt upp till 400 MUSD i utvecklings-, 
registrerings- och försäljningsmilstolpar plus 
royalties på försäljning

3. Janssen: Forskningssamarbete

• I januari 2018 licenserade Janssen ett program för 
anti-infektion och täcker nu samtliga kostnader 
för vidare utveckling av programmet i optimering 
mot potentiell framtida kandidatutnämning

•  Nuevolution är berättigat till milstolpar 
och royalties för forskning, utveckling och 
kommersialisering (villkor har inte offentliggjorts)

• En kraftfull plattform för upptäckt av läkemedel som 
fortsätter att skapa ytterligare framgångsrika program för 
intern pipeline och program med partners

Vi har mycket tydliga mål för fortsatt värdeskapande i våra 
program med partners och egna prekliniska och kliniska pro-
gram:



6 NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2018

• Stödja program med partners för att skapa ytterligare 
framgångsrika milstolpar inom forskning och utveckling,

• utveckla egna program och program med partners mot 
kliniska studier, och

• indgå ytterligare partnerskapsavtal i linje med strategin.

Överlag ser vi tillbaka på 2018 och kan sammanfatta att vi har 
tagit flera viktiga steg framåt i riktning mot att förverkliga 
våra viktiga strategiska mål för värdeskapande.

På styrelsens och företagsledningens vägnar vill vi tacka våra 
aktieägare för det fortsatta och starka stöd som är avgörande 
för den framgångsrika utvecklingen av Nuevolution.

Förutom den omfattande rapporteringen i denna 
årsredovisning vill vi också informera om att ytterligare 
rapporter finns på vår hemsida på www.nuevolution.

Slutligen vill vi tacka alla anställda i Nuevolution för deras 
engagerade insatser och ständiga fokus på mål som gjort det 
möjligt för oss att leverera viktiga framgångar under året.

Stockholm, 4 april, 2019

Stig Løkke Pedersen, ordförande Nuevolution AB (publ)

Alex Haahr Gouliaev, VD, Nuevolution AB (publ )



Forskning & Utveckling

HÖJDPUNKTER 2018

• Almirall-samarbete
• Preklinisk nyckelmilstolpe uppnådd i Nuevolution-Almirall-samarbetet vilket konkluderar  ”best-in-class”potential 

för RORγt-programmet (efter utgången av räkenskapsåret)
• Amgen-samarbete

• Amgen utnyttjar ”opt-in” i två cancerprogram som fortsätter positivt med snabba framsteg och betydande gemen-
samma ansträngningar

• Nuevolution: bromodomän BET BD1 selektiv hämmare (Inflammation/Fibros)
• Nuevolution har nominerat NUE20798 som utvecklingskandidat för bromodomän BET BD1-selektivt hämmare pro-

grammet
• Utveckling av en ny formulering av kandidat NUE20798 ger forträflig oral biotillgänglighet
• BET-BD1-hämmare visar stark aktivitet i anti-fibrostest och kraftig effekt på biomarkör i atopisk dermatitmodell
• Anti-fibrotisk effekt av kandidat NUE20798 kan ha synergistisk effekt med immunterapi baserat på data från första 

djurcancermodell (efter utgången av räkenskapsåret)
• Nuevolution: RORγt-hämmare (Inflammation) för potentiell behandling av ankyloserande spondylit och inflammato-

risk tarmsjukdom
• Nuevolutions egen RORγt-kandidatförening visade god effekt ved terapeutisk dosering i en musmodell med adoptiv 

T-cellöverföring – en modell som lignar inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i människor.
• Identifiering av kandidatföreningar med overlägsne  profiler

• Nuevolution: program för IL-17A hämmare 
• Offentliggörande att identiteten för cytokin X-programmet är ett mycket unikt program för IL-17A-hämmare
• IL-17A-hämmare visar  god aktivitet i djurpsoriasismodeller
• Större förbättring av effekten av Nuevolution IL-17A-hämmare uppnåddes vid hudcellsanalys från människa

• Nuevolution: Hit-to-Lead pipeline-program
• De två lovande inflammatoriska programmen med RIPK1 och TYK2-målen från tidig upptäckt går in i optimerings-

fasen.
• En Nuevolution RIPK1-ledande förening visar stark in vivo-effekt i mus-inflammatorisk chockmodell
• Flera ytterligare programmöjligheter i tidig fas är färdiga för att gå in i optimeringsfas

CSO har ordet:

“2018 har varit ett positivt och mycket produktivt år för FoU inom samtliga våra partner-
skapsprogram, våra interna pipelineprogram och för fortsatta teknologiutvecklingar.

Inom vårt samarbete med Almirall kring målet RORγt-inflammation har de gemensamma 
teamen gjort en stor insats under året för att riskminimera programmet och att dokumen-
tera ett fantastiskt program. Ansträngningarna gjorde det möjligt för teamen att nå en vik-
tig preklinisk milstolpe som visar på best-in-class-potential för programmet, som fortsätter 
att utvecklas mot första studier i människa. Forskningsdelen av samarbetet har dessutom 
gett parterna nya och överlägsna föreningar och för Nuevolutions del användningen och 
potentiella partnerskapsmöjligheter utanför området dermatologi.

I vårt multimålsamarbetet med Amgen prioriterades två ”fast-tracked” cancerprogram av 
Nuevolution under 2018, som resulterade i data av hög kvalitet, vilket i sin tur ledde till 
Amgens kontraktsmässiga ”opt-in”-beslut i båda programmen. 

Ytterligare ett framgångsrikt projekt i samarbetet med Janssen resulterade också i en samarbetsmilstolpe och programmet 
utvecklas nu vidare hos Janssen.

Inom våra interna program har vi fokuserat stora resurser under året på att ta fram vårt eget bromodomän-program för BET 
BD1-selektiva hämmare (Inflammation/Fibros), vilket resulterade i kandidatnominering av NUE20798 och där våra pre-

T h o m a s  F r a n c h

C S O
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kliniska data nu även stödjer ett unikt kliniskt möjlighet för potentiell behandling av fibrotiska sjukdomar i människa. Vi 
avslöjade dessutom identiteten för IL-17A-målet som vårt unika Cytokin X-program där mycket potenta föreningar med in 
vivo-effekt nu är tillgängliga i vår strävan efter både en topikal och, i andra hand, en oral förening för IL-17A-drivna inflam-
matoriska sjukdomar.
 
Många av våra program i tidig fas har framgångsrikt utökats under året, inklusive våra RIPK1- och TYK2-program, vilket 
ger framtida möjligheter för vår pipeline och våra partnerskap. Eftersom många fler nya program med lovande data har 
skapats under året har en viktig prioritering varit att behålla fokus på resurser på de ledande programmen i partnerskap 
och intern pipeline samt Chemetics® teknologiplattform för att upprätthålla en viktig konkurrensfördel. Vi planerar att 
utveckla ännu fler av de program som finns i lovande tidiga stadier och partnerprogrammen genom optimering under 
2019.”

Thomas Franch, PhD, Chief Scientific Officer

PIPELINE

Översikt

Partner Almirall Marknadsvärde: 2,7 miljarder EUR
Intäkter (2018): 811 MEUR
Specialiserade dermatologiska företag: TOP3 (EU)/TOP6 (US)
Huvudkontor: Barcelona, Spanien
Antal anställda: 1 832
Närvaro: >70 länder

Sjukdomsområde Inflammatoriska hudsjukdomar (t.ex. psoriasis) och psoriasisartrit

Sjukdomsmål RORγt hämmare (Retinoic Acid-related Orphan Receptor-gamma t) RORγt-hämmare mins-
kar inflammatorisk reaktion framkallad av särskilda immunceller (T-helper 17-celler (TH17)). 
Inflammatoriskt svar av TH17-celler hos människa har kopplats samman med autoimmune sjuk-
domar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Samarbete med Almirall
Prekliniskt program
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Översikt (fortsättning)

Behandlingspotential Nuvarande behandling för reduktion av TH17-autoimmunsvar görs genom kostsamma injicer-
bara antikroppar
Programmet har potential att leverera lämpliga, säkrare och kostnadssänkande tablettbaserade 
och krämbaserade behandlingar

Marknadspotential Psoriasis: För närvarande värderad till cirka 9,4 miljarder USD i USA, Japan, och fem store 
marknader i EU (7MM). Enbart psoriasismarknaden bedöms nå 9,7 miljarder USD under 2020
(Datamonitor, april 2017)

Samarbetsstruktur Ekonomiska villkor:
• Förskott erhållet vid licensiering till Almirall: 11,2 MEUR
• Milstolpar: Upp till 442 MEUR (utvecklings- och försäljningsmilstolpar)
• Royalty på försäljning: Ja (stegvis)

Status Kandidat med ”best-in-class”-potential utvecklas mot kliniska prövningar

”Vi är mycket nöjda med de framsteg som gjorts i vårt strategiska samarbete med Nuevo-

lution, vilket återspeglar Almiralls åtagande att bli ledande inom medicinsk derma-

tologi genom att förstärka vår pipeline med verkligt innovativa ”best-in-class”-lös-

ningar.”     Bhushan Hardas, M.D., MBA, Chief Scientific Officer vid Almirall

En betydande del av arbetet inom samarbetet under 2018 
har bestått av att utvärdera prekliniska säkerhetsparametrar 
för RORγt-hämning och att på ett genomgripande sätt risk-
minimera en programkandidatförening innan någon form av 
testning på människa. Det har varit viktigt för både Almrall 
och Nuevolution att en ”best-in-class”-förening kombine-
rar både maximal behandlingseffekt och de bästa möjliga 
säkerhetsegenskaperna innan första kliniska prövningar i 

människa kan inledas. Omfattande programdata för kandi-
datföreningen stödjer ett program i linje med målet för ett 
”best-in-class”-program.

En preklinisk nyckelmilstolpe uppnåddes och tillkännagavs 
efter fjärde kvartalet 2018 efter framgångsrikt slutförande 
av betydande prekliniska studier, samt interna och externa 
granskningar med positivt resultat

Under 2019 kommer Almirall fortsätta utvecklingen av kan-
didatföreningen mot klinisk prövning. Samarbetet har ock-
så producerat flera högoptimerade backup-föreningar, vilka 
finns tillgängliga för Nuevolution för utveckling utanför det 
dermatologiska området (hudsjukdomar och psoriasisartrit) 
som är reserverat för Almirall. Eftersom Nuevolution koor-

dinerar den egna utvecklingen av sitt interna RORγt-program 
med aktiviteterna inom samarbetet med Almirall, har de data 
och överlägsna föreningar som utvecklats här, en positiv in-
verkan på Nuevolutions RORγt-program utanför dermatolo-
gin (se nedan).

”Vi är förtjusta över att all tillgänglig preklinisk programdata starkt stödjer utsökta effektivi-

tets- och säkerhetsparametrar för RORγt-programmet, och vi är forväntningsfulde angäende 

att se den fortsatta utvecklingen mot kliniska prövningar.” Thomas Franch, CSO, Nuevolution

NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2018 9



Multiprogram-samarbetet med Amgen har varit mycket fram-
gångsrikt sedan starten i oktober 2016. Två ”fast-tracked” 
cancerprogram, vilka båda har prioriterats av Nuevolution 
och där Amgen använt sina “opt-in”-rättigheter, utvecklas 
med hög hastighet och i linje med Amgens och Nuevolutions 
teams överenskomna planer.

I det första cancerprogrammet i fast-track presenterade Nu-
evolution in vivo proof-of-concept i en tumör-xenograftcan-
cermodell under fjärde kvartalet 2018. Efter Amgens ”opt-in” 
har Amgen- och Nuevolution-teamen arbetat gemensamt för 
att optimera föreningarna i programmet för målselektivitet 
och efterföljande ytterligare in vivo-effektstudier med avsikt 
att identifiera en klinisk kandidat.

För det andra cancerprogrammet med Amgens ”opt-in” iden-
tifierade Nuevolution först unika och potenta kemiska serier. 
Under 2018 genomförde Nuevolution optimering i tidigt sta-
dium genom ökad potens, målselektivitet och andra moleky-
legenskaper. Efter Amgens ”opt-in” har de två teamen fortsatt 
optimering av små molekyler med omfattande aktivitetstest-
ning, validering av verkningsmekanism, röntgenkristallografi-
studier  etc. Vi förväntar oss att nya ledande föreningar kom-
mer att gå till in vivo proof-of-conceptstudier hos Amgen för 
att validera effekten i relevanta djurcancermodeller under 
inledningen av 2019.

Ett tredje program fortsätter ”hit-optimerings”-fasen med 
hopp om att nå viktig ”proof-of-concept” för cellulärt mål-
inbinding.

Samarbete med Amgen 
Läkemedelsupptäckt & utvecklingssamarbete

Översikt

Partner Amgen Marknadsvärde: 128 miljarder USD
Intäkter (2018): 23,7 miljarder USD 
Läkemedelsföretag: TOP7 (USA)/TOP12 (globalt) inom onkologi
Huvudkontor: Thousand Oaks (CA), USA
Antal anställda: 20 800
Närvaro: >100 länder

Sjukdomsområde I samarbete med Nuevolution: Cancer och neurovetenskap

Sjukdomsmål Multipla mål (målidentitet har inte offentliggjorts)

Samarbetsstruktur 1. Tidig upptäcktsfas: Nuevolution står för alla kostnader
2. Proof-of-concept: Amgen har bekräftat effekt i definierade modeller
3. Avtalsmässig ”opt-in”: Parter agerar gemensamt för att nå utvecklingskandidat. Amgen 

tar över samtliga kostnader, inklusive Nuevolutions kostnader. 
4. Avtalsmässig licensiering: Amgen erhåller ägande

Vid licensiering erhåller Nuevolution (per program):
• Förskott: Minst 10 MUSD
• Milstolpar: Upp till 400 MUSD (utveckling plus försäljningsmilstolpar) 
• Royalty på försäljning: Ja (stegvis)

Nuevolution äger alla program tills de licensieras av Amgen

Samarbetspotential Samarbetet syftar till att förverkliga flera framgångsrika program som kan utvecklas och där 
Nuevolution kommer att erhålla betalning baserat per program

Status (multipla program) Tidig upptäcktsfas: Antal program har inte offentliggjorts
Proof-of-concept: Ett program (om framgångsrikt är nästa steg Opt-In)
Avtalsmässig Opt-In: Två cancerprogram (i optimering mot klinisk kandidat)
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RORγt hämmare
Prekliniskt program för kroniska inflammatoriska sjukdomar

För Nuevolutions interna RORγt -program fokuserar vi på 
potentiell framtida behandling av patienter med ankolyse-
rande  spondylit (inflammation i ryggraden) och inflamma-

Nästa finansiella milstolpar inom samarbetet är att uppnå 
avtalsmässig ”opt-in” från Amgen i ytterligare program och 
att förverkliga potentiell licensiering av program av Amgen 

framöver. Vetenskapligt är målet att förverkliga ytterligare 
”proof-of-concept”-resultat i djurstudier och att utveckla de 
mer mogna programmen mot nominering av kandidaterne.

torisk tarmsjukdom. Under 2018 testade vi vår första RORγt 
-kandidat i en musmodell av IBD.

Översikt

Ägare Nuevolution

Sjukdomsområden Ankyloserande spondylit (prioriterat) och Inflammatorisk tarmsjukdomer (IBD/Inflamma-
tory Bowel Disease)

Ankyloserande spondylit (AS) är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av inflammation 
i ryggraden och den sacroiliacala leden och vertebrala kolonnen. Symtom på AS är smärta och 
stelhet från nacken ner till ryggslutet. Ryggradens ben (benkotor) kan växa eller smälta ihop 
(fusion), vilket resulterar i en styv ryggrad (även kallad ”bamburyggrad”)

IBD  är ett inflammatoriskt tillstånd i tjocktarmen och tunntarmen som t ex Crohns sjukdom 
och ulcerös kolit.

Sjukdomsmål RORγt-hämmare (Retinoic Acid-related Orphan Receptor-gamma t) 

RORγt-hämmare minskar inflammatorisk reaktion producerad av särskilda immunceller 
(T-helper 17-celler (TH17)). Inflammatorisk respons av TH17-celler i människa har kopplats 
ihop med autoimmuna sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit 
Dessutom har Nuevolution visat effekt i flera djurmodeller av IBD med sina RORγt-hämmare

Behandlingspotential Nuvarande behandling för att minska TH17-autoimmunsvar görs genom användning av kost-
nadskrävande injicerbara antikroppar.
Programmet har potential att skapa en bekväm, säkrare och kostnadseffektiv tablettbaserad 
behandling

Marknadspotential Ankyloserande spondylit: Antalet diagnostiserade patienter uppgår globalt till cirka 1,5 mil-
joner. Produktförsäljning i USA, Japan och EU5 förväntas växa till cirka 2,4 miljarder USD år 
2024 från för närvarande 1,5 miljarder dollar (Global Data)
IBD: Crohns sjukdom och ulcerös kolit är bland de vanligaste inflammatoriska tarmsjukdo-
mar som drabbar nära 6 miljoner patienter (enligt gängse diagnosticering) i USA, Europa och 
Japan. Datamonitor (2017/18) bedömer att marknaden för Crohns sjukdom och ulcerös kolit 
var värd cirka 5,8 miljarder USD respektive 6,3 miljarder USD 2016, och med en prognostise-
rad tillväxt till sammantaget ca 18 miljarder USD år 2025.

Status Preklinisk fas som förberedelse för kliniska studier
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Till stöd för den kliniska relevansen av vår RORγt-hämmare i 
IBD utförde vi en viktig och från en mänsklig perspektiv rele-
vant musmodell av kolit inducerad genom adoptiv T-cellöver-
föring. Vi tillämpade den högsta möjliga stringensen i modellen 
genom att dosera vår RORyt-kandidat terapeutiskt (dvs efter 
sjukdomsutbrott) i stället för profylaktiskt (dvs skyddande). 
I denna modell isoleras aktiva T-celler (CD4 + CD45RBHigh) 
som är kapabla att producera proinflammatoriska cytokiner, 
från en donationsmus och överförs till en SCID-mottagarmus 
(SCID, svår kombinerad immunbrist, dvs möss med en signi-
fikant minskad förmåga för immunsystemssvar) som inte kan 
kontrollera T-cellproinflammatorisk aktivitet. I denna uppsätt-
ning kommer de adopterade och aktiva T-cellerna att röra sig 
till tarmen och, om de inte behandlas, inducera kolitbetingel-
ser som liknar den mänskliga sjukdomen i mottagarmössen. 
Dosering av antingen i) steroid (dexametason) ii) anti-IL17A-
antikropp eller 30mpk eller 100mpk, två gånger dagligen, hos 
Nuevolution RORyt-kandidat, initierades efter att sjukdo-
men brutit ut (utvärderad genom kroppsviktförlust). Nuevo-
lution-kandidatföreningen kunde dosberoende reducera 
sjukdomsaktivitetsindex (DAI) baserat på parametrar såsom 
kroppsviktförlust, avföringskonsistens, ration för kolonvikts-
längd och poäng för kolonhistopatologi med den högsta dosen 
av kandidatföreningen antingen i nivå med eller bättre än kon-
trollsteroid och kontroll anti-IL17A på flera kliniska parame-

trar (se figur 1 för ytterligare detaljer om denna studie).

Data från denna adoptiv-T-cellöverföringsstudie samt två 
kemiskt inducerade modeller av IBD utförd tidigare (data 
som inte visas) ger viktigt stöd för tillämpningen av våra 
RORγt-hämmare vid den kliniska behandlingen av IBD och vår 
vägledning för att driva IBD som en möjlig sekundär indikation 
för vår kandidatförening.
 
Från forskningsdelen av samarbetet med Almirall har flera 
högkvalitativa och attraktiva backupföreningar tagits fram 
till stöd för programmet. Under andra halvåret 2018 testade 
vi flera nya backup-föreningar och jämförde dessa med tidi-
gare kandidat (använd för IBD-studien) på flera parametrar, 
inklusive in vivo-effekt med användning av den jämförande 
IL23-inducerade modellen för örondermatit. De kombinerade 
data stödjer att backup-föreningarna visar överlägsna över-
gripande profiler och förbättrade effektivitet jämfört med 
tidigare kandidatförening. Baserat på dessa senaste data från 
backup-föreningar och i linje med vår kontraktsmässiga skyl-
dighet med Almirall, har Nuevolution nu möjlighet att driva en 
RORγt -hämmare som är ”best-in-class” för potentiell framtida 
klinisk testning i Nuevolution-ledande indikationer för ankylo-
serande spondylit (eller IBD).

A B

Figur 1. Data från musmodellen för adoptiv T-cellöverföring av IBD för att testa terapeutisk effekt av Nuevolutions RORγt-kan-
didat eller kontrollerna/kontrollföreningarna, steroid (DEX) eller en neutraliserande antikropp riktad mot IL17A för viktiga sjuk-
domsparametrar. Doseringen initierades efter utveckling av sjukdomssymtom (terapeutisk inställning). A: Effekt från behandlingar 
på kombinerad klinisk scoring (DAI) baserad på kroppsviktsförlust och avföring. B: Histopatologisk scoring av tjocktarmen. För A 
och B: Röd stapel = sjuk (obehandlad), blå staplar är dexametason (mörkblå) och AIL17A (ljusblå) behandlingsarmar för jämförelse, 
Gröna staplar = NUE RORγt-hämmare vid 30 eller 100 mpk, doseras oralt två gånger dagligen. Grå staplar visar friska kontroller. 
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BET BD1-bromodän selektiv hämmare
Prekliniskt program för kroniska inflammatoriska sjukdomar samt cancer

Översikt

Ägare Nuevolution

Sjukdomsområden Atopisk dermatit (AD eller eksem) och fibros samt cancer 

Fibros är bidragande orsak till flera livshotande sjukdomar, som idiopatisk lungfibros (lung-
fibros), sklerodermi (flera systemiska fibrotiska sjukdomar), icke-alkoholisk steatohepa-
tit (NASH) samt skydd av fasta tumörer. Nuevolution har visat anti-fibrotisk effekt av sina 
selektiva BET-hämmare på flera fibrotiska markörer inklusive αSMA, Col1a, CCL2, TIMP3 
samt hedgehog-pathway, som Gli1, som stöds av in vivo-effekt i både sjukdomsmodeller för 
fibros och kombinationer av anti-cancerbehandlingar.

Atopisk dermatit orsakas av överstimulering av hudceller av immunsystemcellerna TH2- och 
TH22. Det leder till en inflammatorisk process som orsakar en kronisk eller kroniskt återkom-
mande inflammatorisk hudsjukdom, kännetecknad av pruritus (klåda). Atopisk dermatit är ett 
område som får stor uppmärksamhet inom läkemedelsindustrin

Nuevolution har visat att dess BET-hämmare kan minska responsen på TH2 cytokiner och 
hämma produktionen av TH22 cytokinin IL-22

Sjukdomsmål Bromodomän BET bindingsdomän 1 selektiva hämmare

Bromodomän BET-proteiner reglerar flera gener som är av central betydelse i celler som orsa-
kar både inflammatoriska processer och cancer. Viktigt är att icke-selektiva hämmare av bro-
modomän BET-proteiner i klinisk utveckling visar signifikanta biverkningar.

Nuevolutions bromodomän BET BD1-selektiva hämmare är selektiva för den första bromo-
domänen (BD1) av BET-familjen av proteiner.

I motsats till de icke-selektiva BET-hämmarna i klinik reglerar Nuevolutions bromodomän 
BET BD1-selektiva hämmare en mycket liten avgränsad uppsättning viktiga inflammatoriska 
gener utan att påverka gener som orsakar giftiga och skadliga effekter.

Behandingspotential Fibrotiska sjukdomar: Området för fibrotiska sjukdomar är signifikant underbehandlat idag, 
och antifibrotisk behandling kan avsevärt hjälpa vid behandling av vissa cancerformer med 
en hög fibrosnivå. De fibrotiska sjukdomarna innefattar ett brett spektrum av systemiska 
fibrotiska sjukdomar, som systemisk skleros (eller sklerodermi), transplantat-vs-värdsjukdom 
(GvhD), liksom de vanligaste organspecifika fibrotiska sjukdomarna som lungfibros, njurfi-
bros och levercirros, för vilken det finns ett stort otillfredsställt behov.

Atopisk dermatit: Över 13 miljoner (diagnostiserade) patienter världen över lider av hudsjuk-
domen atopisk dermatit. För den allvarliga formen av sjukdomen finns ett stort icke tillgodo-
sett medicinskt behov med nuvarande läkemedel och det är en sjukdom som röner betydande 
intresse, investeringar och forskningsinsatser inom läkemedelsindustrin, parallellt med ett 
betydande fokus på psoriasis. 
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Figur 2. I fibrotiska sjukdomar som Idiopatisk lungfibros (IPF), systemisk skleros (SSC) och icke-alkoholisk stomathepatit (NASH) ersätts 

normala organ- och vävnadsceller som utför viktiga kroppsfunktioner av icke-produktiva fibroblaster och bindväv. I den enkla översikten ovan 

stimulerar TGFβ1-cytokinet gener i fibroblasterna vilket leder till produktion av myofibroblaster (som bindväv).

De viktiga och sjukdomsrelevanta generna och biomarkörerna av fibros som visas på den högra panelen är alla effektivt undertryckta av Nu-

evolution bromodomän BET-BD1-hämmare.

Genom att förhindra de listade fibroblastgenerna kan Nuevolutions bromodomän BET-BD1-hämmare möjligtvis förhindra utveckling av den 

allmänna fibrosprocessen av fibrotiska sjukdomar (överst) eller den fibros som skyddar tumörer, som t.ex. bukspottkörtelcancer (underst). 

BET-familjen av proteiner är viktiga för reglering av flera gener 
som är relevanta för immunsystemet, cancer och inflammato-
riska sjukdomer. Flera studier in vitro (i celler) och in vivo (djur) 
utförda av Nuevolution visar en förbättrad säkerhetsprofil 
jämfört med de nuvarande icke-selektiva BET-hämmarna i kli-
nisk utveckling.

Under slutet av 2018 var vi i slutfasen av effektivitetstestning 
in vitro och in vivo av våra ledande prekandidatföreningar. 
Efter årsslutet och baserat på omfattande profilering har vi 

nominerat NUE20798 och NUE23530 som vår första pro-
gramutvecklingskandidat respektive backup-förening. Dessa 
föreningar visar övertygande övergripande egenskaper och 
anses båda vara kraftfulla och attraktiva som kandidater för 
programutveckling. Viktiga egenskaper innefattar hög selekti-
vitet (> 100x) för BET-BD1 över BET-BD2, forträflig in vitro-/
in vivo-stabilitet för flera (djur) arter, attraktiva föreslagna dos-
nivåer i människa och inga uppkomna säkerhetsbelastningar 
som förhindrar fortsatt utveckling. Efter avslutad utestående 
testdata i början av 2019 kommer programmet som nästa steg 

Översikt (fortsättning)

Marknadspotential Idiopatisk lungfibros: Datamonitor förutspår en marknadstillväxt på cirka 7,5% (CAGR 2017-
2024) till 3,5 miljarder USD år 2024.
Systemisk skleros (sklerodermi): Global Data förväntar en marknadstillväxt på cirka 5% till 
0,5 miljarder USD år 2024.
Atopisk dermatit: Global Data prognostiserar betydande marknadstillväxt för atopisk derma-
tit och ett prognostiserat värde år 2020 i storleksordningen 9,5 miljarder USD (från 6 miljar-
der USD år 2017).

Status Kandidatnominering slutet av 2018: Uppnådd för NUE20798
Nästa steg: API-produktion och regulatorisk preklinisk säkerhet
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att gå in i kilogramskale-produktion av NUE20798 för att möj-
liggöra regelbundna säkerhetsstudier innan ansökan om IND 
för klinisk testning i människa.

En ny föreningsformulering för NUE20798 identifierades 
vid slutet av 2018 vilket gav en förbättring av biotillgänglig-
heten (upptag) för en oral förening från 20% till en utmärkt 
80%-upptagning efter oral behandling. Formuleringen ska 
möjliggöra säkerhetsstudier i regulatoriska studier samt kli-
niska prövningar i människa i tidigt stadium.

Dessutom har vi under 2018 fortsatt att befästa våra in vitro-
data som effektivt stödjer BET-BD1-hämmarsuppression av 
nyckelprofibrotiska gener, som TGF-β2 och Gli1, i tillägg till 
de tidigare identifierade generna aSMA, CCL2, Collagen1a och 
andra från TGF- β1-stimulerade fibroblaster (celler som bildar 
bindväv).

Den potenta in vitro-effekten och anti-fibrotiska profilen hos 
våra BET-BD1-hämmare ligger väl i linje med våra tidigare rap-
porterade data genom användning av den tidigare ledande för-
eningen NUE7770 i två musmodeller av fibros som efterliknar 
lungfibros (IPF eller Idiopatisk lungfibros) och sklerodermi.

De övertygande anti-fibrotiska data och den projicerade för-
bättrade säkerheten i jämförelse med icke-selektiva BET-häm-
mare kan stödja den potentiella användningen av NUE20798 i 
fibrossjukdomar som IPF, Scleroderma och potentiellt NASH 
såväl som i anti-cancerbehandlingar för att hjälpa behandling 
av solida tumörer (en översikt över den profibrotiska proces-
sen i fibrosjukdomar och cancer visas i figur 2).

IMMUNO-ONKOLOGI: POTENTIELL ANVÄNDNING AV 
BROMODOMÄN BET-BD1-HÄMMARE I FLERA CANCER-
FORMER MED HÖGA FIBROSNIVÅE
Cancerbehandlingar inom området immuno-onkologi som 
aktiverar immunsystemet för att attackera tumörer har visat 
stora framsteg under det senaste åren. Godkända immuntera-
pier, som PD1 (programmerad död 1) kontrollpunktshämmare 
Opdivo (nivolumab) och Keytruda (pembrolizumab) har redan 
markerad potentialen hos läkemedel inom detta område, efter-
som de inte bara radikalt har förändrat behandlingsparadigmet 
för flera sjukdomar, utan har också genererat betydande för-
säljningsökning. Klinisk data visar dock att endast 20-30% av 
patienterna kanske reagerar på anti-PD-1/PD-L1-läkemedel i 
monoterapi och att det även finns flera tumörtyper som svarar 
väldigt dåligt eller inte alls på dessa kontrollpunktshämmare.

Figur 3. Typisk Kaplan-Meier Plot för kemoterapi, IO monoterapi och IO-kombinationer av behandlingssvar

Trots förväntad klinisk effekt av antikroppar som blockerar immunkontrollpunkter som PD1 (som t.ex. monoterapi) tyder ny data på att 

många cancerformer kan undvika upptäckt och attack av immunsystemet, genom flera olika mekanismer (t.ex. kombinationsterapi som kan 

ge bättre långsiktiga överlevnadsutsikter). Detta inbegriper att bygga en tumörmikromiljö som inte stödjer en riktig immunattack och framför 

allt bygger skikt av fibrotisk vävnad för att främja tumörtillväxt och förhindra infiltrering av tumörriktande immunceller för att motstå immu-

nigenkänning och attack på tumörcellerna. 
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Det är av högsta intresse att identifiera små molekyler som 
kan användas i kombination med kontrollpunktsmodulato-
rer för att ge betydande synergistiska effekter vid cancerbe-
handlingar. Flera kliniska försök har inletts med Keytruda och 
Opdivo i kombination med småmolekylära läkemedel för att 
söka behandlingssynergier, och på sätt potentiellt ge bättre 
långsiktiga överlevnadsutsikter (vilket visas i figur 3).

Baserat på de positiva anti-fibrotiska data kring BET-BD1-
hämmare initierade Nuevolution testningen av NUE20798 i 
kombination med en antikroppsinriktad PD1 (kontrollpunkts-
hämmare) för att utforska potentialen för ökad anticancer-ef-
fekt i en syngenisk musmodell av kolorektal cancer.

I denna modell undersöktes effekten på tumörtillväxt av 
antingen anti-PD1 (doserad genom injektion) eller NUE20798 
(doserad oralt), administrerad som monoterapi eller som en 
kombination av behandlingar. NUE20798 har inte någon effekt 
på tillväxten av kolorektala cancerceller in vitro (GI

50
 > 100 

mikromolar - data har inte visats (GI
50

  betyder 50% tillväxt-
hämning vid en given koncentration)) och in vivo i linje med 
sin godartade säkerhetsprofil (dvs. NUE20798 är mycket säker 

och dödar inte celler). Preliminär data från den kolorektala 
cancermodellen tyder på att NUE20798 kan ha en potentiell 
synergistisk effekt i kombination med immunterapi genom 
att dämpa ytterligare tumörtillväxt jämfört med en ensam 
kontrollpunktshämmare. Detta indikativt positiva resultat 
från denna studie ligger i linje med våra data som stödjer både 
en anti-fibrotisk mekanism hos våra BET-BD1-hämmare och 
potentiella framtida behandlingsalternativ för svåra fibrossjuk-
domar hos människa och som sidobehandling för flera cancer-
former med höga fibrosnivåer som till exempel cancer i buk-
spottskörteln.

Baserat på dessa spännande data har vi initierat ytterligare can-
cermodellstudier för att studera NUE20798 för att bestämma 
dosproportionella tumörfibros-biomarköreffekt, beräkning av 
estimerad dos i människa och för att stödja terapeutisk index-
prognos.

Programmet kan nu utvecklas vidare under 2019 med ökade 
framtida kliniska testmöjligheter, nu inkluderande potenti-
ella kombinationer av cancerbehandlingar förutom fibros och 
atopisk dermatit
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IL-17A hämmare
”Lead”-optimeringsprogram för kroniska, inflammatoriska sjukdomar

Översikt

Ägare Nuevolution

Sjukdomsområden Inflammatoriska hudsjukdomar (t.ex. psoriasis), psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och 
eventuellt andra TH17-drivna sjukdomar.

Inflammatoriskt svar av TH17-celler hos människa har kopplats ihop med autoimmuna sjuk-
domar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Sjukdomsmål Interleukin IL-17A

IL-17A är den viktigaste inflammatoriska signaleringsmolekylen (ett cytokin) producerad från 
TH17-celler i immunsystemet. Detta cytokin orsakar flera inflammatoriska sjukdomar

Förmågan att direkt hämma IL-17A med små molekyler är en stor framgång, som hittills miss-
lyckats på grund av att målet är mycket svårt att adressera. Nuevolution har identifierat och 
optimerat sådana små molekyler genom tillämpning av sin Chemetics®-teknologi som gör 
det möjligt för Nuevolution att testa miljarder till biljoner molekyler. Eftersom våra moleky-
ler är små möjliggör de behandling baserad på tabletter och kräm, vilket inte är möjligt med 
injicerbara antikroppar (stora molekyler).

Behandlingspotential Nuvarande behandling för minskning av TH17-autoimmunsvar uppnås genom användning av 
kostsamma injicerbara antikroppar

Programmet har potential att leverera bekvämare och säkrare behandling baserad på tablet-
ter och kräm/salva (topikalt) 

Antikroppar medför nackdelar som i.) en mycket hög kostnad ii.) dosering genom injektion 
flera gånger per månad/år iii.) potentiella negativa immunreaktioner mot antikroppen och 
iv.) förlängd försvagning av patientens immunsvar som kan orsaka vissa infektioner genom 
långsiktig eliminering av patientens egen kapacitet till immunsvar. Genom att rikta sig mot 
sjukdomscytokiner med en småmolekyl kan man erbjuda både smidig topikal och tablettba-
serad lösning, vilket möjliggör kostnadseffektiva alternativ med färre immunrelaterade risker.

Marknadspotential Psoriasis: För närvarande värderad till cirka 9,4 miljarder USD i USA, Japan och fem större 
marknader i EU (7MM). Enbart psoriasismarknaden bedöms nå 9,7 miljarder USD under 2020 
(Datamonitor, april 2017)

Ankyloserande spondylit: Antalet diagnostiserade patienter uppgår globalt till cirka 1,5 mil-
joner. Produktförsäljning i USA, Japan och EU5 förväntas växa till cirka 2,4 miljarder USD år 
2024 från för närvarande 1,5 miljarder USD (Global Data, 2016)

Status ”Lead”-optimering
Nästa steg: Avsluta optimering och förberedelse för val av utvecklingskandidat för topikal 
(kräm/salva) användning

NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2018 17



Figure 4. Avbildning av TH17-cellproduktionen av IL-17A som är relevant för multipla sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankylose-

rande spondylit. Ett antal antikroppar på marknaden har validerat IL-17A-målet i kliniken där Nuevolution nu använder små molekyler i flera 

program för att direkt eller indirekt blockera IL-17A-sjukdomspatologi.

Som tidigare beskrivet för vårt RORγt-program är IL-17A den 
grundläggande signaleringscytokinen som produceras från 
TH17-celler i immunsystemet. Denna cytokin är ansvarig för 
att köra flera inflammatoriska sjukdomar som psoriasis, psori-
asisartrit, ankyloserande  spondylit och anses vara en viktig 
bidragande faktor vid sjukdomar som IBD och multipel skleros 
(se figur för 4 för detaljer).

Nuevolution har upptäckt mycket potenta små molekyler för 
IL-17A som för närvarande är i optimering med syftet att iden-
tifiera föreningar för en ny topikal (t ex kräm) och senare oral 
administrering (tabletter).

För att validera verkningsmekanismen och jämföra en av våra 
IL-17A-blockerare har vi testat och jämfört in vivo-effekten av 
en Nuevolution IL-17A-blockerare och en IL-17A-neutralise-
rande antikropp i en kollageninducerad artrit (CIA) musmodell. 
Nuevolutions småmolekylförening gav en stor dosproportio-
nell effekt där den högsta dosen visade klinisk effektivitet i 
nivå med referens-antikroppsmålet IL-17A (figur 5). Positiva 
data stödjer att en småmolekyl direkt riktad mot IL-17A kan 
uppnå samma effekt i klinisk poäng som en terapeutisk anti-
kropp riktad mot IL-17A.

I ansträngningarna mot optimering och formulering av en 
aktuell behandling (crème) utförde vi djurförsök av flera 
IL-17A-hämmare doserade topikalt (på huden) i en imiqui-
mod-inducerad musmodell som liknar mänsklig psoriasis. Från 
den kliniska poängen (hudflagning) visade de IL-17A-fören-
ingar som doserades topikalt effekt i nivå med den hos en anti-
kropp mot IL-17A doserad genom injektion (se figur 6).

Sedan dessa in vivo-tester genomfördes har vi optimerat för-
eningar ytterligare och de visar nu signifikant förbättrad cell-
baserad styrka i vår analys av IL-17A-hudcell (keratinocyt). Den 
väsentliga potensökning for föreningerne i en sjukdomsrele-
vant cellbaserad analys, ger momentum i våra två vägar mot 
identifiering av i första hand en topikal förening och i andra 
hand en oral kandidatförening.

Efter formuleringsstudier är flera potenta föreningar på väg 
mot testning som en topikal agent för penetration av hudväv-
nad och effektivitet i hudprover i människa. Dessa ansträng-
ningar är inriktade på den slutliga optimeringen av föreningar 
för en topikal applikation och senare för ett oralt administrerat 
läkemedel. 

Figur 5. En Nuevolution IL-17A-blockerare testades i en 

effektstudie in vivo genom att använda musmodellen 

för kollageninducerad artrit med terapeutisk dosering. 

Mössen visar en hög grad av ”artritisk” klinisk scoring 

när de lämnas obehandlade (röd linje). I motsats före-

bygger en antikropp som är specifik för IL-17A-doserad 

intraperitonealt ytterligare tillväxt av sjukdomen (blå 

linje). En Nuevolution-små molekyl IL-17A-blockera-

re (molekylvikt mindre än 480 Da) doserad på samma 

sätt – subkutant två gånger dagligen – gav en dospro-

portionell effekt i klinisk scoring med den högsta do-

sen på 180 milligram per kilogram mus (mpk) vilket gav 

en minskning av klinisk artrit-scoring motsvarande den 

neutraliserande IL-17A-antikroppen (mörkgrön).
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Figur 7. Mus TNFα cytokinet (mTNFa) administrerades till friska möss följt av övervakning av kroppstemperatur i 6 timmar. Utan hämning av 

RIPK1 sjönk muskropptemperaturen signifikant (~ 6 °C - röd linje) i en process som kräver aktiv RIPK1. En singel oral dos av en ny och selektiv 

Nuevolution RIPK1-hämmare som administreras vid 5 mg/kg (mpk) (ljusgrön) eller 25 mpk (mörkgrön) vid tidpunkten -2 timmar, elimineras 

temperaturfallet helt och normal kroppstemperatur upprätthålls. Den starka effekten på kroppstemperatur vid blygsamma doser ger djur-

bevis (in vivo) för RIPK1-målbindning/interaktion och bortträngning i överensstämmelse med mycket potent in vivo-hämning av RIPK1 av 

NUE-hämmare. 

Figur 6. Effekt av NUE IL-17A-hämmare i Imiqui-

mod-modell för psoriasis. Psoriasisliknande symtom 

inducerades topikalt med kräm, som innehåller Imiqui-

mod, på mössens ryggar. NUE-föreningar doserades två 

gånger dagligen genom direkt applicering av en 1% för-

eningslösning på huden. Klinisk scoring (komposit-sco-

ring av erytem (hudrodnad), fjällning och förtjockning 

av huden) sammanfattades i sin helhet av studien för 

att ge en total bild av sjukdomssymptom. Hämningen av 

IL-17A med en neutraliserande antikropp visades för att 

delvis lindra sjukdomssymptom och NUE-småmolekyl 

IL-17A-hämmare (NUE1-3) visade sig hämma sjukdoms-

symptomen till samma nivå som IL-17A-antikropp. 

Två program i tidig fas, RIPK1 och TYK2-pseudokinas, som är 
viktiga för flera inflammatoriska sjukdomar, har utvecklats i 
”fast track” under andra halvåret 2018. RIPK1 är ett protein-
kinasmål som kontrollerar celldödsbeslut i flera celltyper vilka 
är relevanta för olika yttre inflammatoriska sjukdomar som 
ulcerös kolit och psoriasis samt neuronal inflammation i cen-
trala nervsystemet vid Alzheimers sjukdom. Nuevolution har 
upptäckt starka och selektiva hämmare som nu är i ”fast-track” 

till optimering av ledande föreningar med syftet att identifiera 
kandidatföreningar för både perifera och CNS-sjukdomar.

Under fjärde kvartalet 2018 har vi testat en mycket potent 
och RIPK1 selektiv ledande förening i en enkel surrogatsjuk-
domsmodell som rapporterar in vivo-aktivitet hos RIPK1-ki-
naset som är relevant för de ovan beskrivna sjukdomarna  i 
människa. I denna modell injiceras mus TNFα (mTNFα) i en 

Projekt i tidig upptäckt
Multipla mål och sjukdomar
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mus som orsakar en signifikant minskning av temperaturen i 
muskroppen som är beroende av aktiviteten hos RIPK1. Följ-
aktligen kan effektiv hämning av RIPK1-kinasaktiviteten med 
en liten molekylförening motverka effekten av mTNFα och 
bibehålla normal kroppstemperatur (se figur 7 för detaljer). I 
denna surrogatsjukdomsmodell återställer både orala doser 
med 5 och 25 mpk (milligram per kg kroppsvikt) fullständig 
normal kroppstemperatur i överensstämmelse med effektiv 

PRESENTATIONER

“From Multiple Hit Series to (Pre)Clinical Candidates Using 
DNA-Encoded Library Technology”, Sanne S. Glad, 1st Alpi-
ne Winter Conference in Medicinal and Synthetic Chemistry, 
28 jan - 1 feb, St. Anton, Österrike

“DNA Encoded Library Technology: From hits to clinical 
candidates”, Dr. Luigi P. Stasi, The Danish Society for Medici-
nal Chemistry and Chemical Biology, Inaugural Symposium, 31 
31 maj, Köpenhamn, Danmark

“DNA Encoded Library Technology: From hits to preclinical 
candidates targeting BET-BD1”, Dr. Thomas Franch, Oxford 
Global 19th Annual Drug Discovery Summit, 6-8 juni, Berlin, 
Tyskland

“Mapping of Drug-like chemical universe with reduced com-
plexity molecular framework”, Dr. Aleksejs Kontijevskis, Eu-
roQSAR 2018. 16-20 september, Thessaloniki, Grekland

“Direct inhibition of IL-17A with small molecule compounds 
identified from DEL”, Dr. Thomas Franch, Oxford Global 5th 
Drug Discovery USA Congress, 11-12 oktober, San Diego, 
USA

hämning av RIPK1 genom Nuevolutions testförening. De posi-
tiva data från denna TNFα-chockmodell ger bevis för in vivo 
RIPK1-målbindning, som stödjer programvärdet och ytterli-
gare ”fast-track”-optimering av Nuevolution RIPK1-hämmare 
för användning i både ytliga och eventuellt CNS-inflamma-
toriska sjukdomar (som Alzheimers sjukdom och amyolateral 
skleros (ALS)).

Nuevolutions vetenskapliga presentationer
2018

“Direct inhibition of IL-17A with small molecule com-
pounds”, Dr. Søren Jensby Nielsen, Cytokines 2018, 227 okt 
– 1 nov, Boston USA

“Direct inhibition of IL-17A with small molecule com-
pounds identified from DEL”, Dr. Sanne Glad, 2nd Medicinal 
Chemistry Summit: Europe, 29-30 oktober, London, Storbri-
tannien

“Development of small molecule inhibitors of IL-17A/IL-
17RA identified from DNA Encoded Libraries”, Dr. Garrick 
P Smith, Trends in Medicinal Chemistry, 6 december, Lon-
don, Storbritannien

PUBLICERAD VETENSKAPLIG ARTIKEL
I samarbete med Nobelpristagaren Dr. Robert J. Lefkowitz-lab 
vid Duke University, var Nuevolution medförfattare till en 
vetenskaplig publikation som beskriver tillämpningen av 
Nuevolutions Chemetic®-teknologi för identifiering av nya 
positiva allosteriska modulatorer av den β2-adrenerga GP-
CR-receptorensignalen över cellulära membran. Den nya 
publikationen utökar vår tidigare gemensamma publikation 
från 2017 och visar nu identifieringen av föreningar som kan 
stimulera signalering genom ett cellmembran med en nyckel 
GPCR. Den gemensamma artikeln ”Small Molecule Positive 
Allosteric Modulators of the β2-Adrenergic Receptor Isola-
ted From DNA Encoded Libraries” publicerades i den välkän-
da journal Molecular Pharmacology i maj 2018.

Chemetics® plattformsteknologi

i byggstenar, biblioteksproduktioner samt infrastruktur är 
nyckeln till att behålla vår status som världsledande inom det 
DNA-kodande biblioteksteknologiska området och för att 
stödja alla pipelineaktiviteter.

Under 2018 fortsatte Nuevolution sina betydande investe-
ringar i produktion av ytterligare 6 Chemetics®-bibliotek för 
plattformsscreening för att stödja screening av nya läkeme-
delsmål i pipeline samt att stödja målfokuserade bibiotek 
för nyckelmål redan i optimeringsfasen. Dessa investeringar 
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Snabb tillgång till föreningar för biologisk testning   
Ett viktigt Chemetics®-processteg

Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknologi har 
förberett triljoner DNA-märkta läkemedelsmolekyler, vil-
ket gör det möjligt att screena ett gigantiskt antal molekyler 
mot vilket intressant sjukdomsmål som helst. I jämförelse har 
ett vanligt läkemedelsföretag endast tillgång till 1-2 miljoner 
föreningar för att stödja sina program. Resultatet av Chem-
etics®-screeningen är de ”hits” av föreningar som ger värde-
fulla utgångspunkter för ytterligare optimering i program för 
upptäckt av läkemedel. Optimeringen innebär förfining av 
de ursprungliga träffarna för att slutligen få fram och nomi-
nera läkemedelskandidaten, en potent och säker molekyl med 
attraktiv medicinsk effekt (se Nuevolutions årsredovisning 
2016/17 sid. 27-30).

Efter screening av ett sjukdomsmål med användning av Chem-
etics®-DNA-märkta molekyler består screeningsprodukten 
av många tusentals målbindande föreningar som vardera är 
kopplade till en unik DNA-sekvens. DNA-etiketten innehåller 
information om strukturen hos molekylerna som de är fästa 
vid (liknande streckkoder på kommersiella produkter). Efter 
ett antal bearbetningssteg översätts de isolerade DNA-sek-
venserna sedan genom ”big data”-beräkning i föreningskon-
struktionerna som identifieras via skärmen, det vill säga som 
nu representerande hit-föreningsstrukturer på datorskärmen. 
Läkemedelskemisten   utvärderar sedan dessa kemiska struktu-
rer baserat på kvalitet och sammanställer en lista över de favo-
ritföreningar som ska tas fram i fri form (utan DNA-märkning) 
genom syntetisk organisk kemi för omfattande förenings-
tester i biologiska analyser [se figuren nedan]. De biologiska 
aktivitetsdata från dessa tester ger läkemedelsforskaren viktig 
vägledande information som gör det möjligt att utforma nya 
och förbättrade föreningar (hit-förfining eller -optimering) i 
nästa föreningscykel Design - Synthesis - Testing (DST) vil-
ket driver föreningens optimeringsprocess mot nominering av 
en läkemedelskandidat inom programmet.

PARALLELLKEMISKA GRUPPEN – TAR FRAM NYA FÖR-
ENINGAR FÖR ATT PÅSKYNDA PROCESSEN FÖR UPP-
TÄCKT AV LÄKEMEDEL
En extremt viktig och integrerad del av Nuevolutions tekno-
logi för Chemetics®-plattformen är ett kompetent och dedi-
kerat team för parallellkemi. Teamet utgör en stödjande infra-
struktur som erbjuder en mycket småskalig produktion/syntes 
av föreningar i en parallell setup. Teamet tillämpar innovativa 
syntesprotokoll för att skapa hundratals nya och rena fören-
ingar för de olika upptäcktsprogrammen inom några veckor 
för att stödja kvalificeringsprocessen och snabba DST-cykler 
för läkemedelskemisterna . Denna del av Chemetics®-platt-
formen är mycket viktig för snabb utveckling, till lägre kost-
nad och med en högre framgångsfaktor från målscreening till 
nominering av kandidaten för utveckling av läkemedel.
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En viktig fördel med vår parallella kemiska verksamhet är till 
exempel användningen av mycket små mängder utgångsmate-
rial (mindre än 1 mikrogram material) vilket traditionellt inte 
är tillämpbart vid konventionella syntesmetoder. Syntesska-
lan har många fördelar, inklusive en betydande minskning av 
materialkostnad per förening, minskat lagringsutrymme, kost-
nad för utrustning, enkel hantering av material och, viktigast av 
allt, antalet föreningar som kan produceras och hanteras per 
tidsenhet och forskare.

Nuevolutions team inom parallellkemi använder flera metoder 
för föreningssyntes, vilket gör att teamet och läkemedelske-
misterna har tillgång till vilken önskad ny förening som helst. 
Oavsett vilken metod som används är en gemensam nämnare 
sammansättningen av föreningen från mindre delar (byggste-
nar) som alla lagras individuellt i färdiga flaskor i vårt arkiv för 
byggstenar för enkel och säker lagring, hämtning av fragment 
och experimentell användning. 

En kemist i teamet för parallellkemi kan förbereda mer än 50 
föreningar samtidigt i en parallell uppsättning kallad ”en syn-
teskampanj”. Varje sådan kampanj kan innehålla föreningar 
med flera olika strukturella föreningsklasser och även med 
flera olika upptäcktsprogram, vilket skapar hög flexibilitet för 
den parallella föreningsproduktionen.

Vårt parallella kemiteam fortsätter att utveckla nya och skräd-
darsydda syntesprotokoll för att stödja både Chemetics®-scre-
ening och nya metoder för syntes av föreningar under optime-
ringen i upptäcktsprogrammen.

När en parallell synteskampanj väl har slutförts går varje syn-
tesprodukt genom rening, kvantifiering och kvalitetskontroll 
för att bekräfta föreningens struktur och renhet. Därefter tes-
tas föreningsmaterialet i flera biologiska analyser för aktivitet, 
säkerhet och stabilitet vilket fullbordar en DST-cykel.

Det snabba och omfattande flödet av parallell syntes med låga 
föreningskostnader, som beskrivs här, är unikt för Nuevolution 
och en värdefull tillgång både för att stödja Chemetics®-scre-
eningen och snabba datagenerering och beslutsfattande under 
fasen för optimering av läkemedelsupptäckt.

“Det är som att arbeta i centrum av processen för läkemedel-
supptäckt; att arbeta i glappet mellan läkemedelskemistens rit-
bord och det biologiska testlaboratoriet är mycket spännande” 
säger Mathilde

“Vår unika och flexibla setup inom parallellkemi ger oss möj-
ligheten att driva olika organiska syntesmetoder samtidigt, vil-
ket skapar en plattform som gör det möjligt att gå snabbt från 
”med.chem.”-utveckling till en slutlig förening ” säger David

“Varje gång vi startar en kampanj står vi inför en ny intressant 
utmaning: Vi måste samla in och skissa på så många syntetiska 
protokoll som möjligt för att effektivt klara parallell produk-
tion av många olika föreningar för en kampanj. Efter rening, då 
vi inom några veckor levererar rena lösningar av nya föreningar 
för de biologiska analyserna ger det en stor personlig tillfreds-
ställelse...och sedan börjar en ny kampanj! ” säger Anna.

Nuevolution parallelkemiska gruppen-
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Informatik
Ryggraden i Chemetics®

BIBLIOTEKSDESIGN
Genom att använda Chemetics® screeningar bygger vi fram-
gångsrikt vidare på kvaliteten på våra screeningsbibliotek 
(ett bibliotek = stor samling molekyler). Att designa Cheme-
tics®-biblioteken innebär en grundlig utvärdering av tusentals 
kemiska byggstenar, där vi tittar på läkemedelsliknande egen-
skaper, mångfald (skillnad jämfört med andra byggstenar), 
reaktivitet och kompatibilitet (dvs. kontroll av utseende/form, 
kvalitet och förmåga att koppla ihop med andra byggstenar). 
Dessutom kommer de tillämpade designprinciperna att avgöra 
de övergripande biblioteksegenskaperna, och vi strävar efter 
att göra varje bibliotek så brett och läkemedelslikt som möj-
ligt.

Det är vår erfarenhet att nyckeln till framgång är inte bara 
att testa många lösningar, utan också att testa så många olika 
lösningar som möjligt för att skapa den största möjligheten 
att identifiera ”hits”. Testningen utförs i en process som kall-
las ”screening”, där de många möjliga lösningarna (moleky-
ler) exponeras för ett relevant biologiskt sjukdomsmål (inom 
exempelvis cancer eller inflammation) i form av ett protein. Det 
motsvarar testningen av miljontals möjliga nycklar (molekyler) 
för att hitta de som passar i låset (målproteinet). En molekyl 
som är kapabel att binda till ett målprotein benämns en ”hit”, 
vilken kan ytterligare optimeras/raffineras och försiktigt tes-
tas och utvecklas till en annan molekyl som ofta benämns en 
kandidat eller utvecklingskandidat.

Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknologi hanterar och screenar biljoner läkemedelsmolekyler i laboratoriemiljö, vilket 
gör det möjligt att studera Nuevolutions testmolekyler direkt i verkliga biologiska processer.

Ett sådant stort antal molekyler kan normalt endast hanteras teoretiskt genom digitala beräkningsmetoder, men ofta motsvarar 
teorin inte naturens system. Nuevolutions tillvägagångssätt är därför mycket attraktivt, eftersom biljoner testmolekyler kan stu-
deras i biologiska system i realistiska miljöer. Det är Nuevolutions användning av DNA-märkta molekyler med Chemetics®-tek-
nologin som gör det möjligt att screena detta stora antal verkliga molekyler mot något sjukdomsmål av intresse i en biologisk 
realistisk miljö.

Det skulle dock inte finnas någon effektiv Chemetics®-teknologi utan datorer, mjukvara och algoritmer eftersom teknologin 
genererar komplexa uppsättningar av stora mängder data.

Våra kärnprocesser innefattar beräkningskomponenter, som är centrala när Chemetics® används, och som utgör en ryggrad från 
de tidiga planeringsfaserna (design av molekyler) tills valet av det potentiella nya läkemedlet (produkten) görs. På grund av Chem-
etics® unika teknologi har många skräddarsydda (inhouse) mjukvaruprogram som är ”state-of-the-art” utvecklats och underhålls 
internt hos Nuevolution.

Vi på Nuevolution betecknar de processer och beräkningsresurser som finns i Chemetics® ”Informatik”, eftersom det sammanfat-
tar det centrala i det vi gör – design, hantering, analysering och upplysande information som gör det möjligt för Nuevolution att 
uppnå sitt uppdrag att effektivt utveckla läkemedel.

Utformningen av bibliotek i storlekarna hundratals miljoner till 
miljarder föreningar är en teknisk och beräkningsmässig utma-
ning, som vi på Nuevolution har löst genom att utveckla nya 
vetenskapliga principer, sofistikerade program och algoritmer 
som ingen annan befintlig teknologi klarar av. Förmågan att 
designa stora, diversifierade och läkemedelsliknande bibliotek 
är en nyckel till vår framgång och endast möjlig genom att till-
lämpa informatik.

AVKODNING
Miljoner, miljarder och biljoner molekyler som var och en har 
en unik DNA-streckkodsetikett, som används för screening 
i en blandning av sådana molekyler, är verkligheten hos ett 
Chemetics®-bibliotek. Även om antalet olika molekyler min-
skats avsevärt genom screeningsprocessen är det fortfarande 
en blandning av molekyler som behöver översättas och tolkas 
till begriplig information som därefter kan analyseras. Vi kallar 
denna process för ”avkodning”.

DNA-streckkoderna som återhämtas under exponeringen 
av målproteinet (screeningen för nycklar som passar i låset) 
matchas mot bibliotekets design. Vi kan nu översätta en åter-
ställd DNA-streckkod till strukturen för en kemisk förening, 
det vill säga DNA kan ”berätta” för oss vilken struktur småmo-
lekylen har. Generellt sett liknar processen den när en produkt 
i en livsmedelsbutik skannas med en streckkodsläsare för att 
informera kunden om produkt, varumärke och pris på en viss 
produkt. När DNA:et (som fungerar som en streckkod), delas 
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Nuevolution informatik gruppen

teras av mjukvaruprogram och algoritmer som utvecklats vid  
Nuevolution, vilket gör att vi kan processa mer än 500 miljoner  
screeningsdata per månad. Förutom avkodning breddar våra 
algoritmer den avkodade informationen genom att dubbel-
kolla tusentals andra tidigare screeningsdatauppsättningar i 
våra databaser, vilka ger en bra grund för att fatta välgrundade 
beslut baserade på tidigare erfarenhet. 

ANALYS
En stor fördel med Chemetics® jämfört med konventionella 
(”high-throughput”) screeningmetoder är tillgången till betyd-
ligt fler ”hits” både avseende kvantitet, men också bredd, 
vilket ger möjlighet till många olika utgångspunkter för läke-
medelsutveckling. Sådan ”lyx” kräver emellertid stödjande 
algoritmer för att kunna utföra en analys av data. Kemiska för-
eningar är grupperade (ordnade) utifrån deras släktskap (lik-

LÄKEMEDELSDESIGN
När en förening har identifierats och valts från screening, går 
den in i upprepande cykler av Design - Synthes – Test (DST), 
en process som gradvis kommer att förbättra (förfina) läke-
medelsmolekylen till den punkt då en specifik molekyl – den 
bästa – kan nomineras som kandidatläkemedel. Informatik är 
en integrerad del av DST-cykeln som ger verktyg för att utvär-
dera idéer från läkemedelskemisten innan en ny version av för-
eningen produceras. Dessa verktyg innefattar beräkning av 
föreningens egenskaper, men skapar även strukturella model-
ler av hur kemiska föreningar samverkar på atomnivå med det 
terapeutiska proteinmålet. Således skapar vi en visuell tredi-
mensionell modell av hur nyckeln passar i låset. Design av nästa 
generations föreningar där ofta små anpassningar är viktiga, 
men svåra att få fram utan att ta bort andra väsentliga känne-
tecken/egenskaper, är till stor del hjälpt av att ha strukturer för 
beräkningsmodeller till hands.

DATALOGISTIK
Att binda ihop våra processer som gör data tillgängliga på rätt tid, formaterad och presenterad på ett begripligt sätt, kräver att 
data från olika källor är bearbetade, sammanställde och lagrade centralt i våra databaser. Investeringen i datalogistik gör det möj-
ligt för oss att hålla koll på vilken molekyl som helst, dess egenskaper och biologiska aktivitet. Vi kan snabbt få tillgång till infor-
mation om besläktade föreningar för samtliga våra projekt för att ta snabbare och mer underbyggda beslut om nästa generations 
föreningar mot det slutliga läkemedlet. Omfattande datalogistik tillåter oss dessutom att spåra indikatorer som står för nyckel-
prestanda som antalet screeningar, avkodad data, föreningar i syntes etc. På så sätt kan vi ha fullständig kontroll på processen 
från identifieringen av hit-föreningar till valet av utvecklingskandidater.

upp, ger det information om strukturen hos aktiva molekyler 
som identifieras genom screeningen. Dessutom registrerar vi 
hur ofta varje typ av molekyl observeras, eftersom det ger en 
indikation på att föreningen är föredragen (vald) av målprote-
inet – vilket kan liknas vid att beräkna de mest populära pro-
dukterna som säljs i en livsmedelbutik.

Hanteringen och avkodningen av DNA-streckkoder till 
kemisk information som tolkas av en läkemedelskemist han-

het) och rangordnas enligt hur ofta de observeras. Orsaken till 
att föreningar klustras ihop är att besläktade föreningar kom-
mer att ha liknande egenskaper och biologiska effekter. Detta 
stämmer överens med hur ofta föreningarna observeras under 
en screening, vilket snabbt ger en indikation om vilka kemiska 
egenskaper som krävs för att en förening ska kunna leverera en 
aktiv effekt i en sjukdom som är av intresse - detta kallas också 
”Structure-Activity-Relationship” (SAR).
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Affärs- och partnerverksamhet

Året 2018 kan sammanfattas som ett år då vi utvecklade före-
taget både ur ett övergripande koncernperspektiv, med tanke  
på bolagets listning på Nasdaq Stockholms huvudmarknad i 
juni, och om man tittar på produktpipeline. Genom utveck-
lingen inom vår pipeline närmar sig några av våra program kli-
nisk prövning, och samarbetena med Almirall, Amgen och Jans-
sen har varit mycket framgångsrika samtidigt som vi har flyttat 
fram positionerna inom ett antal av våra övriga diskussioner 
kring partnerskap.

Sedan vår notering på Nasdaq i Stockholm har vi kommuni-
cerat att några av våra program kan hitta en partner i prekli-
nisk fas, vilket var fallet med programmet för RORγt-hämmare 
tillsammans med Almirall. Däremot kommer andra program 
vidareutvecklas och eventuellt ta steget till kliniska prövningar 
som helt kontrolleras av Nuevolution. Genom att utveckla 
utvalda program till klinisk utvecklingsfas finns möjlighet för 
mer attraktiva ersättningar. Vi vet också att det potentiella 
investeringsintresset från inhemska och utländska professio-
nella investerare kommer att öka när vårt program går in i kli-
niska prövningar.

När det gäller våra affärsverksamheter har vi hela tiden sagt att 
vårt partnerskapsfokus är följande:

• Utlicensiering av Nuevolutions program (till exempel lik-
nande vårt Almirall-partnerskap) 

• FoU-samarbeten (till exempel liknande vårt Amgen-part-
nerskap) 

• Plattformsbaserade samarbeten 

Under 2018 har program som bromodomän BET BD1-selek-
tiv hämmare (inflammation och fibros), RORγt-hämmaren 

(inflammation), det tillkännagivna IL-17A-inflammationspro-
grammet samt programmen TYK2 och RIPK1 under andra 
halvåret visat betydande framsteg, och det har inte gått de 
olika läkemedelsbolagen, vilka vi har träffat under året, obe-
märkt förbi.

När vi ingår partnerskap för ett program ska det sägas att part-
nerskapsdiskussioner tenderar att gå snabbare när ett program 
har nått kandidatfasen (som det vi kommunicerade i rappor-
ten för fjärde kvartalet 2018 kring programmet för bromodo-
män BET BD1-hämmare) och därefter. Därför att vid den tid-
punkten har det utvecklats ett mycket omfattande paket med 
programdata, i linje med läkemedelsföretagens förväntningar. 
Sannolikheten för partnerskapsmöjligheter för program kom-
mer att öka i takt med att programmet fortskrider, vilket inklu-
derar när programmet har visat god säkerhet och viss effekti-
vitetsdata i prövningar i människa, det vill säga i första kliniska 
studier.

I vissa fall, och i synnerhet när man utvecklar program inom 
områdena cancer och inflammation, kan partnerskap ingås 
redan i preklinisk fas. Följande diagram (figur 1) visar attraktiv 
ersättning för prekliniska program och kliniska program.

I FoU-samarbeten syftar vi främst till partnerskap som ger: 

• unika partnerkompetenser och expertis för våra pro-
gram vilket möjliggör optimal utveckling;

• en nivå av risk- och kostnadsminskning (till exempel FoU 
delad med partner) när program utvecklas; 

• förverkligande av intäkter som kan återinvesteras i 
andra program.

Figur 1. Genomsnittligt värde på licensavtal inom inflammation/onkologi. Källa: Datamonitor/Nuevolution, 2019 (totalt 138 affärer: preklinik: 

63, fas 1: 38, fas 2: 37)
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I samtliga  fall strävar vi efter samarbeten där vi behåller en 
attraktiv framtida möjlighet, och vi aktivt avböjar partnerskap 
med lågt värde (”fee-for-service”). Vi strävar enbart efter sam-
arbeten där vi kan säkra attraktivt ägande, lämplig finansiell 
ersättning och/eller andra villkor så att vi kan fokusera våra 
resurser på långsiktig värdeökning. Vi förstår att det också krä-
ver ett långsiktigt perspektiv från alla våra intressenter, men vi 
är övertygade om att detta kommer att gynna företaget och 
dess aktieägare i framtiden. FoU-samarbetet med Amgen är ett 
utmärkt exempel, som kombinerar Nuevolutions kompetens 
och expertis med en stark biologipartner, och där program-
kostnader förändras när forskningsprogrammen vetenskapligt 
har riskminimerats av Nuevolution. Under andra halvåret 2018 
rapporterade vi att Amgen hade ”opted-in” två program och 
att Amgen nu står för samtliga framtida projektkostnader i den 
gemensamma utvecklingen av dessa program.

I Almirall-samarbetet har vi informerat om en första, men 
mycket viktig milstolpe i RORγt-programmet, vilket utlöste 
en betalning om 10,5 MSEK. Det är oerhört uppmuntrande 
att se att de förenade ansträngningarna inom samarbetet i 
vårt gemensamma program för RORγt-hämmare ger resultat i 
form av att nå denna nästa och mycket viktiga nyckelmilstolpe 
i programmet. I samarbete med Almirall gjordes betydande 

ansträngningar med målet att utveckla ett best-in-class-pro-
gram för potentiell klinisk testning i människa hos patien-
ter med måttlig till allvarlig psoriasis. Huvuddelen av arbetet 
inom vårt samarbetsprogram under 2018 bestod av utvärde-
ring av preklinisk djursäkerhets- och aktivitetsprovning av 
RORγt-hämning och därigenom en framtida riskminimering av 
programmet. Det var och är av stor betydelse för både Nuevo-
lution och Almirall att ett best-in-class-program har uppnåtts, 
ett program som kombinerar både optimal behandlingseffekt 
med bästa möjliga säkerhetsprofil vid förväntade låga doser i 
människa.

Under och efter JP Morgan-konferensen i San Francisco i 
januari 2019 har vi fokuserat på att förstärka våra affärsrela-
tioner och utvecklingen av pågående diskussioner. Det förvän-
tade genomförandet av nya möjliga partnerskap ligger i linje 
med våra mål och vi är fortfarande övertygade om att kunna 
genomföra ett eller flera partnerskap baserat på nuvarande 
positiva framsteg i våra diskussioner.

Under 2019 kommer vi att behålla vår ”selektiva” inställning till 
affärer för att nå värdeskapande långsiktiga partnerskapsavtal. 
Vi kan bekräfta att diskussionerna fortsätter enligt den part-
nerskapsstrategi som vi tidigare kommunicerat.
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Patent Rapport

Sedan bolagets start har Nuevolution tillämpat en aggressiv 
patentstrategi, där affärsmässighet är grunden för alla taktiska 
beslut om immateriella rättigheter. Nuevolutions investeringar 
i immateriella rättigheter omfattar beviljande/utfärdande av 
patent, inträde i nationell fas för patentuppföljning samt akti-
viteter för att begränsa konkurrenter.

Vi investerar i patentansökningar och stämningar för att 
skydda både vår teknologi för upptäckt av läkemedel, Chem-
etics®, och våra läkemedelsforskningsprogram, det vill säga 
patent för läkemedelsprodukter.

En stark patentposition är viktigt för att driva värdet på våra 
partnersamarbeten kring vår teknologiplattform och när 
program är avsedda för partnerskap. I linje med vår strategi 
kommer Nuevolution att fortsätta att göra betydande inves-
teringar i immateriella rättigheter för att fortsätta stärka vår 
position och försvaga positionen för konkurrenter.

Under mer än 17 år har Nuevolution utvecklat ett antal proprie-
tära teknologier för att syntetisera och screena stora oligonuk-
leotidkodade bibliotek (till exempel DNA-kodade) och bola-
get har fått närmare 300 patent beviljade globalt sedan 2001. 
Våra oligonukleotidkodade bibliotekspatent täcker tusentals 
patentkrav och skyddar därigenom flera viktiga aspekter kring 
användningen av vår teknologi. För närvarande har vi ett tio-
tal pågående patentansökningar som gör det möjligt för oss 
att fortsätta inlämnandet av uppdelnings- och fortsättnings-
ansökningar, vilket ger skydd för tillkommande kommersiellt 
relevanta aspekter inom flera områden.

Nuevolutions teknologiska IP-position har varit mycket värde-
full för vår förmåga att stärka våra affärsmöjligheter i många 
förhandlingar och har hittills visat sin betydelse vid genomför-
andet av 17 avtal.

Förutom att söka godkännande av starka patent för att stödja 
Nuevolutions verksamhet lämnar vi också in iakttagelser av 
tredje part, lämnar in överklaganden/partsinlagor eller stäm-
ningsansökningar för att begränsa andra från att få patent 
beviljade eller för att begränsa omfattningen av andra, potenti-
ellt konkurrerande, patent inom teknologiområdet.

NUEVOLUTIONS TEKNOLOGISKA IMMATERIALRÄT-
TIGHETER 
Sammanlagt närmare 300 gällande patent ger en bred täckning 
av flera funktioner, som inkluderar, men är inte begränsat, till 
följande:

• Metoder för synteserna av oligonukleotidkodade biblio-
tek, innefattande exempelvis:
• “Förfaranden för att skapa bibliotek som är ”icke-mal-

lade” och ”mallade”
• Enzymkatalyserad ligering och kemisk ligering av kod-

ningstaggen
• Sammansättning av det nukleotidkodande systemet 

(DNA, RNA, LNA, onaturliga nukleotider etc.)
• Dubbelsträngade och enkelsträngade kodningstaggar
• Kovalent bundna och icke-länkade oligonukleotidko-

dande taggar
• Användning av kombinatorik för effektiv bildning av 

kodningstaggar
• Metoder för screening av oligonukleotidkodade bibli-

otek mot terapeutiskt viktiga mål och användning av 
kodningsegenskaper för att eliminera PCR-artefakter

• Sammansättningen (innehållet) hos oligonukleotidko-
dade bibliotek, som till exempel små molekylbibliotek, 
bibliotek med sammansatta molekyler samt bibliotek 
med makrocykliska molekyler

Genom vår aggressiva patentstrategi har vi säkrat en domine-
rande ställning med optimal ”freedom to operate” (FTO) kring 
företagets kärnteknologi, samtidigt som vi strävar efter att 
begränsa tredje part  genom rättsliga prövningar eller från att 
använda sig av liknande metoder. 

PROGRAM IP 
I kombination med ett ökat fokus på egna läkemedelsforsk-
ningsprogram förflyttar Nuevolution i allt större utsträckning 
sina IP-investeringar från teknologipatent till investeringar i 
sammansättning av material/användningspatent (produkt) och 
syntespatent (metod) för att skydda de produkter som finns i 
pipeline.

Bolagets framtida affärsmöjligheter kommer att ha stor nytta 
av att uppnå lika starkt patentskydd för produkter och deras 
syntes för att utnyttja attraktiva affärsvillkor i avtal för utli-
censiering av produkter, vilket därigenom maximerar de kom-
mersiella och finansiella möjligheterna, såväl som för att stödja 
investeringar i egna kliniska utvecklingsprogram.
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Medarbetare
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ORGANISATION OCH ANSTÄLLDA 
Upptäckten av nya läkemedel kräver människor med mycket 
goda kunskaper inom flera områden och som arbetar nära 
varandra på ett samordnat sätt. När vi sätter ihop våra team 
letar vi efter de som är ”bäst i klassen”; innovativa, kreativa 
och ambitiösa människor från hela världen med de bästa 
kompetenserna för att bidra till företagets mål att bygga en 
bred pipeline av läkemedelsprogram i preklinisk och klinisk 
utveckling, där vissa program kommer att ägas och utvecklas 
av Nuevolution och andra program utvecklas i samarbete med 
partners. Det innebär framgångsrik upptäckt av läkemedel och 
programutveckling samt kommersialisering av vissa program 
genom att ingå partnerskap. Intäkterna från dessa partnerskap 
kan sedan användas för effektiva och säkra behandlingsmöjlig-
heter för patienter som lider av av cancer och kroniska inflam-
matoriska sjukdomar.

Vårt team arbetar också med högt engagemang för att nå bästa 
resultat och för att se till att vår interna pipeline utvecklas, lik-
som att våra partnerskap fortsätter att vara framgångsrika. 
Vi gör ständigt förbättringar av vår egenutvecklade Cheme-
tics®-plattform för upptäckt av läkemedel, som skapar den 
unika och kraftfulla ”motorn” för upptäckt och utveckling av 
forskningsprogram.

I det sammanhanget letar vi alltid efter personer med bred 
kompetens och multinationell erfarenhet av industriell utveck-
ling av läkemedel. Tillsammans med dessa lojala och stödjande 
kollegor är det för oss en stor glädje att fira när vi når våra mål.

Nuevolutions erfarenhet, kompetens och kunskap bygger på 
människor som visar engagemang, laganda och uthållighet, och 
som passar in i den internationella miljön i den globala biotek-
nikindustrin där företaget arbetar sedan 2001.

Företaget hade 49 (47) heltidsanställda (FTE) per den 31 
december 2018. Förutom vårt team av nyckelmedarbetare, 
stöds vi också av ett antal dedikerade studentmedarbetare, 
som alla är avgörande för vår välfungerande vetenskapliga 
infrastruktur.

Nuevolutions styrelse har fem ledamöter: ordförande Stig 
Løkke Pedersen och styrelseledamöterna Lars Henriksson, 
Søren Lemonius, Jutta Heim samt Jeanette Wood. Lednings-
gruppen har fyra medlemmar: VD Alex Haahr Gouliaev, CSO 
Thomas Franch, CBO Ton Berkien och CFO Johnny Stilou.

Utbildungsnivå

Könsfördelning Ålderstruktur

Organisation
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Våra aktieägare, stora som små, är nyckelaktörer i bolaget och 
bidrar till att göra Nuevolution framgångsrikt, även om de inte 
är del av det interna teamet. Utan deras finansiella stöd och 
deras intresse för att handla med vår aktie skulle vägen till 
framgång vara betydligt mer utmanande för oss.

Därför arbetar vi dedikerat för att skapa långsiktigt värde för 
våra aktieägare (per den 31 december 2018 hade Nuevolution 
cirka 3 200 aktieägare).

Vårt team är redo att ta Nuevolution framåt mot nästa värde-
skapande steg, bland annat kring förberedelser för våra egna 
kliniska utvecklingsprogram.



Nuevolutions aktie
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FRAMGÅNGSRIK NOTERING PÅ HUVUDMARKNADEN 
I juni 2018 gjorde Nuevolution en framgångsrik flytt av sin 
notering till Nasdaq Stockholms huvudmarknad, vilket innebar 
att vi nådde ett långsiktigt strategiskt mål. I september 2017 
tillkännagav vi vår avsikt att ansöka om notering på huvud-
marknaden före utgången av det första halvåret 2018, vilket 
var ett av våra viktigaste strategiska huvudmål.

Noteringen är en stor framgång för Nuevolution som repre-
senterar ett viktigt mål och som stödjer vårt framtida värde-
skapande genom att erbjuda bättre möjlighet för potentiella 
institutionella och internationella investerare som aktieägare, 
och ger i allmänhet bättre villkor för en förbättring av den dag-
liga aktieomsättningen.

Sammantaget anser vi att noteringen på huvudmarknaden 
stärker Nuevolutions möjligheter att genomföra vår strategi 
mot långsiktig tillväxt och värdeskapande till förmån för aktie-
ägarna.

RIKTAD EMISSION – FÖRSTÄRKNING AV AKTIEÄGAR-
BASEN
I maj 2018 nåddes ett annat nyckelmål då Nuevolution genom-
förde en riktad emission av 6,67 miljoner nya aktier, vilket gav 
bolaget bruttointäkter om 110 MSEK och en förbättrad sprid-
ning av aktieägarna, plus en förstärkning av ägarbasen genom 
att antalet större aktieägare ökade.

NUEVOLUTIONS AKTIE I KORTHET (31 DEC.2018)

Notering Nasdaq OMX Stockholm

Antal aktier 49 524 903

Marknadsvärde 842 MSEK

Ticker NUE

ISIN SE0007730650

AKTIEUTVECKLING
Kursen för Nuevolutions aktie var 17,00 SEK vid utgången av 
2018 jämfört med en öppningskurs på 16,60 SEK vid årets bör-
jan, och var mellan 14,06 SEK och 20,10 SEK under året.

AKTIELIKVIDITET
Sedan den riktade emissionen den 25 maj 2018 och noteringen 
på huvudmarknaden den 25 juni 2018 har den dagliga handeln 
i aktien förbättrats. Jämfört med perioden före den riktade 
emissionen och noteringen på huvudlistan har den dagliga 
volymen ökat med 130 procent. Den genomsnittliga dagliga 
omsättningen har mer än fördubblats till 600 TSEK från 270 
TSEK.

AKTIEÄGARE
Vi har haft ett fortsatt starkt stöd från våra största aktieägare 
under året, som också garanterade nyemissionen i maj 2018, 
och vi är mycket tacksamma för det omfattande stöd som vi 
har fått från våra aktieägare under året.

Det är en stor ambition för bolaget att ytterligare förstärka 
aktieägarbasen genom att attrahera internationella och fler 
skandinaviska investerings- och institutionella fonder samt att 
bredda aktieägarbasen och öka likviditeten i aktien. Våra akti-
viteter under 2018 genomfördes för att stödja dessa ambitio-
ner.

I samband med nyemissionen deltog flera europeiska insti-
tutionella fonder, och sedan noteringen på huvudlistan i juni 
2018 har vi sett att allt fler aktier ägs av europeiska investerare. 

Som visas ovan har likviditeten i aktien mer än fördubblats 
sedan noteringen på huvudlistan.

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING 2018
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INVESTOR RELATIONS
Vi är starkt engagerade i att skapa kontinuerlig och konse-
kvent kommunikation till aktieägare och marknaden. För att 
stödja detta har Nuevolutions ledning genomfört 15 presen-
tationer under året vid konferenser för privata investerar samt 
arrangerat 4 kvartalsvisa telefonkonferenser med investerare. 

Dessutom har vi utökat och stärkt vår räckvidd till europeiska 
investerare och till en bredare investerarbas i USA. Vi träffar 
regelbundet institutionella investerare i Skandinavien, Europa 
och USA. Vi har arrangerat mer än 100 personliga möten med 
befintliga och potentiellt nya investerare.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Aktieägare
Antal 
aktier

Innehav 
%

Sunstone LSV Fund I K/S 10 242 701 20,7

SEB Venture Capital 10 084 942 20,4

Stiftelsen Industrifonden 8 997 908 18,2

SEB Utvecklingsstiftelse 3 288 306 6,6

SEB-Stiftelsen 2 458 009 5,0

Avanza Pensionförsäkrings AB 1 564 923 3,2

LMK Stiftelsen 773 053 1,6

ABN AMRO Global Custody Service 664 537 1,3

Nordnet Pensionförsäkrings AB 534 411 1,1

RBC Investor Services Bank S.A. 384 721 0,8

Granit Småbolag 365 000 0,7

Claus Resen Steenstrup och familj 361 873 0,7

Vätterleden AB 300 000 0,6

Henry Dunkers Förvaltning 283 225 0,6

Elementa 262 530 0,5

TIBIA Konsult AB 240 000 0,5

Handelsbanken Sverigsfond, Index 231 449 0,5

Fynske Bank 223 376 0,5

Stig Løkke Pedersen 212 334 0,4

Hans Engblom och familj 202 515 0,4

Övriga 7 849 090 15,8

Totalt antal utestående aktier 49 524 903 100,0

Aktieinnehaven för Nuevolutions Stig Løkke Pedersen (ord-
förande) (212 334) och Alex Haahr Gouliaev (VD) (70 778) är 
oförändrade jämfört med den 31 december 2017.

TRÄFFA OSS
11 april  Redeye, After Work, Malmö
6 maj  Aktiedagen, Aktiespararna, Göteborg
11 juni  Investordagen, Dansk Aktionærforening,  
   Köpenhamn
28-29 augusti LSX Nordic Congress, Stockholm

ANALYTIKERBEVAKNING

Carnegie Ulrik Trattner

Edison Daniel Wilkinson

Redeye Mathias Spinnars

Jarl Securities Niklas Elmhammer

Aktieinfo

Analyser finns på  https://nuevolution.com/investors/stock-in-
formation/#2.
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Koncernen - Nyckeltal
TSEK, om inget annat anges 1 januari - 

31 decem-
ber 2018 

(12 mån)3

1 juli -
31 decem-

ber 2017 
(6 mån)3

2016/17
(12 mån)3

2015/16
(12 mån)3

2014/15
(12 mån)1

RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning 10 973 4 827 119 912 20 697 29 801
Forsknings- och utvecklingskostnader -90 958 -52 693 -107 336 -115 0902 -78 166
Försäljnings- och  administrationskostnader -28 489 -16 748 -23 216 -57 4932 -16 526
Totala rörelsekostnader -119 447 -69 441 -130 552 -173 8172 -94 692
Rörelseresultat -106 108 -64 461 -10 485 -151 886 -64 891
Finansiella kostnader -1 183 -368 1 045 -22 2 836
Periodens resultat -99 723 -61 252 -25 486 -144 997 -54 732
Total resultat för perioden -99 397 -59 057 -27 940 -144 087 -54 794

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 10 759 11 674 11 935 14 079 11 485
Omsättningstillgångar 123 527 125 084 189 720 220 886 60 174
Totala tillgångar 134 286 136 758 201 655 234 965 71 659
Aktiekapital 49 525 42 858 42 858 42 858 352 922
Eget kapital 115 777 111 091 169 962 198 055 51 553
Långfristiga skulder 1 813 2 810 2 939 3 482 1 451
Kortfristiga skulder 16 696 22 857 28 754 33 428 18 655
Rörelsekapital -10 597 -15 982 -24 277 -24 718 -5 125
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar 440 1 587 1 619 4 094 1 109

KASSAFLÖDEN
Kassaflöden från den löpande verksamheten -105 945 -64 722 -23 215 -81 450 -19 475
Kassaflöden från investeringsverksamheten -294 -1 170 -724 -555 -1 120
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 102 856 -741 -1 253 240 942 74 868
Summa kassaflöde -3 383 -66 633 -25 192 158 937 54 273

FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK4) -2,13 -1,43 -0,59 -3,98 -2,26
Eget kapital per aktie, SEK 2,34 2,59 3,97 4,62 1,80
Aktiekurs 17,00 16,60 16,50 9,00 N/A
Soliditet (%) 86 81 84 84 72

Antal utestående aktier, i genomsnitt, miljoner aktier 46,877 42,858 42,858 36,469 24,216
Antal utestående aktier, slutet av perioden, miljoner aktier 49,525 42,858 42,858 42,858 28,573
Antal utestående aktie  i genomsnitt, efter utspädning, miljoner 
aktier 4) 47,649 43,700 43,284 36,469 28,573

Genomsnittligt antal anställda 49 48 45 43 41
Antal anställda vid slutet av verksamhetsåret 49 47 47 44 43

För definitioner, se not 33, sida 84.

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

gare perioder avser emellertid antal utestående aktier för det tidigare moderbolaget, Nuevolution A/S, under dessa perioder.
1Koncernen Nuevolution AB (publ) bildades den 13 november 2015, vilket innebär att jämförelsetalen avser Koncernen Nuevolution A/S. 2En 

betydande del av kostnadsökningen från 2014/15 till 2015/16 är relaterad till en engångskostnad om 11,9 MSEK från noteringen i december 2015 

och kostnader avseende teckningsoptionsprogrammet på 48,5 MSEK. 3Vid ordinarie bolagsstämma den 12 oktober 2017 beslutades att ändra 

räkenskapsåret för att följa kalenderåret. Därför är jämförelsetalen i resultaträkningen och kassaflödesanalysen de som presenteras i den senaste 

årsredovisningen för 6 månaders perioden 1 juli 2017 till 31 december 2017. 4Ingen utspädning då utspädningseffekten av teckningsoptionerna 

för närvarande är negativ.



Översikt av verksamheten

Nuevolution AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm (ticker 
NUE), är ett biofarmaceutiskt företag med en unik och egen 
småmolekylär läkemedelsupptäckts- och utvecklingsplatt-
form. Bolagets forskning och utveckling är inriktad på upp-
täckt och utveckling av läkemedelskandidater med små 

molekyler (tablettbaserad behandling) för indikationer inom 
inflammatoriska sjukdomar och onkologi (cancer). Bolaget har 
en portfölj av program för intern utveckling och för utlicensie-
ring, och strävar efter samarbeten inom läkemedelsupptäckt 
med läkemedels- och bioteknikföretag.

Viktiga händelser under året

Styrelsen och verkställande direktören för Nuevolution AB (publ) (“Bolaget”), org. nr. 559026-4304 avlämnar härmed årsredo-
visningen för moderbolaget och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018. Bolaget är registrerat i 
Sverige och har sin hemvist i Stockholms kommun. Bolagets kontor ligger i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution AB (publ) har ett 
helägt dotterbolag, Nuevolution A/S (operativt dotterbolag).

Nuevolutions verksamhet

Genom en riktad emission, som stödjer förstärkningen och 
breddningen av vår aktieägarbas, erhöll Nuevolution i maj 
en bruttolikvid på 110 MSEK. Emissionslikviden kommer att 
användas för fortsatt expansion av pipeline så att fler program 
kan utvecklas, för att fördjupa specifika program för att bli 
redo för klinisk utveckling samt för att ytterligare stärka bola-
gets kapacitet att göra affärer.

Nuevolution slutförde framgångsrikt den planerade flytten av 
noteringen till Nasdaq Stockholms huvudmarknad i juni. Det 
var ett viktigt mål för företaget och ligger i linje med tidigare 
offentliggjorda mål. Noteringen förväntas stödja våra ambiti-
ösa avsikter för fortsatt tillväxt och värdeskapande med möj-
lighet att ännu bättre nå större institutionella och internatio-
nella investerare.

Under året (i juli och november) använde Amgen sin kon-
traktsmässiga opt-in rätt till två prekliniska cancerprogram, 
vilka ingår i samarbetet med Nuevolution om forskning kring 
multipla mål. Som ett resultat av sin opt-in kommer Amgen 
ansvara för samtliga tillkommande forsknings- och utveck-
lingskostnader för programmen för båda parter. Nuevolu-
tion behåller äganderätten till programmen, med förbehåll 
för Amgens ensamrätt att utöva den exklusiva möjligheten 
att licensiera programmet. För varje program som Amgen kan 
licensiera är Nuevolution berättigat att få en licensavgift på 
minst 10 MUSD. Nuevolution är också berättigat att ta emot 
potentiella ytterligare framgångsrika milstolpar kring utveck-
ling och kommersialisering plus royalties om framtida försälj-
ning. Dessa kombinerade betalningar kan uppgå till 410 MUSD 
per program plus royalties. Amgens exklusiva möjlighet till 
licensiering av program varar till slutet av fas I.

Nuevolutions program för IL-17A-hämmare för små moleky-
ler är ett unikt program med en tydlig first-in-class potential. 
Nuvarande medicinsk behandling baserad på IL-17A-hämning, 
till exempel för behandling av psoriasis, kräver injektion av dyra 
antikroppar, vilket orsakar en långvarig blockad av denna del av 
det mänskliga immunsystemet med potentiella biverkningar 
som resultat. För patienter som lider av mild till moderat psori-
asis skulle det vara mer attraktivt och bekvämt att använda en 
topikal behandling, där det inte finns sådana risker och besvär. 
Nuevolutions topikala program för IL-17A-hämmare för små 
molekyler utvecklas för att erbjuda exakt detta. Programmet 
går snabbt framåt med biologisk karaktärisering och slutlig 
optimering mot framtida kandidatnominering.

Bakom dessa ledande program utvecklar Nuevolution ytterli-
gare ett antal program för att bygga nästa våg av framtida möj-
ligheter för företaget.

Janssen Biotech har utnyttjat sin möjlighet att licensiera ett av 
forskningsprogrammen inom ramen för samarbetet inom mul-
tipla mål. Programmet som har licensierats till Janssen Biotech 
avser ett sjukdomsmål inom det terapeutiska området anti-in-
fektiva ämnen. Nuevolution erhöll en ersättning om 750 000 
USD för licensiering av forskningsprogrammet till Janssen. 
Nuevolution är berättigat till framtida betalningar efter att 
uppsatta milstolpar uppnåtts under den fortsatta forskningen, 
utvecklingen och kommersialiseringen. Dessutom har Nuevo-
lution rätt att erhålla royalties vid försäljning av produkter som 
kan kommersialiseras.
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INTÄKTER
Intäkter under 2018 uppgick till 11,0 MSEK (12,2) och kom-
mer från en licensavgift från samarbetet med Janssen samt 
intäkter från samarbetet med Amgen. 

Övriga rörelseintäkter under 2018 var 2,4 MSEK (0,3) och in-
kluderar bidrag från avtalet med Innovation Fund Denmark.

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSKOSTNADER
Forsknings- och utvecklingskostnader under 2018 uppgick 
till 91,0 MSEK (107,3). De består huvudsakligen av kostnader 
relaterade till utvecklingen av våra interna program för BET- 
och RORyt-hämmare tillsammans med utvecklingen av vår 
pipeline i tidigt stadium. De lägre kostnaderna jämfört med 
föregående beror på en minskning av kostnaderna för externa 
kontraktsforskningsorganisationer (CRO) och lägre patent-
kostnader. 

FÖRSÄLJNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Försäljnings- och administrationskostnader under 2018 
uppgick till 28,5 MSEK (28,3). Kostnaderna för både 2018 och 
2017 påverkas av noteringskostnader för förberedelser för 
notering på Nasdaqs huvudmarknad vilket genomföres i juni 
2018. 

FINANSIELL STÄLLNING
Rörelseresultatet för 2018 uppgick till -106,1 MSEK (-123,1).

Bolagsskatteintäkter under 2018 SEK 7,6 miljoner (6,3) beror 
på det danska FoU-skatteprogrammet.

Nettoresultatet för 2018 uppgick till -99,7 MSEK (-117,6). 

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
2018 till -105,9 MSEK (-32,9). Ökningen av utflödet beror på 
en betydande betalning från Almirall S.A. som påverkade kas-
saflödet positivt under 2017.

Investeringarna under 2018 uppgick till 0,3 MSEK (1,2). Kas-
saflödet från finansieringsverksamheten under 2018 uppgick 
till 102,9 MSEK (-1,4). Ökningen beror på den riktade emis-
sionen av 6 666 677 nya aktier i maj 2018, vilket gav bolaget en  
bruttolikvid om 110 MSEK netto cirka 104 MSEK.

EGET KAPITAL OCH LIKVIDA MEDEL
Per den 31 december 2018 uppgick eget kapital till 115,8 
MSEK jämfört med 111,1 MSEK den 31 december 2017.

Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 111,1 
MSEK, jämfört med 114,8 MSEK den 31 december 2017. 

MODERBOLAG
Moderbolagets koncerninterna intäkter under 2018 uppgick 
till 1,9 MSEK (1,7). Nettoresultatet under 2018 var -111,0 
MSEK (-10,2). 

Den högre förlusten 2018 jämfört med föregående år beror på 
ett kapitaltillskott på 100 MSEK till det helägda dotterbolaget 
Nuevolution A/S. All forskning och utveckling bedrivs i dot-
terbolaget och finansieras av moderbolaget. Eftersom samtli-
ga forsknings- och utvecklingsprogram är i tidiga skeden och 
inte berättigade till aktivering kostnadsförs även finansierin-
gen i moderbolaget.

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 
2018 till 26,8 MSEK jämfört med 35,5 MSEK per den 31 de-
cember 2017. Eget kapital uppgick per den 31 december 2018 
till 709,2 MSEK jämfört med 716,1 MSEK per den 31 decem-
ber 2017.

Koncernen består av Nuevolution AB (publ) (org. nr. 559026-
4304) och Nuevolution A/S (reg. no. 26029708), som är det 
rörelsedrivande bolaget i koncernen.

Händelser mellan den 31 december 2018 och den 4 april 2019
22 februari 2019: En Nuevolution BET-BD1 selektiv häm-
mare visar potentiell synergistisk effekt med immunterapi i en 
mus-preklinisk modell av kolorektal cancer 

27 februari 2019: Partnerskapet mellan Nuevolution och Al-
mirall har nått första samarbetsmilstolpe för dermatolo¬giska 
sjukdomar

Finansiell rapport
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Miljöinformation

Nuevolution arbetar hängivet och på ett miljöansvarigt sätt 
för att minska användningen av miljöfarliga ämnen, driva 
ett välutvecklat program för sortering av avfall och minska 
energiförbrukningen. Nuevolution har inte varit inblandat i 
några miljötvister. Nuevolution har nödvändiga tillstånd från 
myndigheter (Miljötilsynet) att arbeta med kemikalier, inklu-

sive vissa farliga kemikalier under kontrollerade förhållanden. 
Företaget använder genetiskt modifierade mikroorganismer 
(GMM) i prekliniska studier och har erforderliga tillstånden 
från myndigheter (Arbetstilsynet).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrel-
sens förslag till principer och riktlinjer för ersättning till le-
dande befattningshavare i enlighet med vad som anges nedan, 
och för att gälla till årsstämman 2020. Styrelsen har utsett en 
ersättningskommitté att utarbeta förslag om ersättning och 
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Fast ersättning

Den fasta ersättning består av kontant lön, pensionsersättning 
och övriga förmåner.

 

Uppsägningsvillkor

Bolaget kan säga upp ledamöter av företagsledningen med en 
uppsägningstid om upp till 12 månader. Vid uppsägningen från 
ledamöternas sida uppgår uppsägningstiden till mellan 3 och 
6 månader. 

 

Rörlig ersättning

Styrelsen anser att bolaget är beroende av ledningsresurser av 
hög kvalitet. Styrelsen anser också att den incitamentsbase-
rade delen av ersättningen till den verkställande ledningen 
är avgörande för att skapa stimulans för bolagets ledning att 
säkerställa bolagets långsiktiga värdeskapande för aktieägar-
na. Den incitamentsbaserade ersättningen till ledande befat-
tningshavare kommer att etableras för att attrahera, behålla 
och motivera medlemmarna i den verkställande ledningen.

Delar av den rörliga ersättningen

Ledamöterna i den verkställande ledningen kan erhålla incita-
mentsbaserad ersättning baserad på en kontant lön och någon 
form av rörlig ersättning, inklusive aktiebaserade instrument 
som teckningsoptioner samt aktier kopplade till prestation.

Bonus

Som en del av den rörliga lönen kan medlemmarna i den verk-
ställande ledningen erhålla en årlig bonus, under förutsättning 
att vissa krav är uppfyllda. Bonusandelen varierar mellan le-
dande befattningshavare och kan vara noll eller en fast summa 
som inte kan överstiga 100 procent av den fasta årliga kontan-
ta lönen. Den faktiska bonusen som betalas till ledande befat-
tningshavare redovisas i årsredovisningen på aggregerad nivå.

 

Aktiebaserade instrument

Styrelsen kommer varje år att överväga att föreslå ett aktie-
baserat incitamentsprogram till bolagsstämman.

 

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att avvika från ovanstående riktlinjer om 
styrelsen fastställer att det finns särskilda, individuella skäl 
som motiverar sådana åtgärder

.
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Riskfaktorer

Ett bioteknikföretag som Nuevolution kännetecknas av be-
tydande operativa och finansiella risker, eftersom företagets 
nuvarande interna program och partnerprogram befinner sig i 
ett utvecklingsstadium där ett antal faktorer påverkar sanno-
likheten för kommersiell framgång.

Program i tidigt stadie har en högre risk, medan framgångsrika 
utvecklingssteg leder till minskad utvecklingsrisk och sanno-
likheten för att hitta en partner till ett program. Ett partner-
skap kan också öka sannolikheten för att uppnå kommersiell 
framgång, medan varje program fullbordar de angivna (prek-
liniska och kliniska) utvecklingsfaserna. Risknivån för varje 
program måste vägas mot den potential som sådana program 
ger för patienter, samarbetspartners och samhället, när det 
gäller att hantera otillfredsställda medicinska behov samt den 
ekonomiska nyttan för företaget och dess aktieägare.

Nuevolution är specialiserat på upptäckt och utveckling av 
läkemedel med småmolekyler  (tablettbaserade). Inget av 
bolagets program har emellertid ännu godkänts för kommer-
sialisering, och verksamheten har hittills gått med förlust. 
Således kan Nuevolution fortsätta att redovisa förluster i 
verksamheten under flera år och det finns en risk för att före-
taget aldrig kommer att rapportera vinst.

OPERATIONELLA RISKER

Till stor del är processen för forskning och utveckling av läke-
medel både riskabel och kapitalintensiv, till dess att en pro-
dukt har godkänts för marknadsföring och lansering.

När det gäller framgång vid utveckling finns det inte några 
garantier för att de nödvändiga (prekliniska och kliniska) 
studierna kommer att ge resultat som är tillräckligt positiva 
för fortsatt utveckling och för att säkerställa produktgodkän-
nande. De flesta program som startas når inte godkännande 
för marknadsföring.

När det gäller partnerskap har Nuevolution hittills ingått 17 
samarbeten, men det finns inga garantier att företaget kom-
mer att kunna attrahera nya samarbetspartners eller utvidga 
nuvarande partnerskap och att sådana partnerskap kommer 
att uppnå det resultat som ursprungligen planerades för (till 
exempel kommersialisering av en produkt).

När det gäller produktmarknadsföring, om produktgodkän-
nande erhålls, finns det ingen garanti för att den godkända 
produkten når framgång på marknaden. Konkurrerande läke-
medel med bättre egenskaper kan lanseras eller så kan före-
taget eller dess partner visa sig oförmögna att marknadsföra 
läkemedlet (-ena).

När det gäller immateriella rättigheter arbetar Nuevolution 
kontinuerligt med att förbättra patentskyddet för Chemet-
ics-plattformen och dess programföreningar, men det finns in-
gen garanti för att patenten kommer att ge nödvändigt skydd 
i framtiden eller att konkurrenter inte hittar sätt att kringgå 
företagets patent.

När det gäller datasäkerhet finns det risk för att Nuevolution 
kan vara mål för cyberattacker. Vi fortsätter att övervaka och 
mildra datarisker genom uppdaterade säkerhetsstrategier, 
stärkt IT-arkitektur och fokus på IT-styrning.

Nuevolution är beroende av framgång vad gäller kompetens, 
kunskap samt företagets verkställande lednings och andra ny-
ckelpersoners prestationer. Om företaget skulle förlora några 
nyckelpersoner kan operativa framsteg försenas eller forsk-
ning och utvecklingsaktiviteter, utlicensiering av program och 
kommersialisering av produktkandidater avbrytas. Företagets 
förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är av 
avgörande betydelse för framtida framgångar.

Förändringar av General Data Protection Regulation (GDPR) 
innebär en potentiell risk för att Nuevolution inte uppfyller 
regleringarna. För att mildra riskerna har vi granskat alla kon-
trakt och all kontraktshantering. Vi har utsett en person som 
är specifikt ansvarig för dataskydd och utarbetat ett utbild-
ningsprogram för alla anställda.

FINANSIELLA RISKER

Koncernen har intäkter och kostnader i olika valutor. Verk-
samheten bedrivs i Danmark, medan dess underleverantörer 
har verksamhet runt om i världen. Intäkterna är huvudsakli-
gen i amerikanska dollar och euro, medan kostnader uppstår i 
danska och svenska kronor, amerikanska dollar, och euro. Kon-
cernen är således föremål för valutarisker.

Kreditriskerna är marginella, eftersom antalet fakturor är få 
till antalet och majoriteten av kunder och partner är (stora) 
läkemedelsföretag med höga kreditbetyg.

Likviditets och finansieringsrisk

Omfattningen och tidpunkten för företagets likviditets- och 
finansieringsbehov beror på ett antal faktorer, såsom mil-
stolps- och licensavgifter i befintliga samarbeten, möjligheten 
att ingå nya samarbeten, framgången för utvecklingsprogram-
men samt möjligheten att locka nytt kapital i form av eget 
kapital eller annan finansiering.

För mer information om finansiella risker, se not 22. 
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Övrig information

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR 

Per den 31 december 2018 var Nuevolution AB (publ)’s ak-
tiekapital 49,5 MSEK fördelade på 49 524 903 aktie. Bolaget 
har endast ett aktieslag. Samtliga aktier har samma rätt till bo-
lagets tillgångar och utdelning. För information om bolagets 
större aktieägare, se sidan 33 i denna årsredovisning. 

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2015/21

Under 2015/16 genomförde styrelsen 2015/21 teckningsop-
tionsprogram för ledningen och dess heltidsanställda. Pro-
grammet omfattar 5 039 254 teckningsoptioner: 2 636 930 
teckningsoptioner serie 1 och 2 402 324 teckningsoptioner 
serie 2. Alla teckningsoptioner enligt detta program har bevil-
jats. Programmet löper ut den 31 augusti 2021.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2016/21

Under 2016/17 introducerade styrelsen teckningsoption-
program 2016/21 för nya heltidsanställda samt ledande be-
fattningshavare. Programmet omfattar 493 000 teckning-
soptioner: 480 000 teckningsoptioner serie 1 och 13 000 
teckningsoptioner serie 2. Under den sexmånadersperiod som 
slutade den 31 december 2017 har 70 000 teckningsoptioner 
beviljats. Även detta program löper ut den 31 augusti 2021.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman i Nuevolution AB (publ) äger rum den 22 maj 
2019 på Advokatfirman Vinges kontor, Stureplan 8, Stock-
holm. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras på Nue-
volutions hemsida www.nuevolution.com. Aktieägare som 
önskar få ett ärende (inklusive tillsättande och entledigan-
de av styrelseledamöter och ändringar av bolagsordningen) 
behandlade på årsstämman 2019 kan senast sex veckor för 
årsstämman skriftligen skicka en sådan begäran till Nuevo-
lution AB (publ), Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Danmark, 
eller per e-post till agm@nuevolution.com.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagstyrningsrapporten återfinns på sidorna 91 – 100. 

Information om bestämmelser I bolagsordningen om 
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt än-
dring av bolagsordningen återfinns på sidorna 93 - 94. 

Upplysningar om de viktigaste inslagen i koncernens system 
för intern kontroll och riskhantering vid upprättandet av kon-
cernredovisningen, finns på sidorna 97-98. 

Information om att bolagsstämman 2018 lämnade bemyndi-
ganden till styrelsen att besluta att bolaget kan ge ut nya akti-
er, finns på sidorna 92-93.

FINANSIELL KALENDER

HÄNDELSE DATUM

Årsstämma 22 maj 2019

Rapport för det första kvartalet 2019 22 maj 2019

Rapport för det andra kvartalet 2019 28 augusti 2019

Rapport för det tredje kvartalet 2019 27 november 2019

The financial reports can be found on www.nuevolution.com.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Fritt eget kapital i moderbolaget

SEK  31 december 2018

Överkursfond 796 737 105

Ansamlad förlust -26 117 398

Periodens förlust -110 976 066

Summa 659 643 641

Styrelsen föreslår att resultaten som är tillgängliga för ut-
deling och fria reserver fördelas enligt följande:

SEK  31 december 2018

Överkursfond 796 737 105

Balanseras i ny räkning -137 093 464

Summa 659 643 641
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Koncernens resultaträkning
TSEK

Not

1 januari - 
31 december 

2018
(12 mån)

1 juli - 
31 december 

2017
(6 mån)

Intäkter från avtal med kunder 4 10 973 4 827
Forsknings- och utvecklingskostnader 5, 7, 14 -90 958 -52 693
Försäljnings- och administrationskostnader 6, 7, 14 -28 489 -16 748
Rörelsekostnader -119 447 -69 441
Övriga rörelseintäkter 8 2 366 153
Rörelseresultat -106 108 -64 461
Finansiella intäkter 9 338 306
Finansiella kostnader 10 -1 521 -674
Resultat före skatt -107 291 -64 829
Periodens skatt 11 7 568 3 577
Periodens resultat -99 723 -61 252

Fördelning av periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget -99 723 -61 252

Resultat per aktie (EPS), SEK 12 -2,13 -1,43
Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D), SEK 12 -2,13 -1,43

Rapport över koncernens totalresultat 

Periodens resultat -99 723 -61 252

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 326 2 195
Periodens totalresultat -99 397 -59 057

Fördelning av periodens resultat

Periodens totalresultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget -99 397 -59 057
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Koncernens balansräkning
TSEK

Not
31 december 

2018
31 december 

2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och utrustning 14 4 093 5 151
Förbättringar på annans fastighet 14 1 085 1 189
Skattefordran 11 3 785 3 636
Andra långfristiga fordringar 15 1 796 1 698
Summa anläggningstillgångar 10 759 11 674

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 16 1 811 575
Skattefordran 11 7 570 4 826
Övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader 17 3 045 4 925
Likvida medel 26 111 101 114 758
Summa omsättningstillgångar 123 527 125 084

SUMMA TILLGÅNGAR 134 286 136 758

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 18 49 525 42 858
Övrigt tillskjutet kapital 796 737 699 203
Omräkningsreserv 915 589
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -731 400 -631 559
Summa eget kapital 115 777 111 091

Långfristiga skulder
Leasingskulder 21, 24 1 813 2 810
Summa långfristiga skulder 1 813 2 810

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga leasingskulder 21, 24 1 243 1 375
Leverantörsskulder 20 4 552 9 979
Förskott från statligt stöd 20 1 902 1 956
Övriga kortfristiga skulder 20 8 999 6 515
Avtalsskulder 4 0 3 032
Summa kortfristiga skulder 16 696 22 857

Summa skulder 18 509 25 667

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 134 286 136 758
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Koncernens rapport över kassaflöden
TSEK

Not

1 januari - 
31 december 

2018
(12 mån)

1 juli - 
31 december 

2017
(6 mån)

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -107 291 -64 829
Justeringar för avskrivningar 14 1 860 906
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 7, 25 -118 186
Finansiella intäkter 9 -338 -306
Finansiella kostnader 10 1 521 674
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -104 366 -63 369
Förändring av rörelsekapital 23 -5 385 -8 294
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital -109 751 -71 663
Erhållen ränta 170 296
Betald ränta -1 410 -595
Bolagsskatt erhållen/betald 11 5 046 7 240
Kassaflöde från den löpande verksamheten -105 945 -64 722

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar 23 -266 -1 170
Investeringar i finansiella tillgångar -28 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -294 -1 170

Finansieringsverksamheten
Nyemission 18 110 000 0
Emissionskostnader 18 -5 799 0
Återbetalning av leasingskulder 24 -1 345 -741
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 102 856 -741

Periodens kassaflöde -3 383 -66 633
Omräkningsdifferenser -274 1 796
Likvida medel i början av perioden 114 758 179 595
Likvida medel i slutet av perioden 26 111 101 114 758

Redovisningsprinciper
Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och visar kassaflöde från den operativa verksamheten, investerings- och 
finansieringsverksamheten samt 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 inkomstskat-
ter.    

Kassaflödet från investeringsverksamheten omfattar betalningar i samband med förvärv och avyttring av företag och verksamhe-
ter samt köp och försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier och finansiella anläggningstillgångar.

Kassaflöden från finansieringsverksamheten består av kassaflöde från intäkter från kapitalhöjning och återbetalning av leasings-
kulder avseende tillgångar som innehas under finansiell leasing.

Likvida medel omfattar kassa, bank och kortfristiga värdepapper som är föremål för endast en obetydlig risk. 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
TSEK

Not Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserade
vinstmedel

inkl. årets
 resultat

Omräk-
ningsreserv

Summa eget
kapital

Eget kapital 1 januari 2018 42 858 699 203 -631 559 589 111 091

Periodens resultat 0 0 -99 723 0 -99 723
Övrigt totalresultat 0 0 0 326 326
Periodens totalresultat 0 0 -99 723 326 -99 397

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 18 6 667 103 333 0 0 110 000
Kostnader i samband med nyemission 18 0 -5 799 0 0 -5 799
Aktierelaterade ersättningar 25 0 0 -118 0 -118
Summa transaktioner med aktieägare 6 667 97 534 -118 0 104 083
Total förändring eget kapital 6 667 97 534 -99 841 326 4 686
Eget kapital 31 december 2018 49 525 796 737 -731 400 915 115 777

Not Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserade
vinstmedel

inkl. årets
 resultat

Omräk-
ningsreserv

Summa eget
kapital

Eget kapital 1 juli 2017 42 858 699 203 -570 493 -1 606 169 962

Periodens resultat 0 0 -61 252 0 -61 252
Övrigt totalresultat 0 0 0 2 195 2 195
Periodens totalresultat 0 0 -61 252 2 195 -59 057

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterade ersättningar 25 0 0 186 0 186
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 186 0 186
Total förändring eget kapital 0 0 -61 066 2 195 -58 871
Eget kapital 31 december 2017 42 858 699 203 -631 559 589 111 091

Redovisningsprinciper
Valutaomräkningsreserven i koncernredovisningen omfattar valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av koncernföreta-
gens redovisning i lokala valutor till  rapporteringsvalutan som används av gruppen (SEK). Vid försäljning av en hel eller en del av 
ett koncernföretag redovisas justeringen för valutaomräkning som en del av vinsten eller förlusten vid försäljningen.
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Moderbolagets resultaträkning
TSEK

Not

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Nettoomsättning 4 1 898 1 088
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0
Försäljnings- och administrationskostnader 6  7 -12 632 -8 161
Rörelsekostnader -12 632 -8 161
Rörelseresultat -10 734 -7 073
Resultat från andelar i koncernföretag 13 -100 000 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 12 8
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -253 -140
Resultat före skatt -110 975 -7 205
Periodens skatt 11 0 0
Periodens resultat -110 975 -7 205

Rapport över totalresultat, moderbolaget  

Periodens resultat -110 975 -7 205
Periodens totalresultat -110 975 -7 205
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Moderbolagets balansräkning 
TSEK

Not
31 december 

2018
31 december 

2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 682 699 682 699
Summa anläggningstillgångar 682 699 682 699

Omsättningstillgångar
Fordringar  koncernföretag 16 542 629
Övriga fordringar och förutbetalda kostnader 17 503 1 197
Kassa och bank 26 26 835 35 451
Summa omsättningstillgångar 27 880 37 277

SUMMA TILLGÅNGAR 710 579 719 976

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital:
Aktiekapital 18 49 525 42 858
Fritt eget kapital:
Överkursfond 19 796 737 699 203
Balanserade vinstmedel 19 -26 118 -18 795
Periodens resultat 19 -110 975 -7 205
Eget kapital 709 169 716 061

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 20 1 333 3 895
Övriga skulder 20 77 20
Summa kortfristiga skulder 1 410 3 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 710 579 719 976
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Moderbolagets rapport över kassaflöden
TSEK

Not

1 januari - 
31 december 

2018
(12 mån)

1 juli - 
31 decem-

ber 2017
(6 mån)

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -110 975 -7 205
Justering för icke kassapåverkande effekt av optionsprogram 7, 25 -118 192
Resultat från investering i dotterbolag 13 100 000 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 -12 -8
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 253 140
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -10 852 -6 881
Förändring av rörelsekapital 23 -1 724 1 482
Kassaflödet från den löpande verksamheten -12 576 -5 399
Erhållen ränta 12 8
Betald ränta -253 -140
Kassaflödet från den löpande verksamheten -12 817 -5 531

Investeringsverksamheten
Investeringar av andelar i dotterföretag 13 -100 000 -50 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -100 000 -50 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission 18 110 000 0
Emissionskostnader 18 -5 799 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104 201 0

Periodens kassaflöde -8 616 -55 531
Likvida medel vid periodens början 35 451 90 982
Likvida medel vid periodens slut 26 26 835 35 451

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 bolagets resultat före skatt, justerat för finansiella intäkter och kost-
nader, icke kassaflödespåverkande poster, förändringar i rörelsekapital, betalda finansiella utgifter och betalda inkomstskatter.  
  
Kassaflödet från investeringsverksamheten omfattar förvärv av andelar i dotterföretag.    

Kassaflödet från finansieringsverksamheten omfattar förändringar i moderbolagets aktiekapital och därmed sammanhängande 
kostnader.    

Likvida medel omfattar kassa, bank och kortfristiga värdepapper som är föremål för endast en obetydlig risk.   
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
TSEK

Bundet
eget kapital Fritt eget kapital

Not Aktiekapital Överkursfond
Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa eget
kapital

Eget kapital 1 januari 2018 42 858 699 203 -18 795 -7 205 716 061

Totalresultat
Periodens totalresultat 0 0 0 -110 975 -110 975
Balanserat resultat 0 0 -7 205 7 205 0
Summa totalresultat 0 0 -7 205 -103 770 -110 975

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 18 6 667 103 333 0 0 110 000
Kostnader relaterade till nyemissionen 18 0 -5 799 0 0 -5 799
Aktierelaterade ersättningar 25 0 0 -118 0 -118
Summa transaktioner med aktieägare 6 667 97 534 -118 0 104 083
Total förändring eget kapital 6 667 97 534 -7 323 -103 770 -6 892
Eget kapital 31 december 2018 49 525 796 737 -26 118 -110 975 709 169

Bundet
eget kapital Fritt eget kapital

Not Aktiekapital Överkursfond
Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa eget
kapital

Eget kapital 1 juli 2017 42 858 699 203 -13 654 -5 333 723 074

Totalresultat
Årets totalresultat 0 0 0 -7 205 -7 205
Balanserat resultat 0 0 -5 333 5 333 0
Summa totalresultat 0 0 -5 333 -1 872 -7 205

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterade ersättningar 25 0 0 192 0 192
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 192 0 192
Total förändring eget kapital 0 0 -5 141 -1 872 -7 013
Eget kapital 31 december 2017 42 858 699 203 -18 795 -7 205 716 061
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Noter till den finansiella rapporten

Not 1: Bolagsinformation

Nuevolution AB (publ) (“bolaget” eller “moderbolaget”) är ett publikt aktiebolag, med säte i Sverige. Bolagets huvudkontor ligger 
i Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Danmark. Årsredovisningen inkluderar bolagets helägda danska dotterbolag Nuevolution A/S. 
Bolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans som ”koncernen”.

Nuevolution är en bioteknikkoncern med fokus på att utveckla behandlingar för sjukdomar inom onkologi och inflammatoriska 
sjukdomar. Nuevolution är ensam uppfinnare av Chemetics®, en forskningsbaserad läkemedelsplattform som möjliggör effek-
tiv upptäckt av nya, kemiska små molekylära läkemedelskandidater för specifika symptom. Nuevolution har tillämpat Cheme-
tics®-plattformen för att leverera läkemedelskandidater till farmaceutiska samarbetspartners och har sedan slutet av 2012 använt 
sin plattform för egen läkemedelsutveckling och på så sätt skapat sin egen projektportfölj. Genom att skapa en samling av över 40 
biljoner molekyl- och makrocykliska föreningar (”Synthetic Biologics”), har Nuevolution etablerat sig som en ledande aktör inom 
preklinisk utveckling av små molekylära läkemedelskandidater.

Not 2: Väsentliga redovisningsprinciper

Koncernredovisningen och bokslutet för moderbolaget för det år som slutade den 31 december 2018 har godkänts av styrelsen 
och verkställande direktören den 4 april 2019 och kommer att föreläggas årsstämman den 22 maj 2019 för fastställande.

GRUND FÖR UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
sådana de antagits av EU. Eftersom moderbolaget är ett noterat bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS.

Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell rapporterings 
rekommendation RFR1 kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för Finansiell rapporterings 
rekommendation RFR2 (Redovisning för juridiska personer). Detta innebär att IFRS tillämpas med de avvikelser som framgår av 
avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som tillämpades före-
gående år.

I denna not anges koncernens redovisningsprinciper som hänför sig till bokslutet som helhet. Om en redovisningsprincip är speci-
fik för en finanspost, beskrivs principen i tillhörande not.

Redovisningsprinciperna i moderbolagets bokslut ingår i avsnittet ”MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER”.

Årsredovisningen upprättas i SEK eftersom moderbolaget Nuevolution AB är registrerat i Sverige och har SEK som funktionell 
valuta. Alla värden är avrundade till närmaste 1 000 SEK.

ÄNDRINGAR AV REDOVISNINGSPRINCIPER, INKLUSIVE PRESENTATION OCH INFÖRANDE AV FINANSIELLA REDO-
VISNINGSSTANDARDER
På årsstämman som hölls den 12 oktober 2017 beslutades det att räkenskapsåret ska ändras så att det följer kalenderåret. . Det 
innebär att Nuevolution rapporterade ett kortare räkenskapsår 2017, som omfattade 1 juli - 31 december 2017. Därför är denna 
årsredovisning den första för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018. 

Vidarefakturerade kostnader (2018: TSEK 543, (666)) och statliga stöd (2018: TSEK 2 366 (153)) har tidigare inkluderats i net-
toomsättning. Eftersom varken vidarefakturerade kostnader eller statliga stöd uppfyller kriterierna för intäkter från avtal med 
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kunder har vidarefakturerade kostnader omklassificerats och nettoredovisas mot kostnaderna ochh statliga stöd omklassificerats 
till övriga rörelseintäkter. Denna omklassificering har ingen inverkan på nettoresultat, resultat per aktie, finansiell ställning eller 
kassaflöde. Jämförelsetalen i resultaträkningen har omräknats i efterhand.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR 
Från och med räkenskapsåret 2018 tillämpar koncernen följande nya standarder, ändringar och tolkningar:

• IFRS 9 Finansiella instrument
• IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
• Ändring av IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
• IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottserättning
• Den årliga förbättringscykeln 2014–2016

Införandet av IFRS 9 Finansiella instrument har medfört förändrade redovisningsprinciper för eventuella nedskrivningar av kund-
fordringar och andra finansiella tillgångar. Från och med 1 januari 2018 tillämpar koncernen en modell där nedskrivningar redovisas 
utifrån förväntade kreditförluster vilken ändrar tidpunkten för när en nedskrivning kommer att redovisas. Varken den tidigare 
modellen för nedskrivningar av finansiella tillgångar eller antagandet av den nya modellen för nedskrivningar utifrån förväntade 
kreditförluster har gett upphov till någon nedskrivning av finansiella tillgångar.

Redovisningsprincipen för IFRS 9 Finansiella Instrument presenteras vid relevanta noter.

Koncernen tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder enligt den modifierade retroaktiva metoden, vilket innebär att jäm-
förelsesiffror inte har räknats om.  Tillämpningen av IFRS 15 har inte medfört någon skillnad av intäktsredovisningen vilket även 
innebär att implementeringen förväntas ha begränsad påverkan på jämförbarheten med tidigare perioder föregående år. För en 
detaljerad beskrivning av koncernens redovisningsprinciper för intäkter från avtal med kunder, se not 4.

Utöver införandet av IFRS 9 och IFRS 15 överensstämmer redovisningsprinciperna med de som tillämpats vid upprättandet av 
årsredovisningen för 2017, vilken upprättades i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits 
av EU.

Ingen av de nya standarderna eller tolkningarna har påverkat redovisning och värdering för rapporteringsperioden.

NYA STANDARDER SOM TRÄDER I KRAFT 2019
IASB har utfärdat IFRS 16 ”Leasing”, vilken gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019. Koncernen tillämpar den 
nya standarden från detta datum genom att använda den förenklade övergångsmetoden, vilket innebär att jämförelsesiffror för 
tidigare perioder inte har räknats om. Koncernen har operativa leasingavtal för kontorslokaler som påverkas av implementeringen 
av IFRS 16.

Standarden kräver att alla leasingavtal redovisas i balansräkningen med motsvarande leasingskulder, förutom korta leasingavtal 
och mindre tillgångar. Leasade tillgångar skrivs av under leasingperioden och betalningar fördelas mellan avbetalningar på leasings-
kulder och räntekostnader, klassificerade som finansiella poster.

Koncernen har utvärderat påverkan på koncernredovisningen och den mest betydelsefulla effekten är att nya tillgångar och skul-
der redovisas för operationell leasing av kontorsfaciliteter. Dessutom kommer utgiftsslaget i samband med dessa leasingavtal 
ändras, eftersom IFRS 16 ersätter den linjära rörelsekostnaden för avskrivningar på nyttjanderätter och räntekostnader på lea-
singskulder.

Den 1 januari 2019 redovisar koncernen en leasingskuld avseende koncernens lokaler i Köpenhamn om cirka 17,4 MSEK och en 
tillgång som innefattar rätten att använda lokalerna under leasingperioden (det vill säga rätten att använda tillgången) för cirka 17,4 
MSEK. Hyresavtalet är ett öppet avtal. Hyresavtalet kan sägas upp med en uppsägningstid på sex månader. Nuevolution förväntar 
inte att säga upp avtalet inom en överskådlig tid. Hyran och motsvarande värde för rätten att använda tillgångarna har bedömts 
för en femårsperiod. Med tillämpning av den förenklade övergångsmetoden, uppgår den förväntade ackumulerade effekten på 
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eget kapital och balansomslutningar per den 1 januari 2019 till cirka 0 MSEK respektive 17,4 MSEK. Efter genomförandet redo-
visar koncernen räntekostnaden för leasingavgiften och avskrivningarna för rätten att använda koncernens lokaler i Köpenhamn 
separat. Införandret av IFRS 16 kommer under det första året minska driftskostnaderna med cirka 0,1 MSEK och öka de finansiella 
kostnaderna med cirka 0,3 MSEK. Nettoresultatet och eget kapital kommer att minskas med 0,2 MSEK. Genomförandet av IFRS 
16 kommer att obetydligt påverka vinst per aktie. Kassaflödet påverkas inte av implementeringen av IFRS 16.

Införandet av IFRS 16 kräver att koncernen lämnar mer upplysningar än enligt IAS 17. 

KONSOLIDERING

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

Koncernredovisningen är upprättad på grundval av moderbolagets och dess dotterbolags bokslut genom att aggregera poster av 
liknande karaktär och därefter eliminera koncerninterna transaktioner, koncerninterna tillgångar och skulder samt koncerninterna 
vinster och förluster. De redovisningar som används för konsolideringsändamål är upprättade i enlighet med koncernens redovis-
ningsprinciper.

TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA

Vid första redovisningen omräknas transaktioner i utländsk valuta till växelkursen vid transaktionsdagen. Fordringar, skulder och 
andra poster i utländsk valuta som inte har reglerats på balansdagen omräknas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser mellan 
växelkursen på transaktionsdagen och växelkursen på respektive betalningsdag respektive balansdagen redovisas i resultaträk-
ningen under finansiella poster.

När koncernenheter med annan funktionell valuta än svenska kronor redovisas i koncernredovisningen omräknas deras resulta-
träkningar till genomsnittliga valutakurser för respektive kvartal och balansposter omräknas till balansdagens valutakurser.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolagens balansposter vid periodens början till balans-
dagens valutakurser samt omräkning av dessa dotterbolags resultaträkningar från genomsnittliga valutakurser på balansdagen 
redovisas i övrigt totalresultat.

SEGMENTRAPPORTERING
Ett rörelsesegment är en del av ett företag vars rörelseresultat regelbundet granskas av bolagets VD, för att fatta beslut om vilka 
resurser som ska tilldelas segmentet samt att utvärdera resultatet. Nuevolution-koncernen leds och drivs som en affärsenhet, vil-
ket återspeglas i organisationsstrukturen och den interna rapporteringen. Inga separata verksamhetsgrenar eller separata affärsen-
heter har identifierats med avseende på någon av produktkandidaterna eller de geografiska marknaderna och ingen segmentinfor-
mation lämnas för närvarande i den interna rapporteringen. Följaktligen är slutsatsen att det inte är relevant att upprätta någon 
segmentinformation i koncernredovisningen eller för moderbolaget.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget följer årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för Finansiell rapporterings rekommendation RFR2, redovisning 
för juridiska personer. RFR2 innebär att moderbolaget ska följa IFRS/IAS så långt det är möjligt. Skillnaderna mellan moderbola-
gets och koncernens redovisningsprinciper beror främst på Årsredovisningslagen. I följande fall överensstämmer moderbolagets 
redovisningsprinciper inte fullt ut med IFRS.

Moderbolaget tillämpar ej värderingsreglerna i IFRS 9, Finansiella instrument. I moderbolaget värderas finansiella anläggnings-
tillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och finansiella omsättningstillgångar till lägsta värdets 
princip. Dotterbolag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Anskaffningsvärde är det pris eller den köpeskilling som har 
erlagts för en tillgång vid anskaffningstillfället eller det verkliga värde som erlagts på annat sätt vid anskaffningen (exempelvis vid 
byte). När anskaffningsvärdemetoden tillämpas så skall inköpspriset samt andra utgifter som är direkt hänförbara till inköpet eller 
tillverkningen inkluderas i anskaffningsvärdet.
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Not 3: Viktiga uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av koncernredovisningen gör ledningen olika redovisningsbedömningar och uppskattningar samt definierar 
antaganden som utgör grunden för redovisning, värdering och presentation av koncernens tillgångar och skulder.

Uppskattningarna och antagandena baseras på historisk erfarenhet, den senaste informationen som finns tillgänglig vid rapporte-
ringsdagen och andra faktorer som ledningen anser rimliga med avseende på omständigheterna.

Grunderna för bedömningar och information kan av sin natur vara oriktiga eller ofullständiga, och företaget är föremål för osäker-
heter, vilket kan leda till att det faktiska resultatet avviker från uppskattningar och definierade antaganden. I framtiden kan det bli 
nödvändigt att ändra tidigare uppskattningar och bedömningar till följd av kompletterande information, ytterligare kunskaper och 
erfarenheter eller efterföljande händelser.

Vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper som beskrivs i not 2 har ledningen genomfört kritiska redovisningsbedöm-
ningar och uppskattningar som väsentligt påverkar de belopp som redovisas i koncernredovisningen.

De uppskattningar och bedömningar som är relevanta för styrelsen vid upprättandet av koncernredovisningen beskrivs i not 4 
Intäkter från kontrakt med kunder och kontraktsförbindelser, not 5 Forsknings- och utvecklingskostnader och not 11 Skatt- och 
uppskjuten skatt.

MODERBOLAG
Vid förberedelserna för moderbolagets årsredovisning, gör ledningen flera bedömningar av redovisningen och beräknar och defi-
nierar antaganden med stor betydelse för redovisningen av investeringen i Nuevolution A/S och möjlig nedskrivning av denna.

Beräkningarna och antagandena för värderingen av investeringen i Nuevolution A/S beskrivs i detalj i not 13 Andelar i koncernfö-
retag.

Not 4: Intäkter från avtal med kunder och avtalsskulder

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 

2018
(12 mån)

1 juli - 
31 december 

20171

(6 mån)

1 januari - 
31 december 

2018
(12 mån)

1 juli - 
31 december 

20171

(6 mån)
Intäkter från tjänster (uppfylls över tid) 3 113 4 827 0 0
Betalningar kopplade till uppnådda delmål (uppfylls vid en viss 
tidpunkt) 6 310 0 0 0
kontraktforskning (uppfylls över tid) 1 550 0 0 0
Serviceavgift, koncernbolag (uppfylls över tid) 0 0 1 898 1 088
Summa 10 973 4 827 1 898 1 088

Uppdelning av intäkter per geografiskt område
Sverige 0 0 1 898 1 088
USA 10 973 4 827 0 0
Summa 10 973 4 827 1 898 1 088
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Intäkten baseras på kontrakt med två partners under perioden 1 januari - 31 december 2018 och en partner under perioden 1 juli 
- 31 december 2017. 

Koncernen
31 december 

2018
31 december 

20171

Kund 1 86% 100%
Kund 2 14% 0%

Balansräkning Koncernen

Avtalsskulder (förutbetalda intäkter) från avtal med kunder redovisade i balansräkningen:
31 december 

2018
31 december 

20171

Ingående balans 3 032 7 766
Redovisa i resultaträkningen -3 113 -4 827
Valutakursdifferenser 81 93
Utgående balans 0 3 032

Förväntad tidpunkt för redovisning av avtalsskulder i resultaträkningen:
Kortfristiga 0 3,032
Summa avtalsskulder 0 3,032

1 Jämförande information för 2017 är upprättad enligt IAS 18.

Förväntad framtida redovisning i resultaträkningen baseras på nuvarande bedömning.      

Avtalsskulder består av det aggregerade beloppet av betalningar från kunder som allokerats till de prestationsåtagandena som inte 
uppfyllts vid rapportperiodens slut. Avtalsskulder som presenteras som kortfristiga avser prestationsåtaganden som Nuevolution 
förväntar sig att uppfylla under de kommande 12 månaderna, medan den långfristiga delen av avtalsskulderna utgör prestationså-
taganden som Nuevolution förväntar sig att uppfylla efter de kommande 12 månaderna.      
 
Redovisningsprinciper
Intäkter
Företagets intäkter motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som företaget förväntar sig att ha rätt till eller har fått rätt till 
i utbyte mot licensrättigheter och intäkter från kontraktsforskning och andra tjänster. Intäkter redovisas exklusive moms, tullar 
mm. som tas emot för tredje parts räkning och rabatter.
   
För att fastställa till vilka belopp koncernen ska redovisa intäkter allt eftersom prestationsåtaganden i respektive avtal uppfylls 
tillämpas följande fem steg:

i.  identifiera avtalet;
ii. fastställa huruvida de utlovade tjänsterna är prestationsåtaganden, samt om de är distinkta inom ramen för avtalet;
iii. fastställa transaktionspriset, inklusive huruvida en uppskattning av rörlig ersättning är begränsad;
iv. allokera transaktionspriset till de identifierade prestationsåtagandena; och
v. redovisa intäkterna när (eller allt eftersom) koncernen uppfyller respektive prestationsåtagande.

Som en del av redovisningen av intäkter från avtal med kunder måste koncernen utveckla antaganden som kräver olika bedöm-
ningar för att fastställa det fristående försäljningspriset för varje enskilt prestationsåtagande i avtalet. Koncernen använder vissa 
grundantaganden för att bestämma det fristående försäljningspriset, vilket kan inkludera prognos av intäkter, tidsplan för utveck-
lingsarbetet, samt sannolikheten för slutförande av tekniska lösningar och erhållande av myndighetstillstånd.
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Licenser för immateriella tillgångar
Om en licens till koncernens immateriella tillgångar bedöms vara distinkt från andra identifierade prestationsåtaganden, i de fall 
avtalet inkluderar försäljning av en licens, redovisar koncernen intäkterna från icke återbetalningsbara förskottsavgifter som allo-
kerats till licensen när licensen överförts till kunden och kunden kan använda och nyttja licensen. För licenser som är en del av ett 
annat prestationsåtagande bedömer koncernen det kombinerade prestationsåtagandets karaktär för att fastställa huruvida det 
kombinerade prestationsåtagandet uppfylls över tid eller vid en viss tidpunkt. Om prestationsåtagandet uppfylls över tid fasthål-
ler koncernen en lämplig metod för att mäta förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av prestationsåtagandet för redovisning av 
de ej återbetalningsbara förskottsavgifterna. Koncernen utvärderar mätningen av förloppet mot ett fullständigt uppfyllande vid 
varje rapporteringsperiod och anpassar detta vid behov.

Betalningar relaterade till uppnådda delmål
Vid uppstarten av projekt som innefattar betalningar relaterade till uppnådda delmål utvärderar koncernen huruvida det är san-
nolikt att delmålen kommer att uppnås och uppskattar det belopp som ska inkluderas i transaktionspriset med hjälp av det mest 
sannolika beloppet-metoden. Om det är sannolikt att en väsentlig återföring av intäkter inte skulle uppstå, inkluderas det mot-
svarande värdet av uppnådda delmål i transaktionspriset. Betalningar kopplade till uppnådda delmål som är utom koncernens eller 
kundens kontroll, så som myndighetstillstånd, anses inte troliga att uppnå förrän ett godkännande har erhållits. Transaktionspriset 
fördelas därefter till varje prestationsåtagande baserat på de relativa fristående försäljningspriserna. Koncernen redovisar därefter 
en intäkt när eller allt eftersom prestationsåtagandena uppfylls. Vid slutet av varje rapporteringsperiod utvärderar koncernen san-
nolikheten att dessa delmål nås och anpassar därefter det totala transaktionspriset om nödvändigt. Eventuella justeringar redovi-
sas ackumulerat, vilket då påverkar intäkterna under perioden då justeringen genomförs.

Kontraktsarbete
Intäkter från kontraktsforskning och licenser som inte överför äganderätten till en immateriell tillgång redovisas över tid i överens-
stämmelse med genomförandet och överföringen av tjänsterna. Färdigställandegraden utgörs av upparbetningsgraden för varje 
enskilt pågående arbete.

Tillhandahållande av tjänster - koncernföretag
Inkomst från tillhandahållande av tjänster inom administration, forskning och utveckling för koncernföretag redovisas som intäk-
ter. Intäkter redovisas i den period som tjänsterna tillhandahållits när tjänsterna har genomförts. Alla koncerninterna intäkter eli-
mineras i koncernredovisningen i enlighet med redovisningsprinciperna.

Betydande licens- och samarbetsavtal:

Amgen
I oktober 2016 inledde Nuevolution ett forskningssamarbete med Amgen, ett multimålforskningssamarbete där Amgen har en 
exklusiv option att erhålla samtliga rättigheter till framgångsrikt utvecklade program.      

Under tidigt upptäcktsstadium täcker Nuevolution samtliga egna kostnader. När Amgen bestämmer sig för att göra kontraktsen-
lig opt-in, kommer de att ta över samtliga kostnader inklusive Nuevolutions. Vid kontraktslicensiering erhåller Amgen ägandet av 
programmet och betalar en licensavgift på minst  10 MUSD beroende på utvecklingsstadie vid licensiering. Ytterligare utvecklings- 
och försäljningsmilstoler motsvarar upp till 400 MUSD per program plus kopplade royalties på genererad försäljning om milstolpar 
uppnås framgångsrikt.      

Under 2018 har Amgen utnyttjat opt-in till två program i enlighet med avtalet.

Efter opt-in ersätts Nuevolution för samtliga kostnader som uppkommit utifrån återbetalningsbar grund, varför intäkterna redovi-
sas i sin helhet eftersom kostnaden har uppkommit och fakturerats. Framtida potentiella milstolpebetalningar inklusive eventuella 
programlicenser ligger utanför företagets kontroll, varför intäkterna inte har redovisats.      
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Almirall
 I december 2016 ingick Nuevolution ett licensavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall för Nuevolutions program för 
RORγt-hämmare.

I  detta globala strategiska samarbete för utveckling och kommersialisering av RORyt utnyttjade Almirall en licens för att utveckla 
behandlingar av inflammatoriska hudsjukdomar, som psoriasis, samt för psoriasisartrit, den senare en inflammatorisk sjukdom som 
påverkar ryggraden och andra skelettdelar. Alla andra rättigheter till utvecklingsrelaterade terapeutiska indikationer förblir hos 
Nuevolution.

Genom detta samarbete erhöll Nuevolution, före spansk källskatt, 11,2 MEUR som en förskottsbetalning. Efter en framgångsrik 
utveckling av detta program kan företaget få upp till ytterligare 442 MEUR i betalningar för utvecklings- och försäljningsmilstol-
par samt relaterade royaltyintäkter.
      
Den mottagna licensavgiften som erhölls i förskott kan inte återbetalas varför intäkterna har redovisats i sin helhet. Framtida 
potentiella milstolpebetalningar ligger utanför företagets kontroll, därför har inga intäkter redovisats.    

Janssen Biotech
I oktober 2015 ingick Nuevolution ett multimålsamarbete med Janssen Biotech, Inc.      

Inom ramen för samarbetet kommer Nuevolution att tillämpa sin läkemedelsupptäckningsplattform Chemetics® för att upptäcka 
och utveckla läkemedelskandidater mot läkemedelsmål av intresse för Janssen. Enligt avtalet kommer Nuevolution att få en för-
skottsbetalning, forskningsfinansiering och kommer att vara berättigad till milstolpsbetalningar efter att specificerad forskning, 
utveckling och kommersiella milstolpar uppnåtts. Dessutom har Nuevolution rätt att erhålla vissa royaltybetalningar vid nettoför-
säljning av produkter som kan kommersialiseras till följd av samarbetet.

I januari 2018 utnyttjade Janssen möjligheten att licensiera ett av forskningsprogrammen inom ramen för multimålssamarbetet 
inom det terapeutiska området för anti-infectives. Nuevolution erhöll en initial licensavgift på 0,75 MUSD.

I samband med licensen har Nuevolution uppfyllt alla krav, varför licensavgiften och tidigare betalningar inte är återbetalningsbara. 
Som ett resultat har intäkterna redovisats i sin helhet. Framtida potentiella milstolpsbetalningar ligger utanför företagets kontroll, 
varför inga intäkter har redovisats.

LEDNINGENS BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR
Nuevolutions samarbetsavtal omfattar flera komponenter som förskottsbetalningar, återbetalade kostnader, licensbetalningar, 
utvecklings- och försäljningsmilstolpar och royalty. Vid bedömning av intäktsredovisning bedömer Nuevolution om skyldigheter 
är uppfyllda, om betalningar inte återbetalas, om framtida händelser är i eller utanför Nuevolutions kontroll, för att bedöma om 
intäkterna ska redovisas i sin helhet, över tid eller inte redovisas vid den aktuella tidpunkten.     
 
För det år som slutade den 31 december 2018 har Nuevolution inte redovisat några intäkter från framtida betalningar enligt sam-
arbetsavtalen med Almirall, Amgen eller Janssen. 
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Not 5: Forsknings- och utvecklingskostnader

Koncernen

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Löner (not 7) 42 676 17 957
Externa kostnader 46 998 34 522

Avskrivningar (not 14) 1 827 880
Summa 91 501 53 359
Vidarefakturerade kostnader från samarbetspartner -543 -666
Forsknings- och utvecklingskostnader 90 958 52 693

Forskning och utvecklingsverksamhet är utförda av Nuevolution A/S. 
     
Redovisningsprinciper
Forsknings- och utvecklingskostnader uppstår i koncernen för egen forskning och utvecklingsverksamhet samt ett flertal forsk-
nings- och utvecklingssamarbeten och allianser med tredje part.
     
Forsknings- och utvecklingskostnader omfattar huvudsakligen kostnaderna för upptäckt av aktiva ingredienser, kliniska studier, 
forskning och utveckling inom områdena applikationsteknik och teknik, fältförsök, patent, regulatoriska godkännande och god-
kännandeförlängningar. Dessutom inkluderar kostnaderna för forskning och utveckling löner, aktiebaserad ersättning och annan 
personalrelaterad kostnad, lokalkostnader, advokat, avskrivningar mm relaterade till forsknings- och utvecklingspersonal.  
 
I redovisningen definieras forskningskostnader som kostnader för pågående eller planerade undersökningar som görs med avsikt 
att erhålla ny vetenskaplig eller teknologisk kunskap och förståelse. Utvecklingskostnader definieras som kostnader för tillämp-
ning av forskningsresultat eller specialistkunskap för planer eller design av produktion, tillhandahållande eller utveckling av nya 
eller väsentligen förbättrade produkter, tjänster eller processer, innan kommersiell produktion eller användning inleds.   
   
Utvecklingskostnader som direkt hänför sig till utvecklingen av identifierbara tillgångar som kontrolleras av koncernen redovisas 
som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:     
      
1) Det är tekniskt möjligt att slutföra den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas 
2) Bolagets avsikt är att slutföra tillgången och att använda eller sälja den      
3) Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången
4) Det går att visa hur tillgången kan generera sannolika framtida ekonomiska fördelar
5) Lämpliga tekniska, finansiella och andra resurser för att slutföra utvecklingen och att använda eller sälja tillgången är tillgängliga 
6) Utgifter som kan hänföras till tillgångar under utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt     
 
Vidarefakturerade kostnader för projekt som ingår i samarbetsavtal faktureras till samarbetsparterna och avräknas mot forsk-
nings- och utvecklingskostnaderna.
     
Alla andra kostnader för forskning och utveckling redovisas i resultaträkningen under den period de uppstår. 
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LEDNINGENS BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR      
Forskningskostnader kan inte aktiveras.
     
Patentkostnader definieras normalt som en immateriell tillgång och ska aktiveras.      

Villkoren för aktivering av utvecklingskostnader är väl definierade: en immateriell tillgång måste redovisas om, och endast om, det 
finns rimlig säkerhet att det uppstår framtida kassaflöden som kommer att täcka en tillgångs redovisade värde. Eftersom våra egna 
utvecklingsprojekt ofta är föremål för tillsynsförfaranden och andra osäkerhetsfaktorer är villkoren för aktivering av kostnader 
som uppkommit före mottagandet av godkännanden normalt inte uppfyllda.
     
Det värdet av våra patent som kan återskapas är nära kopplat till våra utvecklingsprojekt, vilket innebär att en eventuell aktivering 
av patentkostnad kommer att följa eventuell aktivering av våra utvecklingsprojekt.      

Ledningen bedömer fortlöpande om det finns rimlig säkerhet att erhålla framtida kassaflöden som täcker utvecklingskostnaderna 
för våra egna utvecklingsprojekt. Eftersom de pågående projekten är föremål för godkännandeförfaranden och andra osäkerhets-
faktorer, var villkoren för aktivering av utvecklings- och patentkostnader inte uppfyllda per den 31 december 2018 och jämförelse-
perioder.      

Not 6: Försäljnings- och administrationskostnader

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Löner (not 7) 13 105 5 658 2 048 1 410
Externa kostnader 15 351 11 064 10 584 6 751

Avskrivningar not (14) 33 26 0 0
Summa 28 489 16 748 12 632 8 161

Redovisningsprincip
Försäljnings- och administrationskostnader inkluderar löner, aktiebaserad ersättning och övriga personalrelaterade kostnader, 
kontorskostnader, lokalkostnader, revision, advokat, avskrivningar mm relaterat till ledningen samt försäljnings-, personal-, IT- 
och ekonomiavdelningar.
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Not 7: Personalkostnader

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Löner 50 876 20 512 1 637 660
Bonus 0 -164 0 0
Aktiebaserad ersättning (se även not 25) -118 186 -118 192
Pensioner (avgiftsbaserade) 1 439 501 0 0
Övriga sociala kostnader 525 263 94 98
Övriga personalkostnader 3 059 2 317 435 460
Summa 55 781 23 615 2 048 1 410

Personalkostnader redovisas enligt följande:
Forsknings- och utvecklingskostnader 42 676 17 957 0 0
Försäljnings- och administrationskostnader 13 105 5 658 2 048 1 410
Summa personalkostnader 55 781 23 615 2 048 1 410

Anställda:

Genomsnittligt antal heltidsanställda 49 48 1 0
Antal heltidsanställda vid slutet av perioden 49 47 1 0

All personal är anställd i Danmark. Förutom ledningsgruppen har moderbolaget inga anställda.

Medlemmar i koncernledningen har anställningsavtal som innehåller standardvillkor för medlemmar av koncernledningen för 
svenska börsnoterade företag, inklusive de uppsägningstider som båda parter är skyldiga att följa samt konkurrensbestämmelser. 
Om ett anställningsavtal för en medlem i koncernledningen avslutas av bolaget utan missförhållanden hos en sådan medlem, är 
medlemmen i koncernledningen berättigad till ersättning som, beroende på omständigheterna, får uppgå till högst 6–12 månaders 
ersättningar. I händelse av att ägarförhållanden förändas kan kompensationen uppgå till 12 månaders ersättning. 
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Not 7: Personalkostnader - fortsättning

ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA OCH LEDNINGEN

1 januari – 31 december 2018 (12 månader)  
TSEK

Grundlön 
Styrelsear-

vode

Bonus Pension-
skostnader 

- avgiftsbase-
rade

Övriga 
sociala  

kostnader

Summa

Stig Løkke Pedersen, styrelseordförande, ledamot i  
revisionsutskottet och ersättningsutskottet 440 0 0 0 440
Lars Henriksson, styrelseledamot och ordförande för revi-
sionsutskottet 250 0 0 78 328
Søren Lemonius, styrelseledamot och ordförande för 
ersättningsutskottet 230 0 0 0 230
Jutta Heim, styrelseledamot och ledamot av vetenskap-
sutskottet 200 0 0 0 200
Jeanette Wood, styrelseledamot och ordförande för 
vetenskapsutskottet 200 0 0 0 200
Fredrik Arp, styrelseledamot till den 24 april 2018 50 0 0 16 66
Delsumma styrelseledamot 1 370 0 0 94 1 464
VD 2 574 0 257 3 2 834
Övrig verkställande ledning (CSO, CBO och CFO(4 person-
er)) 7 582 0 179 12 7 773
Delsumma ledningen 10 156 0 436 15 10 607
Summa 11 526 0 436 109 12 071

1 juli - 31 december 2017 (6 månader)
TSEK

Grundlön 
Styrelsear-

vode

Bonus Pension-
skostnader 

- avgiftsbase-
rade

Övriga  
sociala  

kostnader

Summa

Stig Løkke Pedersen, styrelseordförande, ledamot i  
revisionsutskottet och ersättningsutskottet 220 0 0 0 220
Lars Henriksson, styrelseledamot och ordförande för revi-
sionsutskottet 125 0 0 98 223
Søren Lemonius, styrelseledamot och ordförande för 
ersättningsutskottet 115 0 0 0 115
Jutta Heim, styrelseledamot 100 0 0 0 100
Jeanette Wood, styrelseledamot 100 0 0 0 100
Frederik Arp, styrelseledamot 0 0 0 0 0
Delsumma styrelseledamot 660 0 0 98 758
VD 1 219 0 122 1 1 342
Övrig verkställande ledning (CSO, CBO och CFO (3 person-
er)) 2 635 -164 35 4 2 510
Delsumma ledningen 3 854 -164 157 5 3 852

Summa 4 514 -164 157 103 4 610
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Redovisningsprinciper
Personalkostnader      
Personalkostnaderna består av löner till anställda som arbetar med forskning, utveckling, försäljning och marknadsföring samt 
administration och förvaltning. Posten omfattar också alla personalrelaterade kostnader.

Kortfristig ersättning      
Ersättning till anställda i form av löner, bonusar, aktiebaserad ersättning, betald semester, betald sjukfrånvaro mm och pension, 
redovisas när relevanta tjänster erhålls.

Pensionsförmåner 
Pension och annan ersättning klassificeras som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fast kostnad till en separat, oberoende juridiskt 
konto och har ingen skyldighet att för ytterligare betalningar. Koncernens resultat belastas med kostnader i enlighet med de för-
måner som erhålls vilket normalt sammanfaller med den tid då premien betalas.

Aktierelaterad ersättning      
Aktierelaterade incitamentsprogram där ledning och medarbetare kan välja att köpa aktier i moderbolaget värderas till verkligt 
värde på eget kapitalinstrumentet vid tilldelningstidpunkten och redovisas i resultaträkningen under perioden då arbetstagaren 
tjänar in  rätten att köpa aktier. Saldoposten redovisas direkt mot eget kapital. Det verkliga värdet på aktierelaterade ersättningar 
beräknas med användning av en kombination av en Black-Scholes modell och en Monte-Carlo simuleringsmodell. Se också not 25.

Not 8: Övriga rörelseintäkter

Koncernen

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Statligt stöd 2 366 153
Summa 2 366 153

Redovisningsprinciper      
Övriga rörelseintäkter omfattar forskningsfinansiering från statligt stöd. Forskningsfinansiering redovisas i den period då forsk-
ningsverksamheten har utförts och när det finns rimlig säkerhet att stöden kommer att erhållas. Bidrag för forsknings- och utveck-
lingskostnader, som redovisas direkt i resultaträkningen redovisas under övriga rörelseintäkter därför att bidragen anses vara kost-
nadsersättningar och därför inte intäkter.
      
Förskottsbetalade bidrag redovisas i balansräkningen som förskottsbetalning av statligt stöd till nominellt värde vid mottagandet 
och överförs till resultaträkning samtidigt som relaterade utgifter uppstår.      
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Not 9: Finansiella intäkter

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Ränteintäkter 15 0 0 0
Valutakursvinster 323 306 12 8
Summa 338 306 12 8

Redovisningsprinciper      
Finansiella intäkter består av ränteintäkter samt realiserade och orealiserade vinster från transaktioner i utländsk valuta. Finan-
siella intäkter redovisas i resultaträkningen till det belopp som hänför sig till rapportperioden.     

Not 10: Finansiella kostnader 

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Räntekostnader 461 160 201 109
Leasingkostnader 116 67 0 0
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader 188 93 15 7
Valutakursförluster 756 354 37 24
Summa 1 521 674 253 140

Redovisningsprinciper
Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader, räntekostnader avseende finansiella leasingavgifter, bankavgifter eller liknande 
samt realiserade och orealiserade förluster på transaktioner i utländsk valuta. Finansiella räntekostnader redovisas i resultaträk-
ningen enligt effektivräntemetoden och övriga finansiella kostnader redovisas i resultaträkningen i belopp som avser rapporte-
ringsperioden.
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Not 11: Skatt och uppskjuten skatt

Skatt, resultaträkning Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Resultat före skatt -107 291 -64 829 -110 975 -7 205
Svensk bolagsskattesats 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Summa skatt på årets resultat 23 604 14 262 24 415 1 585
Skattevärde på icke-avdragsgilla kostnader *) 23 -2 -22 000 0
Utnyttjande av danska skattekrediter 7 568 3 577 0 0
Justering av uppskjuten skatt 8 180 3 647 1 301 -42
Justering av uppskjuten skatt som inte redovi-
sas i balansräkningen -31 807 -17 907 -3 716 -1 543
Summa 7 568 3 577 0 0
*) Icke-avdragsgilla kostnader i moderbolaget avser kapitaltillskott. Se även not 13

Beskattning - redovisning av aktuell skatt i 
balansräkningen

TSEK
31 december 

2018
31 december 

2017
31 december 

2018
31 december 

2017
Ingående balans vid början av perioden 8 462 11 862 0 0
Valutakursjusteringar 371 263 0 0
Skattekredit för året 7 568 3 577 0 0
Erhållen skattekredit för året -5 046 -7 240 0 0
Utgående balans vid slutet av perioden 11 355 8 462 0 0

Redovisas i balansräkningen enligt följande:
Långfristig skattefordran 3 785 3 636 0 0
Kortfristig skattefordran 7 570 4 826 0 0
Total skattefordran 11 355 8 462 0 0

Beskattning - redovisning av uppskjuten 
skatt i balansräkningen  

TSEK
31 december 

2018
31 december 

2017
31 december 

2018
31 december 

2017
Komponenter för den uppskjutna skatten är 
följande:
Materiella anläggningstillgångar -528 -803 0 0
Nettobetalningar enligt finansiella leasingavtal 672 920 0 0
Forsknings- och utvecklingskostnader aktive-
rade vid taxering -15 120 -4 530 0 0
Förskottsbetalningar 881 374 0 0
Förutbetalda intäkter 0 -667 0 0
Aktierelaterad ersättning -11 726 -11 238 0 0
Förlustavdrag -147 196 -129 393 -11 123 -7 449
Summa -173 017 -145 337 -11 123 -7 449
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar 173 017 145 337 11 123 7 449
Summa 0 0 0 0
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Årets inkomstskatt inkluderar en skattekredit för forskning och utveckling enligt gällande skattesats enligt danska bolagsskatte-
lagen.
     
Både koncernen och moderbolaget har under tidigare år genererat skattemässiga underskott. Eftersom det fortfarande är osäkert  
huruvida uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas har tillgångarna inte redovisats i årsredovisningen. Uppskjutna skattemässiga 
tillgångar som inte redovisats för perioden 1 januari - 31 december 2018 uppgick till 173 017 TSEK (145 337) för koncernen och 11 
123 TSEK (7 499 TSEK) för moderbolaget.
    
Enligt gällande skattelagstiftning kan förlustavdrag balanseras i ny räkning på obestämd tid.     
     

Redovisningsprinciper
Inkomstskatt           
Årets skatt, som inkluderar aktuell skatt på årets skattepliktiga intäkter och årets justeringar av uppskjuten skatt, redovisas i resul-
taträkningen för den del som avser årets nettoresultat samt tas direkt mot eget kapital för den del som hänför sig till poster i eget 
kapital eller i övrigt totalresultat.
     
Vid bedömning av nuvarande skatt för året används gällande skattesatser och lagstiftning vid datum för upprättande av finansiell 
ställning. Nuevolution A/S har ett bolagsskatteår som löper från 1 juli till 30 juni medan Nuevolution AB har ett bolagsskatteår 
som följer kalenderåret.      

Koncernen redovisar skatteintäkter avseende forsknings- och utvecklingskostnader enligt den danska bolagsskattelagen till 
bolagsskattesats (22% för både 2018 och 2017) baserat på totala forsknings- och utvecklingskostnader på upp till 25 MDKK. För 
perioden 1 januari till 31 december 2018 redovisade bolaget skatteintäkter om 7 568 TSEK     
 
För perioden 1 januari till 31 december 2017 redovisade bolaget skattelättnader om 3 577 TSEK motsvarande den del av inkomst-
skattåret (6 månader) som ingår i räkenskapsåret.      

Skattefordran            
Nuvarande skattefordringar för innevarande och tidigare perioder ska mätas till det belopp som förväntas återkrävas från skatte-
myndigheterna med hjälp av de skattesatser och skattelagstiftningar som har antagits eller väsentligen utfärdats vid rapportperi-
odens utgång. Skattefordringar som förväntas erhållas inom 12 månader redovisas som kortfristig skattefordran och skatteford-
ringar som förväntas återvinnas efter 12 månader redovisas som långfristig skattefordran.     
 
Uppskjutna skatter            
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader mellan det bokförda värdet och det skatte-
mässiga värdet på tillgångar och skulder. Den uppskjutna skatten redovisas baserat på den planerade användningen av den indivi-
duella tillgången respektive regleringen av den individuella skulden. 
    
Uppskjutna skattefordringar, inklusive skattevärde i underskottsavdrag, redovisas i balansräkningen till det värde som de förväntas 
bli utnyttjade, antingen genom avdrag mot skatt på framtida resultat eller genom kvittning mot uppskjuten skatteskuld.

LEDNINGENS BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR      

Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag när ledningen bedömer att dessa skattefordringar 
kan kvittas mot positiva beskattningsbara resultat  inom överskådlig framtid. Bedömningen görs på balansdagen 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 budgetar som godkänts av ledningen samt ledningens förväntningar 
på verksamhetsutveckling under de kommande åren. Baserat på denna bedömning har inga uppskjutna skattefordringar avseende 
underskottsavdrag redovisats per den 31 december 2018. 
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Not 12: Resultat per aktie

Koncernen

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

Periodens resultat -99 723 -61 252

Genomsnittligt antal aktier 46 876 501 42 858 236

Genomsnittligt antal aktiebaserade instrument (teckningsoptioner), utspäd-
ning    772 279 842 258

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning    47 648 780 43 700 494

Resultat per aktie (EPS), SEK -2,13 -1,43

Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D), SEK * -2,13 -1,43

*Ingen utspädning då utspädningseffekten av teckningsoptionerna förnärvarande är negativ.    

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 nettoresultat för året dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående 
aktier justerade för utspädningseffekten av teckningsoptioner.

Not 13: Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Anskaffningsvärde i början av perioden 682 699 632 699
Kapitaltillskott 100 000 50 000
Anskaffningsvärde i slutet av perioden 782 699 682 699

Nedskrivningar i början av perioden 0 0
Nedskrivningar för året -100 000 0
Nedskrivningar  i slutet av perioden -100 000 0
Redovisat värde  i slutet av perioden 682 699 682 699
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Redovisningsprincip
Andelar i koncernbolag består av innehav i Nuevolution A/S och redovisas som anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivningar.

LEDNINGENS BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR      

Värdering av investering i dotterbolag     
Vid slutet av varje rapportperiod bedömer ledningen om andelarna i dotterbolaget ska prövas för nedskrivning i enlighet med IAS 
36. I så fall beräknas tillgångarnas återvinningsvärde. Nedskrivningar görs när de redovisade värdena överstiger tillgångens åter-
vinningsvärde.

Bolagets bedömning baseras på externa och interna informationskällor, som nuvarande aktiekurs, analytikernas riktkurs samt en 
kvalitativ bedömning av bolagets viktigaste utvecklingsprogram inklusive uppföljning av tidigare års nedskrivningstest.

Samtliga informationskällor kommer fram till ett värde som är högre än det bokförda värdet. Därför bedömer ledningen att det 
inte finns något behov av en nedskrivningsprövning.
      
Moderföretaget Nuevolution AB har under 2018 gjort ett kapitaltillskott på 100 MSEK till det helägda dotterbolaget Nuevo-
lution A/S. All forskning och utveckling bedrivs i dotterbolaget och finansieras av moderbolaget. Eftersom alla forsknings- och 
utvecklingsprogram är i tidiga skeden och inte berättigade till aktivering görs finansiering 2018 som ett direkt kapitaltillskott och 
kostnadsförs i moderbolaget
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Not 14: Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

TSEK

Övriga inventa-
rier, verktyg och 

utrustning 
Förbättringar på 
annans fastighet Summa

Anskaffningsvärde per 1 januari 2018 36 275 13 416 49 691
Justering för valutakursförändringar 1 495 550 2 045
Investeringar 413 27 440
Avyttringar -3 514 0 -3 514
Anskaffningsvärde per 31 december 2018 34 669 13 993 48 662

Av- och nedskrivningar per 1 januari 2018 31 124 12 227 43 351
Justering för valutakursförändringar 1 286 501 1 787
Av- och nedskrivningar under perioden 1 680 180 1 860
Avyttringar -3 514 0 -3 514
Av- och nedskrivningar per 31 december 2018 30 576 12 908 43 484

Redovisat värde per 31 december 2018 4 093 1 085 5 178
Redovisat värde leasade verktyg och utrustningar 3 034 0 3 034

Avskrivningar och nedskrivningar redovisas enligt följande:
Forsknings- och utvecklingskostnader 1 670 157 1 827
Försäljnings- och administrationskostnader 10 23 33
Totala avskrivningar och nedskrivningar 1 680 180 1 860

Anskaffningsvärde per 1 juli 2017 34 713 12 453 47 166
Justering för valutakursförändringar 679 259 938
Investeringar 883 704 1 587
Avyttringar 0 0 0
Anskaffningsvärde per 31 december 2017 36 275 13 416 49 691

Av- och nedskrivningar per 1 juli 2017 29 700 11 928 41 628
Justering för valutakursförändringar 579 238 817
Av- och nedskrivningar under året 845 61 906
Avyttringar 0 0 0
Av- och nedskrivningar per 31 december 2017 31 124 12 227 43 351

Redovisat värde per 31 december 2017 5 151 1 189 6 340
Redovisat värde leasade verktyg och utrustningar 4 038 0 4 038

Avskrivningar och nedskrivningar redovisas enligt följande:
Forsknings- och utvecklingskostnader 845 35 880
Försäljnings- och administrationskostnader 0 26 26
Totala avskrivningar och nedskrivningar 845 61 906

Samtliga tillgångar är belägna i Danmark.
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Redovisningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar   
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
  
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 leasingavtal värderas till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av framtida 
leasingbetalningar, beräknat på den interna diskonteringsräntan.   

Avskrivningar på andra tillgångar för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade 
nyttjandeperioden görs linjärt enligt nedan::

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

Restvärdet bestäms vid förvärvstillfället och omprövas varje år. Om restvärdet överstiger tillgångens bokförda värde redovisas 
inga ytterligare avskrivningar. Om förändringar sker i restvärdet redovisas effekten på avskrivningarna i förtid som en förändring 
i redovisningsberäkningar.

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 nedskrivningsprövning för varje enskild tillgång eller grupp av tillgångar som  genererar 
oberoende kassaflöden. Tillgångarna skrivs ned till det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet av tillgången eller 
gruppen av tillgångar (återvinningsvärdet) om det 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 15: Andra långfristiga fordringar

Koncernen
TSEK 31 december 

2018
31 december 

2017
Hyresdeposition 1 796 1 698
Summa 1 796 1 698

Redovisningsprincip
Andra långfristiga finansiella fordringar redovisas initialt till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med till-
lämpning av effektivräntemetoden med avdrag för nedskrivningar.
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Not 16: Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

TSEK
31 december 

2018
31 december 

2017
31 december 

2018
31 december 

2017
Kundfordringar 1 811 575 0 0
Kundfordringar, koncernbolag 0 0 542 629
Kundfordringar, nedskrivning 0 0 0 0
Summa 1 811 575 542 629

Åldersanalys av kundfordringar:
- Ännu inte förfallna 1 811 575 542 629
- Försenade med mellan 1 och 179 dagar 484 0 0 0
- Försenade med mellan 180 och 360 dagar 0 0 0 0
Summa fordringar med kreditriskexponering 484 0 0 0

Inga förluster på fordringar har redovisats under rapporteringsperioderna.

Redovisningsprinciper

Klassificering och värdering        
Enligt IFRS 9 redovisar Bolaget initialt en finansiell tillgång till verkligt värde. Därefter mäter Bolaget sina finansiella tillgångar  
baserade på följande kategorier; De som ska redovisas till verkligt värde (antingen genom övrigt totalresultat eller genom vinst eller 
förlust) och de som ska redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen är baserad på Nuevolutions affärsmodell för att 
hantera tillgångarna och kontraktsvillkoren för kassaflödena.

Den nya klassificeringen och mätningen av Nuevolutions finansiella tillgångar är följande:    

Fordringar          
Fordringar från samarbetspartners och övriga fordringar betecknas som fordringar och värderas initialt till verkligt värde eller 
transaktionspris och anges därefter  i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde, vilket i allmänhet motsvarar nominellt 
värde minus förväntade avsättningar för kreditförluster. Detta överensstämmer med tidigare perioders klassificering. 
   
Nedskrivning        
Antagandet av IFRS 9 har ändrat Bolagets redovisning av nedskrivningar för finansiella tillgångar genom att ersätta IAS 39:s upp-
komna förlustmetod med en framtidsinriktad förväntad kreditförlust. Enligt IFRS 9 är Bolaget skyldigt att redovisa en avsättning 
för förväntade kreditförluster för alla finansiella tillgångar som inte innehas till verkligt värde i resultaträkningen. Förväntade kre-
ditförluster baseras på skillnaden mellan de kontraktsmässiga kassaflöden som betalas i enlighet med avtalet och alla kassaflöden 
som Bolaget förväntas erhålla.

För fordringar med samarbetspartners och övriga fordringar har bolaget tillämpat standardens förenklade tillvägagångssätt och 
har beräknat förväntade kreditförluster baserat på  förväntade kreditförlusters varaktighet. Ingen avsättning för förväntade kre-
ditförluster har redovisats med tanke på att bolaget inte har redovisat några kreditförluster under de senaste budgetåren och inte 
förväntar sig att ådra sig sådana. Eftersom kontraktstillgångarna hänför sig till partnerskapet är kreditrisken baserad på en indivi-
duell bedömning.
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Not 17: Övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader

Koncernen Moderbolaget

TSEK
31 december 

2018
31 december 

2017
31 december 

2018
31 december 

2017
Momsfordran 1 128 2 758 205 957
Förutbetalda kostnader 1 629 1 617 298 229
Övriga finansiella tillgångar 288 550 0 11
Summa 3 045 4 925 503 1 197

Redovisningsprinciper
Övriga kortfristiga fordringar och förskottsbetalningar värderas initialt till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffnings-
värde med effektiv ränteförfarande med avdrag för nedskrivning enligt vår modell för förväntade förluster. Se not 16 för en 
beskrivning av modellen.
   
Förutbetalda kostnader redovisade under tillgångar är hänförliga till kostnader som avser efterföljande finansiella perioder. För-
skott redovisas till anskaffningsvärde.

Not 18: Aktiekapital

Koncernen och Moderbolaget

Antal aktier Aktiekapital (TSEK)
Balans per 1 januari 2018  42 858 236  42 858 
Nyemission  6 666 667  6 667 
Balans per 31 december 2018  49 524 903  49 525 

Balans per 1 juli 2017  42 858 236  42 858 
Balans per 31 december 2017  42 858 236  42 858 

Aktiekapitalet består av 49 524 903 aktier, var och en med ett kvotvärde/nominellt värde om 1 SEK. Inga aktier har några speciella 
rättigheter. Aktiekapitalet är fullt betalt.
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Not 19: Disposition av årets resultat

Moderbolaget
Fritt eget kapital i moderbolaget

TSEK
31 december 

2018
31 december 

2017
Överkursfond 796 737 699 203
Balanserat resultat -26 118 -18 795
Periodens förlust -110 975 -7 205
Summa 659 644 673 203

Styrelsen föreslår att resultaten som är tillgängliga för utdelning och fria reserver fördelas enligt följande:
 
TSEK
Överkursfond  796 737  699 203 
Balanseras  -137 093  -26 000 
Summa  659 644  673 203 

Not 20: Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

TSEK
31 december 

2018
31 december 

2017
31 december 

2018
31 december 

2017
Leverantörsskulder 4 552 9 979 1 333 3 895
Förskott från statligt stöd 1 902 1 956 0 0
Övriga kortfristiga skulder 8 999 6 515 77 20
Summa 15 453 18 450 1 410 3 915

Redovisningsprinciper
Leverantörsskulder redovisas initialt till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 
Redovisningsbeloppet för leverantörsskulder antas motsvara det verkliga värdet eftersom det av naturen är kortsiktigt.  
  
Förbetalda bidrag redovisas i balansräkningen som förskottsbetalningar till nominellt värde vid mottagande och överförs till resul-
taträkningen samtidigt som de därtill kopplade kostnaderna uppstår.
   
Övriga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket vanligen motsvarar det nominella värdet.    

Diskontering sker inte då löptiden understiger 1 år.     
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Not 21: Finansiella leasingskulder

Koncernen har finansiella leasingavtal för olika poster av materiella tillgångar. Framtida minimileaseavgifter och nuvärdet av net-
tobetalningar av dessa är som följer:

Koncernen

TSEK
31 december 

2018
31 december 

2018
Långfristiga leasingskulder 1 813 2 810
Kortfristig del av långfristiga leasingskulder 1 243 1 375
Summa 3 056 4 185

Skulder för finansiella leasingavtal

TSEK
31 december

2018
31 december

2017
Minimilease 

avgifter
Nuvärdet av 
betalningar

Minimilease 
avgifter

Nuvärdet av 
betalningar

0–1 år 1 318 1 243 1 482 1 375
1-2 år 1 296 1 259 1 206 1 137
2–5 år 566 554 1 717 1 673
> 5 år 0 0 0 0
Summa, minimileaseavgifter 3 180 3 056 4 405 4 185

Leasingbelopp som representerar finansiella kostnader 124 0 220 0
Summa 3 056 3 056 4 185 4 185

Koncernen har ingått hyresavtal, som alla kan sägas upp med högst 6 månaders varsel. Årlig hyresbetalning i 2018 på 3 944 TSEK 
(3 732), där TSEK 3 341 (3 247) ingår i forsknings- och utvecklingskostnader och TSEK 513 (485) ingår i försäljnings- och admi-
nistrationskostnader. Koncernen har ett operationellt leasingavtal som avser tillgångar av mindre värde med en årlig ersättning i 
2018 på 59 TSEK (73), där TSEK 51 (63) ingår i forsknings- och utvecklingskostnaderna och TSEK 9 (10) ingår i försäljnings- och 
administrationskostnader.

Moderbolaget
The parent company has not entered into finance leases and/or hire purchase contracts.

Redovisningsprinciper
Finansiella leasingskulder avseende tillgångar som innehas med finansiella leasingavtal 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 resultaträkningen som en finansiell kostnad över leasingperioden.
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Not 22: Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Koncernen och Moderbolaget
Målet med Nuevolution AB:s (publ) finanspolicy är att minska koncernens risk för fluktuationer i valutakurser, ränterisk och kre-
ditrisk. Styrelsen har antagit en policy för hantering av finansiella risker inom koncernen. Styrelsen ansvarar för koncernens lång-
siktiga finansieringsstrategi samt eventuella anskaffning av kapital. Hanteringen av finansiella risker i den dagliga verksamheten 
hanteras av CFO tillsammans med VD.

Kapitalförvaltning
Nuevolution AB styrelse övervakar koncernens kapitalstruktur och ekonomiska förvaltning, beslutar om frågor rörande förvärv, 
investeringar och finansiering och följer kontinuerligt koncernens exponering för finansiella risker. 
      
Nuevolution AB definierar kapital som det egna kapital som redovisas i balansräkningen kapitalet år 2018 uppgick till 115 777 
TSEK (111 091). 
      
Koncernen övervakar kapitalanvändningen genom olika nyckeltal, som nettoskuld, avkastning på sysselsatt kapital och soliditet. 
     
Varken moderbolaget eller dotterbolaget är föremål för externa kapitalkrav.

Likviditets- och finansieringsrisk
Det är Nuevolutions mål att ha tillräckligt kapital i förhållande till den underliggande verksamheten samt forsknings- och utveck-
lingsprojekt, så att det alltid är möjligt att tillhandahålla tillräckligt kapital för att stödja verksamheten och koncernens långsiktiga 
mål.

Den nuvarande likviditeten kan inte fullt ut upprätthålla verksamheten ytterligare 12 månader från datumet avgivandet av för 
denna rapport utan att nuvarande och planerade verksamhetsnivåer minskas. Nuevolution är engagerad i partnerdiskussioner 
som inkluderar förskottsbetalningar, och kan vara berättigad till milstolpsbetalningar enligt nuvarande samarbetsavtal. Som ett 
alternativ till dessa diskussioner kan styrelsen och ledningen även överväga att minska den planerade verksamhetsnivån och där-
igenom minska kostnaderna, och styrelsen och ledningen kan vidare överväga att utvärdera behovet av alternativ finansiering 
utöver partnerinkomster genom antingen eget kapital, lån eller en kombination av dessa.      

Nedan följer en villkorsbaserad analys av koncernens finansiella ställning:

31 december 2018
TSEK

Löptider 0–1 år 1–2 år 2–5 år > 5 år Summa
Balans-
summa

Redovisat till upplupet anskaffningsvärde
Leasingskulder 1 318 1 296 566 0 3 180 3 056
Leverantörsskulder 4 552 0 0 0 4 552 4 552
Övriga kortfristiga skulder 8 999 0 0 0 8 999 8 999
Finansiella skulder, summa 14 869 1 296 566 0 16 731 16 607

Redovisat till upplupet anskaffningsvärde
Kassa och bank 111 101 0 0 0 111 101 111 101
Kundfordringar 1 811 0 0 0 1 811 1 811
Hyresdepositioner 0 0 0 1 796 1 796 1 796
Övriga kortfristiga fordringar 1 416 0 0 0 1 416 1 416
Finansiella tillgångar, summa 114 328 0 0 1 796 116 124 116 124
Netto -99 459 1 296 566 -1 796 -99 393 -99 517
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31 december 2017
TSEK

Löptider 0–1 år 1–2 år 2–5 år > 5 år Summa Balanssumma
Redovisat till upplupet anskaffningsvärde
Leasingskulder 1 482 1 206 1 717 0 4 405 4 185
Leverantörsskulder 9 979 0 0 0 9 979 9 979
Övriga kortfristiga skulder 6 515 0 0 0 6 515 6 515
Finansiella skulder, summa 17 976 1 206 1 717 0 20 899 20 679

Redovisat till upplupet anskaffningsvärde
Kassa och bank 114 758 0 0 0 114 758 114 758
Kundfordringar 575 0 0 0 575 575
Hyresdepositioner 0 0 0 1 698 1 698 1 698
Övriga kortfristiga fordringar 3 308 0 0 0 3 308 3 308
Finansiella tillgångar, summa 118 641 0 0 1 698 120 339 120 339
Netto -100 665 1 206 1 717 -1 698 -99 440 -99 660

Valutarisk
Eftersom Nuevolution har intäkter och kostnader i olika valutor är koncernen föremål för valutarisk. Ökning eller minskning av 
kursen för utländska valutor kan påverka koncernens resultat och likviditet positivt eller negativt. Nuevolution erhåller premie- 
och milstolpsbetalningar från sina partners i USD och EUR.      

Tillgångar och skulder i utländsk valuta      
De största kassaflödena sker i DKK, EUR och USD. Övergripande säkrar Nuevolution sin valutaexponering främst genom att 
matcha intäkter och kostnader i samma valuta. Vidare använder Nuevolution inte säkringsinstrument som derivat eller framtida 
avtal.
     
Baserat på mängden tillgångar och skulder i DKK, EUR och USD per den 31 december 2018, innebär en 1%-förändring i DKK till 
SEK-växelkurs och 10%-förändring i både EUR till SEK-kurs och USD till SEK-växling räntan en påverkan på våra finansiella poster, 
nettoresultat och eget kapital med cirka:

TSEK Likviditet Fordringar Skulder
Netto valuta- 

exponering

Procentuell 
förändring av 

växelkurs*

Påverkan av 
växelkurs-för-

ändringar **

31 december 2018
DKK 84 170 12 589 -14 631 82 128 1% 821 
EUR 7 0 -198 -191 10% -19 
USD 77 1 788 -176 1 689 10% 169 
31 december 2017
DKK 75 400 10 825 -10 485 75 740 1% 757 
EUR 3 886 0 -203 3 683 10% 368 
USD 8 550 -1 979 -1 421 10% -142 
* Analysen förutsätter att alla övriga variabler, särskilt räntor, är konstanta.
**Påverkan på periodens resultat och eget kapital.

Ränterisk
Nuevolutions ränterisker är kopplade till leasingavtal och inlåning till bank. Räntan för både räntebärande skulder och bankinlå-
ning är rörlig En ökning av räntesatsen om 1% skulle påverka resultatet, nettoresultatet och eget kapital med 1 139 TSEK (1 451). 
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Kreditrisk
Nuevolution är exponerat för kreditrisk och förluster på våra bankkonton. Kreditrisken relaterade till finansiella fordringar och 
andra fordringar är inte väsentlig. Koncernen har inga kurs- och valutasäkringsinstrument eller andra derivat.

Kundfordringar    
Koncernen tillämpar IFRS 9, förenklat tillvägagångssätt, för att redovisa förväntade kreditförluster som använder en förväntad 
förlustkvot för alla kundfordringar. Historiskt har Nuevolution inte redovisat några förluster på kundfordringar, vilket innebär att 
den förväntade förlusten fastställts till noll.

Övriga fordringar     
Övriga finansiella fordringar består huvudsakligen av momsfordran och deposition för hyra (långfristig finansiell tillgång). Det är 
ledningens bedömning att denna typ av finansiella tillgångar medför en begränsad kreditrisk.      
 
Bankmedel
För att minska kreditrisken på våra banktillgodohavanden placerar 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 111 101 TSEK per 31 december 2018 jämfört med  114 758 TSEK per den 31 december 
2017.
      
För en mer detaljerad beskrivning av de risker som är förknippade med företaget, se sida 39.

Not 23: Justering av kassaflödesanalys 

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Förändring av rörelsekapital
Kundfordringar -1 236 -482 0 0
Kundfordringar, koncernbolag - - 87 -311
Förutbetalda kostnader -12 201 -69 373
Övriga fordringar 1 892 -2 224 763 -804
Leverantörsskulder -5 427 -1 007 -2 562 2 224
Förskottsbetalningar från kund -54 999 0 0
Övriga skulder -548 -5 781 57 0
Summa -5 385 -8 294 -1 724 1 482

Investeringar i fastigheter, maskiner 
och inventarier
Investeringar i fastigheter, maskiner 
och inventarier etc (not 14) -440 -1 587
Nya finansiella leasingavtal 174 417
Nettoinvesteringar i fastigheter, 
maskiner och inventarier -266 -1 170
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Not 24: Specifikation av förändringar avseende leasingskulder

Koncernen
31 december 

2017 Kassaflöden Icke kassarelaterade förändringar
31 december 

2018

TSEK
Om klassifice-

ringar
Nya

leasingavtal
Valutakurs 

effekter
Långfristiga leasingskulder 2 810 0 -1 243 174 72 1 813
Kortfristiga leasingskulder 1 375 -1 345 1 243 0 -30 1 243
Summa skulder från finan-
sieringsverksamhet 4 185 -1 345 0 174 42 3 056

30 juni 
2017 Kassaflöden Icke kassarelaterade förändringar

31 december 
2017

TSEK
Om klassifice-

ringar
Nya

leasingavtal
Valutakurs 

effekter
Långfristiga leasingskulder 2 939 0 -562 417 16 2 810
Kortfristiga leasingskulder 1 482 -741 562 0 72 1 375
Summa skulder från finan-
sieringsverksamhet 4 421 -741 0 417 88 4 185

Not 25: Aktierelaterade ersättningar

Moderbolaget 

Teckningsoptionsprogram 2015/2021
Programmet består av 5 039 254 teckningsoptioner, varav 2 636 930 Serie 1-teckningsoptioner och 2 402 324 Serie 2-teckningsop-
tioner. Programmet har en initial löptid på fem år. Alla teckningsoptioner enligt detta teckningsoptionprogram har tilldelats och 
har intjänats.
    
Inlösenpriset för en stamaktie som tecknats genom lösen av en teckningsoption i serie 1 ska vara SEK 17,50 och teckningskursen 
för en stamaktie tecknad genom lösen av en teckningsoption för serie 2 ska vara SEK 11,25. Om samtliga teckningsoptioner är 
fullt tecknade kommer bolagets aktiekapital att öka med högst SEK 5 039 254. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av 
aktier från och med den 31 augusti 2016 fram till och med den 31 augusti 2021.

Teckningsoptionsprogram 2016/2021
Programmet består av 493 000 teckningsoptioner varav 480 000 i serie 1 och 13 000 i serie 2. Under 2008 har inga optioner tillde-
lats. Under perioden 1 juli – 31 december 2017 har 70 000 teckningsoptioner tilldelats.
    
Inlösenpriset för en stamaktie som tecknats genom lösen av en teckningsoption i serie 1 ska vara SEK 17,50 och teckningskursen 
för en stamaktie tecknad genom lösen av en teckningsoption för serie 2 ska vara SEK 11,25. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en stamaktie i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner är fullt tecknade kommer bolagets aktiekapital att öka med 
högst SEK 493 000. Teckningsoptionerna tilldelas deltagarna under en fyraårsperiod, varav en fjärdedel av teckningsoptionerna 
ska anses vara tilldelade per 31 oktober 2017, 2018, 2019 respektive 2020. Teckningsoptioner i serie 1 kan endast utnyttjas om 
kursen på bolagets aktie på Nasdaq First North Premier eller Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för teckning av aktier motsvarar 
minst 22,975 kronor. Detta villkor har återspeglats vid fastställande av verkligt värde på de teckningsoptioner som tilldelas av serie 
1.
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Utveckling av antalet utestående teckningsoptioner:

2015/21 2016/21
Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Summa

Utestående den 1 januari 2018 2 658 579 2 403 279 70 000 0 5 131 858
Tilldelade 0 0 0 0 0
Utnyttjade 0 0 0 0 0
Utgångna 0 0 0 0 0
Annullerade -21 649 -955 0 0 -22 604
Överförda 0 0 0 0 0
Utestående den 31 december 2018 2 636 930 2 402 324 70 000 0 5 109 254
Intjänade den 31 december 2018 2 636 930 2 402 324 35 000 0 5 074 254
Vägd genomsnittlig återstående löptid 2.67

Antal teckningsoptioner som innehas av styrelsen 381 034 148 167 0 0 529 201
Antal teckningsoptioner som innehas av koncern-
ledningen 0 1 911 113 0 0 1 911 113
Antal teckningsoptioner som innehas av andra leda-
möter i koncernledningen 536 912 236 978 0 0 773 890
Antal teckningsoptioner som innehas av övriga 
anställda 1 718 984 106 066 70 000 0 1 895 050
Summa utestående teckningsoptioner 2 636 930 2 402 324 70 000 0 5 109 254

2015/21 2016/21
Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Summa

Utestående den 1 juli 2017 2 667 239 2 403 279 0 0 5 070 518
Tilldelade 0 0 70 000 0 70 000
Utnyttjade 0 0 0 0 0
Utgångna 0 0 0 0 0
Annullerade -8 660 0 0 0 -8 660
Överförda 0 0 0 0 0
Utestående den 31 december 2017 2 658 579 2 403 279 70 000 0 5 131 858
Intjänade den 31 december 2017 2 658 579 2 403 279 17 500 0 5 079 358
Vägd genomsnittlig återstående löptid 3.67

Antal teckningsoptioner som innehas av styrelsen 381 034 148 167 0 0 529 201
Antal teckningsoptioner som innehas av koncern-
ledningen 0 1 911 113 0 0 1 911 113
Antal teckningsoptioner som innehas av andra leda-
möter i koncernledningen 536 912 236 978 0 0 773 890
Antal teckningsoptioner som innehas av övriga 
anställda 1 740 633 107 021 70 000 0 1 917 654
Summa utestående teckningsoptioner 2 658 579 2 403 279 70 000 0 5 131 858
    
Teckningsoptionsprogram 2015/2021 och 2016/2021   
Det verkliga värdet vid tidpunkten för beviljandet baseras på en kombination av Black-Scholes modell och en Monte-Carlo-simu-
leringsmodell. 
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Det verkliga värdet baseras på följande parametrar:  

Teckningsoptionsprogram

2016/21 2015/21

Datum för utgivning: 18 december 2017 15 december 2015
* WARCL av beviljade teckningsoptioner: 5.78 9.53

* Optionens verkställighetstid: 3,7 år 5,72 år

* En volatilitet på: 46% 65%

* En utdelningsandel om: 0% 0%

* En riskfri ränta om: 0.20% 0.30%

* Ett VWAP (volymviktat medelpris) 17.30 13.69
Den förväntade volatiliteten är baserad på den historiska volatiliteten för läkemedels- och bioteknikföretag noterade på Nasdaq 
First North Premier. Utnyttjande av Serie 1-teckningsoptioner är föremål för ett villkor, att aktiekursen motsvarar SEK 22.975.  
Detta villkor har beaktats vid bestämning av det verkliga värdet av de beviljade teckningsoption.     

Den förväntade löptiden är baserad på ledningens bedömningar.     

Förväntad utdelning per aktie baseras på historiska aktieutdelning och ledningens bedömningar om kommande aktieutdel-
ningar.     

Den riskfria räntan baseras på 5-åriga svenska statsobligationer.     

Om Teckningsoptionsprogram 2015/2021 och Teckningsoptionsprogram 2016/2021 utnyttjas fullt ut blir utspädningseffekten 
motsvarande 10,6 procent respektive 1 procent med en total utspädningseffekt om 11,5 procent baserat på nuvarande antal ute-
stående aktier.     

Bolaget har inga andra utestående incitamentsprogram.     

Påverkan på resultaträkningen
Verkligt värde för teckningsoptionsprogram påverkar resultaträkningen enligt följande:

Koncernen

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Teckningsoptionsprogram 2015/2021 -189 -81

Teckningsoptionsprogram 2016/2021 71 267

Summa -118  186 

Verkligt värde redovisas enligt följande:

Forsknings- och utvecklingskostnader -147 69

Försäljnings- och administrationskostnader 29 117

Summa -118  186 

Kostnaderna motbokas i eget kapital.



80 NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2018

Redovisningsprinciper    
Anställda (inklusive styrelsemedlemmar och verkställande ledning) i koncernen erhåller ersättning i form av aktiebaserade ersätt-
ningar, då utför tjänster som ersättning för egetkapitalinstrument (transaktioner reglerade med egetkapitalinstrument). 

Kostnaden för transaktioner reglerade med egetkapitalinstrument bestäms av det verkliga värdet vid datumet för tilldelningen, 
med en lämplig värderingsmodell. Kostnaden redovisas antingen i forsknings- och utvecklingskostnader eller försäljnings- och 
administrationskostnader, tillsammans med en motsvarande ökning i eget kapital under perioden som tjänsterna utförts och, om 
tillämpligt, resultatvillkoren uppnåtts (intjäningsperioden). Den ackumulerade kostnaden redovisas för transaktioner reglerade 
med egetkapitalinstrument vid varje periodslut fram till intjänandetidpunkten baserat på storleken vid intjänandeperiodens slut 
och koncernens bästa bedömning av antalet egetkapitalinstrument som slutligen kommer att intjänas. Kostnaden eller intäkten i 
resultaträkningen för en period motsvarar förändringen av för den ackumulerade kostnaden vid början jämfört med slutet av den 
perioden.
     
Tjänstgörings- och icke-marknadsvillkor beaktas inte vid fastställandet av det verkliga värdet av tilldelade instrument, men san-
nolikheten att villkoren uppfylls bedöms som en del av koncernens bedömning av antalet egetkapitalinstrument som i slutändan 
kommer att överlåtas. Marknadsvillkor återspeglas inom tilldelningens verkliga värde. Eventuella villkor som är knutna till en till-
delning, men utan tillhörande tjänstgöringskrav, anses inte vare intjäningsvillkor. Icke-intjänande villkor återspeglas i det verkliga 
värdet av en tilldelning och leder till omedelbar kostnadsföring om det inte finns också tjänstgörings- och/eller prestations-vill-
kor.     

Teckningsoptionernas verkliga värde beräknas vid tilldelningsdatumet med hjälp av en kombination av Black-Scholes modell och 
en Monte-Carlo-simuleringsmodell med beaktande av villkoren för vilka teckningsoptionerna beviljades.    

LEDNINGENS BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR     
Beräkning av verkligt värde för koncernens aktiebaserade ersättningar kräver val av den lämpligaste värderingsmodellen, som 
beror på villkoren för tilldelningen. Denna beräkning kräver också val av de lämpligaste indata till värderingsmodellen inklusive 
teckningsoptionernas förväntade löptid, volatilitet, utbetalningsnivå och riskfria räntesatser samt att göra antaganden om dessa. 
För beräkning av det verkliga värdet av transaktioner med egetkapitalinstrument som regleras med anställda vid utbetalningsda-
tumet, använder koncernen en kombination av en Black-Scholes modell och en Monte-Carlo-simuleringsmodell för teckningsop-
tionerna 2015/21 och teckningsoptionerna 2016/21.
    
Antagandena och modellerna som används för att beräkna det verkliga värdet för aktierelaterade betalningstransaktioner disku-
teras ytterligare under not 25.   

Not 26: Ställda panter och garantier

Koncernen och Moderbolaget
Med SEB som garant ställdes enlighet med Euroclears regler, en deposition på 50 TSEK till Euroclear Sweden AB i samband med 
noteringen av Nuevolution AB (publ). Moderbolaget har utfärdat ett stödbrev på 20 miljoner SEK som säkerhet för verksamheten 
i sitt dotterbolag Nuevolution A/S.
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Not 27: Eventualtillgångar och skulder

Koncernen och Moderbolaget

Licens- och samarbetsavtal    
Nuevolution har rätt till potentiella milstolpsbetalningar och royalties på framgångsrik kommersialisering av en produkt som 
utvecklats enligt licensavtal och samarbetsavtal med våra partners. Eftersom storleken och tidpunkten för sådana betalningar är 
osäkra fram tills milstolparna uppnås kan avtalen betraktas som eventualtillgångar. Det är emellertid omöjligt att mäta värdet av 
sådana villkorade tillgångar och därmed har inga sådana tillgångar redovisats. 
     
Tvister    
Bolaget kan då och då samt inom ramen för sin verksamhet bli involverad i tvister och andra rättsliga förfaranden.   

Chemgene Holding ApS och Henrik Pedersen
Under 2012 lämnade Nuevolution in en stämning mot Henrik Pedersen, en tidigare anställd vid Nuevolution, eftersom det anser 
sig vara rättmätig ägare till en patentfamilj som lämnades in på hans initiativ och vid en tidpunkt då han var CSO för Nuevolu-
tion. Dessutom är Nuevolution fortfarande intresserat av att fortsätta åtalet om en förlängningsansökan inom patentfamiljen i 
enlighet med ett avtal som skrevs mellan parterna 2007. Resultatet av förfarandet förväntas inte negativt påverka Nuevolutions 
användning av Chemetics®-plattformen så som den används praktiskt idag.        
 
I februari 2016 meddelade Nuevolution att danska Sjö- och Handelsrätten hade fattat ett beslut kring en aspekt av företagets 
stämning mot Henrik Pedersen, enligt vilken Nuevolution under pågående tvister mot Henrik Pedersen och Chemgene Holding 
ApS, inte kan söka rättelse kring uppfinnande och tilldelning av äganderätten av den patentfamilj som ägs av Chemgene Holding 
ApS. Nuevolution beslutade att överklaga till Östra Hovrätten kring Sjö- och Handelsrättens beslut om bolagets rätt att ta upp 
den specifika frågan om uppfinnande och äganderätt.
        
Den 8 december 2017 beslutade Östra Hovrätten att upphäva det ursprungliga beslutet från Sjö- och Handelsrätten från den 22 
februari 2016 till förmån för Nuevolutions begäran och överlämna ärendet tillbaka till Sjö- och Handelsrätten för förnyad gransk-
ning. Därigenom tillåts Nuevolution att söka korrigering av äganderätten och överlåtelse av äganderätt till patentfamiljen som för 
närvarande kontrolleras av Chemgene Holding ApS.         

Saken har nu tagits upp av Sjö- och Handelsrätten igen, och ärendet väntas fortsätta under en längre tid.    
    
Den stora finansiella risken anses för närvarande vara att Nuevolution skulle kunna tvingas betala rättegångskostnader för Henrik 
Pedersen och Chemgene Holding ApS. I Danmark begränsas möjligheterna till sådana juridiska kostnader normalt till 5 procent av 
fallets värde. När tvisten inleddes var detta värde högst 900 000 DKK och om man tillämpar de standardriktlinjer som används vid  
danska domstolar skulle de kostnader som den förlorande parten skulle ersätta den vinnande parten med sålunda uppgå till cirka 
50 000 DKK.        

Under året har Henrik Pedersens amerikanska patenträttigheter minskat betydligt efter en framgångsrik interpartes review-pro-
cess, som lämnades in av Nuevolution mot Henrik Pedersens amerikanska patent vid det amerikanska patentverket. Patentverket 
fann att de ursprungligen utfärdade amerikanska patenten var alltför breda och ogiltigförklarade ett utfärdat patent och redu-
cerade avsevärt omfattningen av ett andra utfärdat patent. Resultatet kan vara orsaken till att Henrik Pedersen nyligen valde att 
avbryta betalning av årsavgifter för att upprätthålla sina europeiska patenträttigheter, vilka därför kan upphöra under 2019.   
      
Baserat på de bevis som nu är kända för Nuevolution förväntar företaget att det kommer vara framgångsrikt i den danska tvis-
ten.        

Redovisningsprincip    
Eventualtillgångar och skulder är tillgångar och skulder som härrör från tidigare händelser, men vars förekomst  endast kommer att 
bekräftas av förekomsten eller icke-förekomsten av framtida händelser som ligger utanför Nuevolutions kontroll.   
     
Eventualtillgångar och skulder ska inte redovisas i bokslutet, men redovisas i noterna.
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Not 28: Närstående Parter

Koncernen och Moderbolaget
Fyra större aktieägare, SEB Venture Capital, Sunstone Capital, Industrifonden och SEB Utvecklingsstiftelse har ett betydande 
inflytande på Nuevolution AB (publ). Det finns inga närstående parter med bestämmande inflytande på bolaget.   
     
Nuevolution AB:s närstående består av bolagets styrelse och ledning samt släktingar till dessa personer. Närstående är också före-
tag där de personer som nämns ovan har väsentliga intressen.        

Närstående är dessutom dotterbolag där Nuevolution AB har bestämmande inflytande, se not 32.     
   
Förutom löner och teckningsoptioner (se not 7 och 25) fanns inga väsentliga transaktioner med ledning eller styrelse. Utöver 
styrelsearvoden har styrelseledamöterna Jutta Heim och Jeanette Wood erhållit arvoden för konsultverksamhet till företagsled-
ningen under det första halvåret 2018. I samband med bolagets notering på Nasdaqs huvudmarknad i juni 2018 beslutade styrelsen 
att bilda ett vetenskapligt utskott för att ersätta de uppgifter som Jeanette Wood och Jutta Heim tidigare utfört på konsultbasis.
  
Transaktioner med närstående parter    
Information om transaktioner med närstående parter anges nedan:     

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Koncernbolag

Försäljning av tjänster 1 898 1 088

Beviljade teckningsoptioner  -    -   -118 186 

Ränteintäkter  -    -   0 0 

Räntekostnader  -    -   0 0 

Konsultarvode mm till styrelseleda-
mot:

Jeanette Wood 37 42 37 42 

Jutta Heim 37 42 37 42 

Närstående med betydande in-
flytande:

SEB (betald ränta och avgifter) 532 208 216 116

SEB (banktillgodohavande) 35 482 108 172 26 835 35 451

Under perioden 1 januari – 31 december 2018 har det skett en kapitalökning i dotterbolaget på 100 000 TSEK (50 000).  
      
Bortsett från ovanstående gjordes inga transaktioner med andra närstående parter eller aktieägare under perioden 1 januari – 31 
december 2018 och 1 juli 2017 – 31 december 2017. Alla koncerninterna transaktioner osv. har eliminerats i enlighet med redovis-
ningsprinciperna. Se även noterna 4, 7, 9 och 10. 
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Not 29: Arvode till revisorer utsedda av årsstämman

Koncernen Moderbolaget

TSEK

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)

1 januari - 
31 december 2018

(12 mån)

1 juli - 
31 december 2017

(6 mån)
Revisionstjänster 900 492 398 341
Övriga revisionstjänster 74 0 0 0
Rådgivning, skatter och 
moms 212 57 78 25
Övriga tjänster som inte 
ingår i revisionstjänster 842 621 842 524
Summa 2 028 1 170 1 318 890

  

Not 30: Väsentliga händelser som har inträffat mellan den 31 december 

2018 och 4 april 2019.

Koncernen och Moderbolaget  

22 februari 2019:  En Nuevolution BET-BD1 selektiv hämmare visar potentiell synergistisk effekt med immunterapi i en mus-pre-
klinisk modell av kolorektal cancer. 
       
28 februari 2019: Samarbetet mellan Almirall och Nuevolution uppnår en viktig preklinisk milstolpe i partnerskap för dermatolo-
giska sjukdomar.        
    
Redovisningsprinciper       
Om Nuevolution erhåller information efter balansdagen, men före datum för styrelsens godkännande av bokslutet, om förållan-
den som fanns vid balansdagen, bedömer Nuevolution om informationen påverkar de belopp som redovisas i bokslutet.  
      
Nuevolution justerar de belopp som redovisas i bokslutet så att de återspeglar eventuella händelser efter balansdagen som ska 
beaktas och uppdaterar de upplysningar som avser dessa händelser i ljuset av den nya informationen.    
    
För händelser som inte ska beaktas efter balansdagen ändrar inte Nuevolution de belopp som redovisas i bokslutet men kommer 
att lämna upplysningar om händelsen som inte ska beaktas och en uppskattning av dess ekonomiska effekt eller ett uttalande om 
att en sådan uppskattning inte kan göras, om tillämpligt.        
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Not 31: Valutakurser

Group and Parent Company
Genomsnittliga valutakurser Valutakurser vid verksamhetsårets slut

1 januari - 
31 december 2018

1 juli - 
31 december 2017

31 December 
2018

31 December 
2017

SEK/DKK 135,05 130,53 137,63 132,22

Not 32: Företag i Nuevolutionkoncernen

1 January - 31 December 2018 1 July - 31 December 2017

Namn Org. Nr. Säte Ägarandel Eget Kapital
Årets  

resultat Ägarandel Eget Kapital
Årets  

resultat

Nuevolution A/S 26029708
Copenhagen, 

Denmark 100% 89 307 -86 852 100% 77 729 -54 239

Not 33: Finansiella definitioner

Nyckeltalen har angetts i enlighet med nätversionen av ”Rekommendationer och nyckeltal” som utfärdas av CFA Sverige. Resultat per aktie (EPS) 

och Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) redovisas i enlighet med IFRS.

Definitioner av nyckeltal som inte är definierade av IFRS

Icke IFRS-mått Definition Motivering för användande

Eget kapital per aktie Eget kapital / Antal aktier vid periodens 
slut

Detta nyckeltal visar värdet av varje aktie 
efter avräkning av nettoskulden.

Nettokassa Likvida medel med avdrag för långfristiga 
leasingskulder och kortfristiga del av lång-
fristiga leasingskulderskulder

Detta nyckeltal visar Bolagets kassa efter 
avräkning av skulder.

Rörelsekapital Kundfordringar + Övriga fordringar och 
förskottsbetalningar –Leverantörsskulder 
– Förskottsbetalningar från kund – Övriga 
kortfristiga skulder

Detta nyckeltal visar hur mycket rörelseka-
pital som är bundet i verksamheten och som 
kan relateras till försäljning, för förståelse av 
hur effektivt rörelsekapitalet används i verk-
samheten.

Soliditet Eget kapital (periodens slut) / Totala till-
gångar

Detta nyckeltal visar hur stor andel av 
balansräkningen som finansieras med eget 
kapital och används av ledningen för över-
vakning av Bolagets långsiktiga finansiella 
styrka och förmåga att tåla förluster.
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Not 34: Avstämningstabeller

Avsnittet nedan visar avstämningstabeller över eget kapital per aktie, nettokassa, rörelsekapital, rörelseresultat och soliditet. För 
beskrivning av beräkning av nyckeltal som inte är definierade i enlighet med IFRS, och syftet med dessa, se nedan och även avsnit-
tet ” Definitioner av nyckeltal som inte är definierade av IFRS”.

Eget kapital per aktie

TSEK 31 december 2018  31 december 2017
Eget kapital per aktie 115 777 111 091
Antal aktier vid periodens slut 49 525 42 858
Eget kapital per aktie 2,34 2,59

Nettokassa

TSEK 31 december 2018  31 december 2017
Likvida medel 111 101 114 758
Leasingskulder -1 813 -2 810
Kortfristig del av långfristiga leasingskulder -1 243 -1 375
Nettokassa 108 045 110 573

Rörelsekapital

TSEK 31 december 2018  31 december 2017
Kundfordringar 1 811 575
Övriga kortfristiga fordringar 3 045 4 925

Leverantörsskulder -4 552 -9 979
Förskottsbetalningar från samarbetspartners -1 902 -1 956
Avtalsskulder 0 -3 032
Övriga kortfristiga skulder -8 999 -6 515
Rörelsekapital -10 597 -15 982

Soliditet

TSEK 31 december 2018  31 december 2017
Eget kapital vid periodens slut 115 777 111 091
Summa tillgångar 134 286 136 758
Soliditet (%) 86 81
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Uttalanden

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, resultat och kassaflöden. Redovisningen för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning, 
resultat och kassaflöden.

Styrelsens förvaltningsberättelse 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, 4 april 2019

Alex Haahr Gouliaev
Vd och koncernchef

Stig Løkke Pedersen Lars Henriksson Søren Lemonius
Ordförande

Jutta Heim Jeanette Wood

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 4 april 2019.

Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Nuevolution AB (publ), org.nr 559026-4304  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nuevolution AB (publ) för räkenskapsår 2018-01-01 
2018-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 34-86 i detta dokument.

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 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och rapporten över 
totalresultat och balansräkningen för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletteran-
de rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bäs-
ta kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits 
det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

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

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelse-
fulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom 
ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga 
separata uttalanden om dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen genomfördes inom dessa områden ska läsas i detta 
sammanhang.

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa 
områden. Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Utfallet av vår granskning och de granskningsåtgärder som genomförts för att behandla de 
områden som framgår nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse.

Värdering av andelar i koncernföretag

Beskrivning av området
Per 31 december 2018 redovisas andelar i koncernföretag till 683 Mkr i moderbolagets balansräkning. Bolaget bedömer vid rap-
portperiodens slut om det föreligger en indikation på att andelar i koncernföretag kan ha minskat i värde. Om så är fallet beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. Nedskrivning görs när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet för tillgången. Bolagets 
bedömning grundar sig på externa och interna informationskällor såsom gällande aktiekurs, analytikernas målkurs och kvalitativ 
bedömning av företagets viktigaste utvecklingsprojekt samt uppföljning av föregående års nedskrivningsprövning. Om det före-
ligger indikation på värdenedgång baseras bland annat på bolagets uppskattningar och bedömningar varför vi anser att andelar i 
koncernföretag är ett särskilt betydelsefullt område i revisionen.

För ytterligare information hänvisas till moderbolagets redovisningsprinciper i not 2 på sidan 51, not 3 om viktiga uppskattningar 
och bedömningar på sidan 54 och not 13 om andelar i koncernföretag på sidan 66 i årsredovisningen. 
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Hur detta område beaktades i revisionen
I vår revision har vi utvärderat och testat bolagets bedömning om det föreligger en indikation på nedskrivningsbehov, bland annat 
genom att identifiera och granska de väsentliga antagandena i bedömningen såsom bolagets börsvärde, analytikernas målkurs och 
företagsledningens utvärdering av pågående forskningsprojekt.

Med stöd av våra värderingsspecialister har vi utvärderat bolagets värderingsmodell för andelar i koncernföretag samt utvärderat 
gjorda antaganden. Vidare har vi granskat om värderingsmodellen tillämpats konsekvent.  Vi har även granskat lämnade upplys-
ningar i årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-33. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som iden-
tifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisning-
en. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömning-
en av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets 
finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
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ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller af-
färsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, över-
vakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi mås-
te också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp 
alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
 
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revi-
sionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och 
som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte 
lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av 
Nuevolution AB (publ) räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm, utsågs till Nuevolution AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 28 maj 2018 
och har varit bolagets revisor sedan 23 oktober 2015.

Stockholm, 4 april 2019 
Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor 
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ALLMÄNT
Styrelsen för Nuevolution AB (publ), org. nr. 559026-4304 
(nedan kallat “bolaget”) lämnar härmed bolagsstyrningsrap-
porten för 2018 i enlighet med årsredovisningslagen (1995: 
1554) och Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) . Bolag-
ets aktier ingicks för handel på Nasdaq Stockholm i juni 2018. 
Bolagets aktier var tidigare, sedan december 2015, noterade 
på Nasdaq First North. Bolagets bolagsstyrning regleras hu-
vudsakligen av bolagets bolagsordning, Aktiebolagslagen 
(2005:551) och annan svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter och Koden.

Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer 
i enlighet med årsredovisningslagen. Den utgör inte en del av 
den formella årsredovisningen. 

AVVIKELSE FRÅN KODEN
Bolaget har under 2018 avvikit från regel 9.7 i Koden som 
kräver en intjäningsperiod på minst tre år för aktiekursrelat-
erade incitamentsprogram för 2016/21 teckningsoptionspro-
grammet. Detta teckningsoptionprogram antogs innan bo-
laget tillämpade Koden och ansågs vara det vid tillfället bästa 
incitamentsprogrammet vid styrelsens godkännande.

BOLAGSSTYRNING INOM NUEVOLUTION
Styrningen och kontrollen av Nuevolution är delad mellan 
aktieägare som deltar vid årsstämman, styrelsen och verkstäl-
lande direktören. En översikt över organisation, styrning och 
kontroll finns nedan.

AKTIEÄGARE
Aktieägares rösträtt
Nuevolution ABs (publ) aktier har lika rösträtt och det finns 
ingen gräns för hur många röster våra aktieägare kan använda 
vid bolagsstämman. Aktiekapitalet per den 31 december 2018 
var 49 525 miljoner SEK (42 858), fördelat på 42 524 903 akti-
er. Bolagets marknadsvärde baserad på slutkurs per 31 decem-
ber 2018 var cirka 842 miljoner SEK (711).

Antal aktieägare
Nuevolution AB (publ) hade 3 219 (3 389) aktieägare per 31 
december 2018. De större aktieägarna, som kontrollerar mer 
än 10% av aktiekapitalet och rösterna, består av Sunstone 
Capital med 20,7% av aktiekapitalet och rösterna, SEB Ven-
ture Capital med 20,4% av aktiekapitalet och rösterna och In-
dustrifonden med 18,2% av aktiekapitalet och rösterna.

Årsstämmas
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets ytters-
ta beslutsorgan. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin 
rösträtt i nyckelfrågor, som antagande av resultaträkningar 
och balansräkningar, användande av bolagets resultat, ans-
varsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören, 
val av ledamöter av styrelse och revisorer samt ersättning till 
styrelse och revisorer.

Årsstämman måste hållas i Stockholm inom sex månader från 
utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan extra 
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1 Nuevolution AB (publ) och Nuevolution A/S

bolagsstämma sammankallas. Enligt bolagsordningen sam-
mankallas aktieägarna genom offentliggörande av kallelse I 
Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Vid tid-
punkten för kallelsen till stämman ska information om med-
delandet offentliggöras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma måste finnas 
registrerade i aktieboken som upprätthålls av Euroclear Swe-
den den dag som infaller fem arbetsdagar före stämman och 
meddela bolaget sitt deltagande senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Aktieägare kan delta i bolagsstämman 
personligen eller genom fullmakt och kan åtföljas av högst 
två medföljare. Det är vanligtvis möjligt för en aktieägare att 
anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges 
i kallelsen till stämman. En aktieägare kan rösta för samtliga 
aktier som ägs eller representeras av aktieägaren. Aktieägare 
som är företrädda av fullmakt måste utfärda en daterad full-
makt för nämnda fullmakt.

Aktieägare som önskar ta upp ett ärende på bolagsstäm-
man måste lämna in en skriftlig begäran till styrelsen. Sådan 
begäran måste normalt mottas av styrelsen senast sex veckor 
före bolagsstämman.

Årsstämma 2018
Årsstämma hölls den 28 maj 2018 i Stockholm. Totalt 19 ak-
tieägare eller deras företrädare var närvarande, vilket motsva-
rade 76,5 procent av antalet aktier och röster. Protokollet från 
årsstämman finns på Nuevolutions hemsida på www.nuevolu-
tion.com. De beslut som fattades var följande:

Dain Hård Nevonen från Vinge advokatbyrå valdes till ord-
förande för stämman. Årsstämman beslutade att anta resul-
taträkning och balansräkning för Nuevolution AB (publ) samt 
för koncernen1 för räkenskapsåret 1 juli-31 december 2017. 
Vidare beslutades att bolagets vinst ska överföras i ny räkning 
och således att ingen utdelning ska göras. Årsstämman beslu-
tade också att bevilja styrelseledamöter och verkställande di-
rektören ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter som ut-
ses av årsstämman ska vara fem utan suppleanter. Stig Løk-
ke Pedersen, Søren Lemonius, Lars Henriksson, Jutta Monica 
Heim och Jeanette Wood omvaldes som styrelseledamöter. 
Stig Løkke Pedersen omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslöt att styrelsens ersättning ska uppgå till to-
talt högst 1 320 000 SEK, och fördelas enligt följande: Ord-
föranden ska erhålla 400 000 SEK och övriga ledamöter som 
inte är anställda i bolaget, ska erhålla 200 000 SEK vardera. 
Ersättningen för arbete i styrelsens utskott ska fördelas med 
50 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och 25 000 
SEK till den andra ledamoten samt 30 000 SEK till ersättning-
sutskottets ordförande och 15 000 SEK till den andra leda-
moten. Ersättning till revisorerna ska betalas i enlighet med 
godkända fakturor inom revisorernas offert. 

Årsstämman beslutade att godkänna de föreslagna princi-
perna för utnämning av valberedningen tills bolagsstämman 
beslutar annat.

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att 
be¬myndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före 
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
före¬trädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier samt 
teck¬ningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teck-
na/kon-vertera till stamaktier. Emission ska kunna ske av sta-
maktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal 
som, ef¬ter eventuell teckning/konvertering, sammanlagt inte 
översti¬ger 20 procent av totalt antal utestående stamaktier 
i bolaget före utnyttjande av bemyndigandet. Emission ska 
kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller 
annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen 
flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett än-
damålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansiering av verk-
samheten, att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, 
öka likviditeten i och handelsvolymen för aktien samt för an-
vändning inom strategiska partnerskap.

Årsstämma 2019
Årsstämman 2019 kommer att äga rum den 22 maj 2019 på Ad-
vokatfirman Vinges kontor, Stureplan 8, Stockholm. Kallelse 
till årsstämman kommer att publiceras på Nuevolutions hem-
sida www.nuevolution.com.

VALBEREDNING
Företag som tillämpar Koden ska ha en valberedning. Enligt 
koden ska bolagsstämman utse ledamöterna i valberedningen 
eller besluta om förfaranden för utnämning av ledamöterna. 
Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, 
varav majoriteten ska vara oberoende i förhållande till bolag-
et och koncernledningen. Vidare ska minst en ledamot i val-
beredningen vara oberoende i förhållande till den störste ak-
tieägaren när det gäller rösträtt eller grupp av aktieägare som 
samarbetar när det gäller bolagets ledning.

Enligt beslut vid årsstämman 2018 ska valberedningen bestå 
av styrelsens ordförande samt företrädare för de tre största 
aktieägarna baserat på aktieboken, som förvaras av Euroclear 
Sweden, per den 31 oktober varje år. Om en av de tre största 
aktieägarna avstår från att utse en företrädare för valbered-
ningen ska rätten överlåtas till den aktieägare som, med un-
dantag för dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet 
i bolaget. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberednin-
gen. Valberedningens ordförande är den ledamot som repre-
senterar den störste aktieägaren, såvida inte valberedningen 
enhälligt utser en annan ledamot. 

Om den aktieägare som utsåg som valberedningsledamot inte 
längre är en av de tre största aktieägarna, ska den medlem som 
utsetts av en sådan aktieägare erbjuda sig att lämna utskottet 
och den aktieägare som blivit en av de tre största aktieägarna 
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ha rätt att utse en företrädare för utskottet. Om inte särskil-
da omständigheter föreligger kommer emellertid inte några 
förändringar göras i valberedningens sammansättning om det 
endast sker marginell förändring i ägandet eller om förän-
dringen sker senare än tre månader före årsstämman. Om en 
ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är avslutat ska 
den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny. Om denna 
aktieägare inte längre är en av de tre största aktieägarna utses 
en ny ledamot enligt ovanstående förfarande. Aktieägare som 
har utsett en företrädare för valberedningen har rätt att avvisa 
en sådan ledamot och utse en ny representant som ledamot i 
valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska meddelas 
omedelbart. Valberedningens mandatperiod ska förlängas tills 
en ny valberedning utses. Valberedningen ska utföra valbered-
ningens uppgift i enlighet med Koden.
 
Valberedningen består av: Peter Bensson (Sunstone Capital), 
Filip Petersson (SEB Venture Capital), Peter Sobocki (Indus-
trifonden) och Stig Løkke Pedersen (styrelseordförande i 
Nuevolution AB). Peter Bensson har utsetts till ordförande i 
utskottet.

Valberedningen ska rapportera sitt arbete på årsstämman.

REVISORER
Den externa granskningen av moderbolagets och koncernens 
redovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 
redovisning har utförts i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige. Revisorn deltar i minst ett styrelsemöte per år, går 
igenom årets bokslut och leder en diskussion med styrelsele-
damöterna utan verkställande direktören eller någon annan 
ledande befattningshavare. Nuevolutions revisorer är revi-
sionsföretaget EY, med auktoriserad revisor Beata Lihammar 
som ansvarig revisor. För information om arvoden till revi-
sorerna hänvisas till not 29 i Årsredovisningen för 2018.

STYRELSEN
Styrelsens ansvar, skyldigheter och delegering av ansvar
Styrelsen är bolagets näst högsta beslutande organ efter 
årsstämman. I enlighet med Aktiebolagslagen är Nuevolution 
AB:s (publ) styrelse ansvarig för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets verksamhet. Styrelsen ska fortlöpande 
bedöma den ekonomiska och operativa situationen för både 
bolaget och koncernen. Styrelsen ska också se till att bolagets 
organisation är utformad på ett sådant sätt att bokföringen, 
förvaltningen av kapital samt bolagets ekonomiska situation i 
allmänhet sker på ett betryggande sätt. Varje år ska styrelsen, i 
samband med styrelsens sammanträde efter valet av styrelsen 
och i samband med övriga styrelsemöten vid behov, anta en 
arbetsplan.

Styrelseledamöter utses normalt av årsstämman för perioden 
fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska 
de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara minst 
tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av bolagsstäm-
man och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens ar-
bete och för att säkerställa att styrelsens arbete är effektivt 
organiserat.

Styrelsen tillämpar skriftliga arbetsordningar, som revideras 
årligen och antas av årsstämman varje år. Arbetsordningen 
reglerar bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbets-
fördelning mellan styrelseledamöterna och verkställande di-
rektören. Vid det inledande styrelsemötet ska styrelsen också 
anta instruktioner till verkställande direktören, inklusive in-
struktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. Utöver 
dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för 
att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordina-
rie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena diskuterar styrelsens 
ordförande och verkställande direktören kontinuerligt lednin-
gen av bolagets ledning.

Per den 31 december 2018 består bolagets styrelse av fem or-
dinarie ledamöter valda av bolagsstämman.

Styrelsen har inrättat två arbetsutskott, revisionsutskottet 
och ersättningsutskottet, i enlighet med rekommendationer-
na i Svensk kod för bolagsstyrning. Dessutom har styrelsen 
etablerat ett vetenskapligt utskott för att stödja styrelsen.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet är en underkommitté till styrelsen och 
fråntar inte styrelsen från något ansvar eller någon skyldighet. 
Styrelsen har det övergripande och slutliga ansvaret och be-
håller sin ensamrätt att lösa de viktigare frågorna inom ramen 
för utskottet.

Utskottet ska utföra de uppgifter som anges i Aktiebolagsla-
gen, tillämpliga EU-regler och förordningar och den svenska 
bolagsstyrningskoden. Detta inbegriper bland annat efter up-
pdrag från styrelsen att:

•  övervaka bolagets finansiella rapportering, utvärdera re-
visionen och lämna rekommendationer och förslag för 
att säkerställa rapporteringens oberoende 

• övervaka effektiviteten av bolagets interna kontroller, 
överensstämmelse med regleringar samt riskhantering i 
allmänhet samt i synnerhet avseende den finansiella rap-
porteringen 

• kontinuerligt träffa bolagets revisor och hålla sig in-
formerad om revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt slutsatserna från den 
kvalitetskontroll som utförs av Revisorsinspektionen 

• informera styrelsen och valberedningen om resultatet av 
revisorernas revision och förklara hur revisionen bidrog 
till oberoende för den finansiella rapporteringen och vad 
utskottets roll var i den processen 
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sen, som ledamot i utskottet. Søren Lemonius och Stig Løk-
ke Pedersen är oberoende av bolaget och dess verkställande 
ledning. Under 2018 hade utskottet fyra möten, där båda le-
damöterna var närvarande.

Vetenskapligt utskott
Det vetenskapliga utskottet är ett underutskott till styrelsen 
och fråntar inte styrelsen något ansvar eller någon skyldighet. 
Styrelsen har det övergripande och slutliga ansvaret och be-
håller sin ensamrätt att lösa de viktigare frågorna inom ramen 
för utskottet.

Utskottets uppgifter är, på uppdrag från styrelsen, att:

• Bistå styrelsen med rekommendationer om Nuevolu-
tions strategier och möjligheter inom forskning och ut-
veckling;

• Utföra sådana andra uppgifter som anses nödvändiga 
och lämpliga i samband med arbetet ovan; och

• Utföra sådana andra uppgifter från styrelsen från tid till 
annan.

Det vetenskapliga utskottet ska bestå av minst två styrelsele-
damöter utsedda av bolagets styrelse. Utskottets medlemmar 
får inte vara anställda av bolaget.

Det vetenskapliga utskottet bestod den 31 december 2018 
av Jeanette Wood som ordförande i utskottet och Jutta Heim 
som ledamot i utskottet. Jeanette Wood och Jutta Heim är 
båda oberoende av bolaget och dess verkställande ledning. 
Under 2018 träffades utskottet två gånger och båda le-
damöterna var närvarande vid båda mötena.

Sammansättning av styrelsen och dess utskott samt ledamöternas 
oberoende 
Per den 31 december 2018 bestod styrelsen av fem styrelsele-
damöter: Stig Løkke Pedersen, Søren Lemonius, Lars Hen-
riksson, Jutta Monica Heim och Jeanette Wood. Styrelsens 
bedömningar av styrelsens oberoende i förhållande till bolag-
et, dess verkställande ledning och bolagets största aktieägare 
finns i tabellen nedan, vilket visar att Nuevolution AB (publ) 
uppfyller kravet på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrn-
ing.

Styrelsens arbete
Styrelsen höll tolv möten under 2018. Styrelsens närvaro 
framgår av tabellen nedan. Huvudfrågorna på styrelsemötena 
under 2018 var: delårsrapporter och årsredovisning, godkän-
nande av företagspolicys, interna styrdokument, intern kon-
troll, utvärdering av VD och styrelse, ersättning till VD och 
övriga ledande befattningshavare, strategi och mål, samt plan 
för revisorerna.

Utvärdering av styrelsens arbete 
Enligt arbetsplanen för styrelsen är styrelsens ordförande an-
svarig för att styrelsens arbete utvärderas årligen. Under 2018 
genomfördes denna utvärdering av styrelsen under ledning av 
styrelsens ordförande Stig Løkke Pedersen. 

• granska och övervaka revisorns opartiskhet och obero-
ende, och i samband därmed ägna särskild uppmärksam-
het åt huruvida revisorn tillhandahåller andra tjänster än 
revisionstjänster (och i förekommande fall godkänna rik-
tlinjer för inköp av sådana icke-revisionstjänster) 

• bistå i samband med utarbetandet av förslag till årsstäm-
mans beslut om val och ersättning till revisorn, inklusive 
att hantera urvalsförfarandet 

Revisionsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter 
utsedda av bolagets styrelse. Majoriteten av utskottets le-
damöter ska vara oberoende av bolaget och dess verkställande 
ledning. Minst en av de ledamöter som är oberoende av bolag-
et och dess verkställande ledning ska också vara oberoende 
av bolagets större aktieägare. Minst en av ledamöterna ska ha 
redovisnings- eller revisionskompetens. Medlemmarna får inte 
vara anställda av bolaget.

Revisionsutskottet bestod den 31 december 2018 av Lars Hen-
riksson, som utskottets ordförande, och Stig Løkke Pedersen 
som ledamot i utskottet. Båda ledamöterna är oberoende av 
bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Utskottet ska hålla minst fyra ordinarie utskottsmöten un-
der varje räkenskapsår. Mötena hålls i samband med offen-
tliggörandet av bolagets delårsrapporter. Under 2018 höll 
utskottet fyra möten, och båda ledamöterna var närvarande 
vid samtliga möten.
 
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet är en underkommitté till styrelsen och 
fråntar inte styrelsen något ansvar eller någon skyldighet. 
Styrelsen har det övergripande och slutliga ansvaret och be-
håller sin ensamrätt att lösa de viktigare frågorna inom ramen 
för utskottet.

Utskottets uppgifter är, på uppdrag från styrelsen, att:

• bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 
ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsled-
ningen 

• bevaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både 
pågående och sådana som har genomförts under året för 
bolagsledningen 

• bevaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare som årsstäm-
man ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstruk-
turer och ersättningsnivåer i bolaget

Ersättningsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter 
utsedda av bolagets styrelse. Utskottets medlemmar ska vara 
oberoende av bolaget och dess verkställande ledning. Styrels-
ens ordförande får emellertid leda utskottet.

Ersättningsutskottet bestod den 31 december 2018 av Søren 
Lemonius, som utskottets ordförande, och Stig Løkke Peder-
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Närvaro för: Styrelsemöten Revisions utskottet Ersättnings utskottet Vetenskapligt utskott

Stig Løkke Pedersen 12/12 4/4 4/4

Søren Lemonius 12/12 4/4

Lars Henriksson 12/12 4/4

Jutta Heim 12/12 2/2

Jeanette Wood 12/12 2/2

Namn Född Position Valdes * Oberoende 
till ledning 
och bolag 

Oberoende 
till större 
aktieägare 

Revisions 
utskott 

Ersättnings 
utskott 

Vetenskapligt 
utskott

Stig Løkke Pedersen 1961 Ord-
förande

2015/2001 Ja Ja Ledamot Ledamot

Søren Lemonius 1965 Ledamot 2015/2007 Ja Nej Ordförande

Lars Henriksson 1961 Ledamot 2015 Ja Ja Ordförande

Jutta Heim 1951 Ledamot 2015/2013 Ja Ja Ledamot

Jeanette Wood 1952 Ledamot 2015 Ja Ja Ordförande

* Not: For Stig Løkke Pedersen, Søren Lemonius och Jutta Heim det andra året är valår till styrelsen för Nuevolution A/S.

Styrelsens ersättning 
Arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter, in-
klusive styrelsens ordförande, beslutas av bolagsstämman. 
Vid årsstämman den 28 maj 2018 beslutades att arvodet till 
styrelsen ska vara totalt 1 320 000 SEK, att fördelas enligt 
följande: Ordföranden ska erhålla 400 000 SEK och övriga le-
damöter, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 200 000 
SEK var. Vidare beslutades att arvode till  styrelseledamöter 
för arbete i utskotten vara 50 000 SEK till ordförande för re-
visionsutskottet och 25 000 SEK till övriga ledamöter, 30 000 
SEK till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 SEK till 
den andra ledamoten. 

I tabellen nedan presenteras en överblick över ersättningen till 
styrelsen vald av aktieägarna för 2018.

Konsultavtal
I samband med bolagets notering på Nasdaqs huvudmarknad 
i juni 2018 beslutade styrelsen att bilda ytterligare ett un-
derutskott, det vetenskapliga utskottet. Arbetsuppgifterna 
inom underutskottet har tidigare utförts på konsultbasis av 
styrelseledamöterna Jeanette Wood och Jutta Heim. Från jan-
uari till juni 2018 betalades konsultarvoden till Jeanette Wood 
och  Jutta Heim på 37 tSEK till vardera.

Vid nästa årsstämma avser valberedningen att rekommendera 
utbetalningar till ledamöter i den vetenskapliga kommittén 
för perioden från kommitténs inrättande. 

Styrelsen presenteras på sidorna 101-103.

VD och övrig ledningsgrupp
VD är underställd styrelsen och ansvarar för bolagets dagliga 

ledning och verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören framgår av styrelsens arbet-
sordning och verkställande direktörens instruktioner. VD har 
också ansvaret för att utarbeta rapporter och sammanställa 
information till styrelsemötena och för att presentera sådant 
material på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen är 
VD ansvarig för den finansiella rapporteringen i bolaget och 
måste följaktligen se till att styrelsen får tillräcklig informa-
tion så att styrelsen ska kunna bedöma bolagets finansiella 
ställning.

VD måste kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utveck-
lingen för bolagets verksamhet, försäljning, resultat och finan-
siella ställning, likviditet och kreditstatus, viktiga affärshän-
delser samt alla andra händelser, omständigheter eller villkor 
som kan antas vara av betydelse för bolagets aktieägare.

VD och koncernledningen presenteras på sidorna 104-106. 

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktören 
Befintliga ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare har beslutats av styrelsen.

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningar till 
ledande befattningshavare för 2018. 

VD har rätt till uppsägningstid om tolv månader om an-
ställningen avslutas av bolaget. Vid uppsägning av verkstäl-
lande direktören har bolaget rätt till uppsägningstid om sex 
månader. VD och bolaget har inte kommit överens om något 
avgångsvederlag utöver grundlönen enligt ovan. 
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Ersättning till styrelsen, 1 januari - 31 december 2018

TSEK
Styrelsear-

vode Bonus

Aktie-
baserad 

ersättning

Pensions 
kostnad-

er, av-
gifts-base-

rade

Övriga 
sociala 

kostnader Summa

Stig Løkke Pedersen, styrelseord-
förande, ledamot av revision-
sutskottet och ersättningsutskottet

440 0 0 0 0 440

Lars Henriksson, styrelseledamot och 
ordförande av revsionsutskottet 

250 0 0 0 78 328

Søren Lemonius, styrelseledamot och 
ordförande av ersättningsutskottet 

230 0 0 0 0 230

Jutta Heim, styrelseledamot och leda-
mot av vetenskapligt utskottet

200 0 0 0 0 200

Jeanette Wood, styrelseledamot och 
ordförande av vetenskapligt utskottet

200 0 0 0 0 200

Frederik Arp, styrelseledamot till 24 
april 2018

50 0 0 0 16 66

Summa 1 370 0 0 0 94 1 464

kommunikéer och årsredovisningar. Kontrollramverket säker-
ställer också att extern finansiell rapportering är upprättad i 
enlighet med lagen, tillämpliga redovisningsstandarder (in-
hemska och IFRS) och övriga krav för noterade bolag. 

Bolagets interna kontroll och riskhantering bygger på Inter-
nal Control - Integrated Framework som publicerades 2013 
av Committee of the Sponsoring Organizations of the Tread-
way Commission (COSO). Enligt COSO är intern kontroll en 
process med fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
övervakning.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll och risk-
bedömning inom Nuevolution och består av de värderingar 
och den kultur som kommunicerats och som styrelse och 
ledning agerar efter, såväl som organisationsstruktur, tillvä-
gagångssätt vid beslut, styrning och ansvar. Det inkluderar 
flera interna policyhandlingar, vilka har antagits av styrelsen 
samt en uppförandekod undertecknad av alla anställda. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll 
och rapportering och har utsett ett revisionsutskott med 
uppgift för och ansvar att övervaka Nuevolutions finansiella 
rapportering och övervaka effektiviteten i denna process. Se 
avsnittet “Revisionsutskott” för mer information.

Riskbedömning
En strukturerad riskbedömning och riskhantering möjliggör 
identifiering av betydande risker som påverkar den interna 
kontrollen avseende finansiell rapportering och där dessa risk-

Övriga ledande befattningshavare har rätt till uppsägningstid 
om sex månader om anställningen avslutas av bolaget. Vid up-
psägning av sådan anställd har bolaget rätt till uppsägningstid 
om tre till sex månader. Medarbetarna har inte rätt till några 
avgångsvederlag utöver deras grundlön enligt ovan.

VD, övriga ledande befattningshavare och vissa övriga anställ-
da deltar i incitamentsprogram. 

VD är den ende anställde i den verkställande ledningen för 
vilken företaget betalar en separat pensionsavgift baserat på 
anställningsvillkor från 2001. En sådan pensionsavgift betalas 
antingen till bolagets eget pensionssystem eller ett pensions-
system som beslutas av VD. Dessutom är bolagets anställda, 
inklusive övriga ledande befattningshavare, skyldiga att beta-
la pensionsavgift till det obligatoriska pensionssystemet för 
företag. För de flesta anställda är en sådan avgift fem procent 
av grundlönen och beloppet dras från grundlönen och betalas 
in i pensionssystemet. Bolaget bidrar med två-tre procent till 
anställdas och övriga ledningens pension.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL OCH 
RISKHANTERING AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTER-
ING
Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rappor-
tering är en central del av Nuevolutions bolagsstyrning. I en-
lighet med aktiebolagslagen och den svenska bolagsstyrning-
skoden är styrelsen ansvarig för bolagets interna kontroll.
 
Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapport-
ering syftar till att ge rimlig säkerhet för att externa finansiella 
rapporter är tillförlitliga. Det gäller delårsrapporter, boksluts-
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Ersättning till ledande befattningshavare, 1 januari - 31 december 2018

TSEK Grundlön Bonus
Aktiebaserad 

ersättning

Pensions 
kostnader,  

avgifts-base-
rade

Övriga  
sociala  

kostnader Summa

VD 2 574 0 0 257 3 2 834

Övriga befattningshavare 
(4 personer)

7 582 0 0 179 12 7 773

er finns. Syftet med riskhantering är att minimera antalet risk-
faktorer inom den finansiella rapporteringen. Ledningen har 
också identifierat och utvärderat risker som uppstår i bolagets 
verksamhet och bedömt hur dessa risker kan mildras. 

Inom styrelsen har revisionsutskottet huvudansvaret för att 
regelbundet bedöma företagets risker. Styrelsen har delegerat 
det operativa ansvaret för riskbedömning och intern kontroll 
till ledningsgruppen. Nuevolutions ledningsgrupp genomför 
årligen en systematisk riskbedömning och rapporterar den till 
styrelsen som godkänner företagets slutliga riskbedömning.

Kontrollaktiviteter
I enlighet med policyn för intern kontroll är CFO ansvarig för 
finansiell rapportering, inklusive tillräcklig intern kontroll och 
övervakningsaktiviteter. Tillsammans med ekonomiavdelnin-
gen och andra måste CFO se till att processbeskrivningar och 
interna ramar upprättats och ansvarar för att rapportera status 
för arbete som hänför sig till intern kontroll och riskhantering 
inom Nuevolution till koncernchef och revisionsutskott. 

För att säkerställa god intern kontroll med hänvisning till 
finansiell rapportering har bolaget etablerat kontrollakti-
viteter för de viktigaste finansiella processerna, som syftar 
till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. 
Områden som kontrolleras inkluderar löner, fakturor och 
inköp, process för avslutande av bokslut, process för budget 
och bedömningar, efterlevnad av lagar och andra krav för 
börsnoterade företag, fördelning av uppgifter, antagande av 
redovisningsstandarder samt andra områden som innehåller 
materiella bedömningar.

Information och kommunikation
Styrelsen har upprättat en informationspolicy för extern in-
formation som ska säkerställa att marknaden får relevant, 
tillförlitlig, korrekt och aktuell information om bolagets fram-
steg och finansiella ställning. Styrelsen har också inrättat en 
insiderpolicy som syftar till att säkerställa informationsgivnin-
gens oberoende.

Företagets bedrägeribeminne fastställer kontrollaktiviteter 
för att förhindra bedrägeri. Kontrollaktiviteter avseende tred-
je parts verksamhet, såsom IT, utförs årligen.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av:

• Bokslutskommuniké och delårsrapporter 

• Årsredovisningar 

•  Pressmeddelanden om viktiga nyheter och händelser 
som kan ha en betydande inverkan på värderingen av bo-
laget och aktiekursen 

•  Presentationer och telefonkonferenser för investerare, 
finansanalytiker och media 

Uppföljning
CFO har det operativa ansvaret för uppföljningen av riskhan-
teringen och den interna kontrollen vad gäller den finansiella 
rapporteringen. Huvudprocesserna och kontrollaktiviteterna 
utvärderas regelbundet för att säkerställa funktionalitet och 
effektivitet. Resultatet rapporteras till styrelsen och revision-
sutskottet. 

Styrelsen och revisionsutskottet diskuterar samtliga delårsrap-
porter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar innan de 
offentliggörs. 

Med hänsyn till bolagets nuvarande storlek och verksamhet 
har styrelsen beslutat att inte ha en separat internrevision, 
men årligen bedöms behovet av en sådan funktion.
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Revisorns rapport om Bolagsstyrningsrapporten

100 NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2018

Till bolagsstämman i Nuevolution AB, organisationsnummer 559026-4304

Uppdrag och ansvar 
Det är styrelsen som ansvarar för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 91-99 och att den har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Revisionens omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrnings rapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar enligt 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 
kapitel 7 § 31 andra stycket samma lag överensstämmer med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är I överensstäm-
melse med årsredovisningslagen. 

Stockholm, Sweden, 4 april 2019 

Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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Stig Løkke Pedersen (född 1961)
Styrelsens ordförande (sedan 2001) 
Oberoende i förhållande till bolaget 
Oberoende i förhållande till större aktieägare 
Ledamot i Nuevolutions valberedning, revisions- och ersättningsutskott 

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, och hade ett 
antal ledande befattningar hos H. Lundbeck A/S mellan 1992 och 2011, inklusive positionen som 
Chief Commercial Officer (CCO) mellan 2006 och 2011. Han utsågs till Executive Vice President 
och medlem av ledningsgruppen 2003 och innehade den positionen tills han lämnade Lundbeck 
2011. Sedan dess har Stig varit aktiv i en rad olika roller som investerare och styrelseledamot samt 
i verkställande befattningar i olika företag och partnerskap. 

Aktuella uppdrag: Stig Løkke Pedersen är styrelseordförande i moksha8 Ltd, Nuevolution AB och A/S, SSI Diagnostica A/S, 
Modus Therapeutics AB och Transmedica A/S. Han är styrelseledamot i Index Pharmaceuticals AB, MSI Ltd, SkyBrands A/S, 
Union Therapeutics  A/S och Broen-Lab A/S. Han är VD för H&L Invest ApS och operativ partner i den danska private equity-
fonden Catacap. 

Tidigare uppdrag: Stig var tidigare ordförande i följande bolag: Chemometec A/S, Tytex A/S, NGI A/S, Vernalis AG, R5 A/S, 
Microlytic A/S, Ergolet ApS och x3 Capital A/S och var Executive Vice President i H. Lundbeck A/S. 

Aktieinnehav: 212 334 (212 334) 

Teckningsoptionsinnehav: 242 476 teckningsoptioner serie 1 och 148 167 teckningsoptioner serie 2

Søren Lemonius (född 1965)
Styrelseledamot (sedan 2006), ägarrepresentant (Sunstone Life Science Ventures)
Oberoende i förhållande till bolaget 
Beroende i förhållande till större aktieägare 
Ordförande för Nuevolutions ersättningsutskott 

Utbildning: Magisterexamen i experimentell cellbiologi vid universitetet i Odense. 

Erfarenhet: Søren är partner och en av grundarna av Sunstone Life Science Ventures. Søren har 18 
års erfarenhet från företagsledning i FoU-intensiva företag. Han har tidigare arbetat Innovation 
Manager på FOSS Analytical, ett diagnostikföretag inom livsmedelsbranschen, och innan han kom till 
Sunstone Capital arbetade Søren som Chief Technology Officer på elektronikkomponentföretaget 
Danionics. Där var han delaktig i att utveckla företaget från ett riskkapitalfinansierat, privat bolag 
till ett noterat bolag med en omsättning på 27 MEUR. 

Aktuella uppdrag: Managing Partner vid Sunstone Life Science Ventures A/S. Styrelseledamot i Galecto Biotech AB, Nuevolution 
AB och A/S, Symphogen A/S samt Sunstone Capital A/S. Styrelseledamot och VD i flera av Sunstones bolag. 

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Biomonitor A/S. VD, styrelseledamot och ordförande i Chempaq A/S. Styrelseledamot i 
Euro Diagnostica AB, Atonomics A/S, Evolva Biotech A/S och TD Vaccines A/S. VD i Chempaq Patent Holding ApS. Strategisk 
rådgivare åt DONG A/S. 

Aktieinnehav: Sunstone Capital 10 242 701; 20,7% (8 930 580; 20,8%) 

Teckningsoptionsinnehav: 0 (0)
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Lars Henriksson (född 1961)
Styrelseledamot (sedan 2015) 
Oberoende i förhållande till bolaget 
Beroende i förhållande till större aktieägare 
Ordförande för Nuevolutions revisionsutskott 

Utbildning: MSc i industriell ekonomi. 

Erfarenhet: Arbetade med investeringar inom Life science vid Industrifonden mellan 2003 och 
2017. Innan han blev Investment Manager skaffade sig Lars omfattande internationell erfarenhet 
under sina år som strategi-, finansiell- och affärskonsult följt av ett CFO-uppdrag för ett venture 
capital-finansierat företag i telekombranschen. 

Aktuella uppdrag: Driver ett oberoende strategi- och affärskonsultföretag. Styrelseledamot i 
Nuevolution AB och A/S och ordförande i revisionsutskottet i Nuevolution AB. Styrelseledamot i ZtraBiz Advisory AB och 
styrelsesuppleant i Calvinius AB. 

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Trialbee AB, Advanced MR Analytics AB, CellaVision AB (publ), Diashunt Intressenter AB, 
SHS Intressenter AB och BioInvent International AB. Styrelsesuppleant i Oncopeptides AB*, Carmel Pharma AB, RxEye AB och 
Boule Diagnostics AB. 

Aktieinnehav: 0 (0)

Jutta Heim (född 1951)
Styrelseledamot (sedan 2013)
Oberoende i förhållande till bolaget 
Oberoende i förhållande till större aktieägare 
Ledamot i Nuevolutions vetenskapligt utskott

Utbildning: Doktorsexamen från universitetet i Tübingen. 

Erfarenhet: Dr. Jutta Heim innehar en professur i bioteknik vid Biocenter, universitetet i Basel. 
Hon arbetade under mer än 20 år på Ciba-Geigy/Novartis i Schweiz och USA där hon var delaktig 
i den framgångsrika utvecklingen och lansering av antitrombotiska och fibrinolytiska produkter. På 
Novartis etablerade hon också avdelningen för molekylär genetik inom onkologi samt var Senior 
Scientific Expert i molekylärbiologi och ledamot av forskningsstyrelsen. Hon avslutade sin karriär 
på Novartis som globalt ansvarig för Novartis Lead Discovery Center. Mellan 2004 och 2009 var 
hon verksam som CSO på Basilea Pharmaceutica Ltd., ett schweiziskt biofarmaceutiskt företag med fokus på områdena infektion, 
inflammation och onkologi. Mellan 2009 och 2013 tjänstgjorde hon som CTO och CSO på Evolva SA, där hon ledde företagets 
forskning och förstärkte utvecklingen av bolagets teknologiplattform. 

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Nuevolution AB och A/S. Medlem av Advisory Board för Stiftung für Wissenschaftliche 
Forschung Universität Zürich. Styrelseledamot i Evolva SA, UNION Therapeutics A/S och observatör på Allerca’s styrelse. 
Medlem av Scientific Advisory Committee GARDP.

Tidigare uppdrag: CSO och CTO på Evolva SA, CSO på Basilea Pharmaceutica Ltd, samt chef för Novartis Lead Doscovery Center. 

Aktieinnehav: 0 (0). 

Teckningsoptionsinnehav: 69 279 teckningsoptioner serie 1.
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Jeanette Wood (född 1952)
Styrelseledamot (sedan 2015)
Oberoende i förhållande till bolaget 
Oberoende i förhållande till stötte aktieägare 
Ordförande för Nuevolutions vetenskapligt utskott

Utbildning: Doktorsexamen i farmakologi från University of Otago.
 
Erfarenhet: Mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsupptäckt i stora läkemedelsbolag och 
bioteknikföretag i ledande positioner och med en meritlista över nya läkemedel som utvecklats 
till kliniska prövningar och nått marknaden. Författare av mer än 100 granskade publikationer 
och ett stort antal patent. Jeanette har under sin karriär haft positioner som Vice President inom 
onkologiforskning för AstraZeneca UK, CSO för Genkyotex AG, Head of Biology för S*BIO Pte 
Ltd, samt en rad ledande forskningsbefattningar inom Novartis AG/Ciba-Geigy AG. Hon är också 
föreläsare på deltid vid universitet i Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Korea. 

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Nuevolution AB och A/S. 

Tidigare uppdrag: CSO vid Genkyotex AG. 

Aktieinnehav: 0 (0) 

Teckningsoptionsinnehav: 69 279 teckningsoptioner serie 1.
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Alex Haahr Gouliaev
VD (sedan 2005), medgrundare av Nuevolution (2001)

Utbildning: MSc (1994) och PhD (1996) i kemi, Syddansk Universitet, Århus universitet och 
Farmaceutiska institutionen vid Köpenhamns universitet.

Erfarenhet: Nuevolution, flertal transaktioner som VD: Sedan 2005 17 affärstransaktioner, 2 
IPO’s och många kapitalanskaffninger. Vetenskaplig expert inom läkemedelsupptäckt, kemi och 
pharmakologi samt teknologisk utveckling. Vetenskaplig expert inom läkemedelsupptäckt, kemi 
och pharmakologi samt teknologisk utveckling.

2005 - idag: VD, Nuevolution

2001-2005: Medgrundare, EVP läkemedelskemi, Nuevolution

1996-2001: Senior Scientist, direktör läkemedelskemi, ledning och styrelseledamot,   
  NeuroSearch

Aktieinnehav: 70 778 (70 778) 

Teckningsoptionsinnehav: 1 911 113 teckningsoptioner serie 2

Bakgrund: Jag är 52 år och har varit gift i 21 år. Min fru och jag är lyckligt lottade att ha två barn, en son (22 år) och en dotter (13 år). 

Mitt intresse för vetenskap började när jag var sju år, när min äldre bror introducerade mig för astronomi. Under mina tonår hade 
jag dock även under en tid ett stort intresse för att eventuellt bli advokat. Gymnasietiden tog mig tillbaka till naturvetenskapen 
och gjorde att jag blev mycket intresserad av kemi och biologi, samt angelägen om att börja mina studier för att bli forskare. 
Efter tre års studier i kemi och biologi längtade jag efter att lära mig medicin, och i synnerhet hur medicinska molekyler fungerar 
i människokroppen. Efter läkarkursen i farmakologi, och ett bidrag som tillät mig att genomföra djurfarmakologiska studier 
under ett år, stod det klart för mig att biovetenskap för att söka upptäckt och utveckling av nya läkemedel var drömområdet 
för mig. Under resten av mina studier fokuserade jag på att utveckla mina färdigheter som organisk syntetisk och medicinsk 
kemist, samtidigt som jag behöll nära kopplingar till biologi och medicin. Efter avslutad PhD blev min önskan sann när jag erbjöds 
anställning hos NeuroSearch, ett av Danmarks första riktiga bioteknikföretag inom life science. Under mina sex år där fick jag 
möjlighet att arbeta med och leda projekt från tidig optimering till kandidatval, syntetisk ruttoptimering och outsourcing av 
kilogramskaleproduktion av den aktiva farmaceutiska ingrediensen. Jag fick förtroendet att leda NeuroSearchs kemiavdelning och 
blev en del av företagsledningen och fick förtroendet från mina kollegor som en av deras arbetstagarrepresentanter i styrelsen. 

2001 lämnade jag NeuroSearch för att vara med och grunda Nuevolution med drömmen om att revolutionera upptäckten av 
läkemedel baserade på små molekyler (tablett) och att delta i etableringen av ett life science-företag med en affärsmodell med 
lägre operativ och finansiell risk än branschens standard. 

Till vardags involverar jag mig i alla delar av vår verksamhet, inklusive vår teknologi och läkemedelsforskning, för att påverka vår 
riktning och att vara optimalt förberedd för våra företags- och affärspresentationer samt avtalsförhandlingar. Jag är mycket stolt 
över att säkerställa att allt vi gör är av hög kvalitet och att vi fortsätter att hålla våra aktieägare välinformerade, vilket vi har gjort 
i nästan 16 år. Jag känner mig mycket lycklig över att vara en del av allt detta. 

Mina ambitioner: Att fortsätta bygga Nuevolution för att skapa ett högt värderat företag, som utvecklar och slutligen 
marknadsför flera nya läkemedel för effektiv och säker behandling av svåra sjukdomar, för att behålla Nuevolutions höga kvalitet 
och innovation och för att säkerställa att Nuevolution är en attraktiv arbetsplats och plantskola för ambitiösa och skickliga 
forskare och andra yrkeskategorier.
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Dr. Thomas Franch
Chief Scientific Officer, CSO (sedan 2012), nyckelforskare sedan företaget grundades (2001)

Utbildning: MSc och PhD i molekylär biologi vid Syddansk Universitet. Under min utbildning 
studerade jag vid Institute of Biochemistry och Molecular Biology (BMB) vid Syddansk Universitet 
och vid Uppsala Universitet.

Erfarenhet:  

2012 - idag: Chief Scientific Officer vid Nuevolution

2005-2012: Chief Technology Officer vid Nuevolution

2001-2005: Kom till Nuevolution med flera ansvarsområden inklusive Project Manager och 
  Scientific Officer

1999-2001: VD för RNA Tech Aps

Aktieinnehav: 1 300 (1 300).

Teckningsoptionsinnehav: 311 755 teckningsoptioner serie 1 och 229 334 teckningsoptioner serie 2.

Bakgrund: Jag är 48 år och bor med min fru och våra två söner, 15 och 13 år.

När jag började mina studier 1989 var molekylärbiologi en ny vetenskaplig disciplin och betraktades fortfarande som en aning 
utmanande. Men tillkomsten av banbrytande tekniker som molekylär kloning, DNA-sekvensering och Polymerase Chain 
Reaction (PCR) erbjöd mig nya, spännande möjligheter för biologiska studier och nya applikationer. Jag var alltid fascinerad av 
uppfinningar och tillämpade vetenskaper, där vetenskaplig kunskap kunde komma till allmän användning eller ge nya möjligheter 
för innovativa applikationer. Under mitt doktorandarbete märkte jag att naturen har utvecklat en unik mekanism för att göra så 
att regulatoriska RNA-molekyler kan binda varandra med hög hastighet för effektiv genreglering. För att tillämpa denna princip 
i en terapeutisk miljö grundade jag 1999 RNA Tech Aps. Där tillämpade vi framgångsrikt kunskapen från naturens princip för att 
förbättra bindningskinetiken för artificiella antisensmolekyler som hämmar ett cancermål kallat telomeras. 

När jag uppvaktades av Nuevolution i början av 2001 visste jag omedelbart att detta outvecklade koncept att använda 
nukleinsyror för att koda kemiska föreningar för screening av läkemedelsmätning var stort och sannolikt kunde vara framtiden 
för läkemedelsupptäckt. Självklart tvekade jag inte att börja på företaget. 

Under mina 16 år på Nuevolution har jag haft möjlighet att leda vår utveckling av teknologin för Chemetics®-plattformen, 
vår biologiska avdelning samt flera partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag. Det viktigaste är att Nuevolution 
gett mig privilegiet att arbeta med några mycket kloka och engagerade personer som strävar efter att utveckla och etablera 
plattformstekniken, effektivisera vår verksamhet inom läkemedelsupptäckt och vidareutveckla ett spännande företag med en 
stark pipeline.

Ton Berkien
Chief Business Officer (sedan 2014)

Utbildning: BEc (1993) vid Saxion University of Applied Science (Holland), och LSid vid PwC/
Harvard Business School/IMD.

Erfarenhet: 
2014 - idag:  CBO, Nuevolution
2007-2013: Senior Director of Corporate Development/M&A, Takeda (Nycomed 2007-11)
2003-2007: Director of Competitive Intelligence, Director Portfolio Planning R&D Ferring  
  Pharmaceuticals
2001 2003: Senior Manager Corporate Finance, PwC
1993:   BSc Economics, University of Deventer
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Aktieinnehav: 1 400 (1 400) 

Teckningsoptionsinnehav: 138 558 teckningsoptioner serie 1 och 3 822 teckningsoptioner serie 2.

Bakgrund: Jag är född 1968 och växte upp i Nijmegen, Nederländerna, och jag är gift. Tillsammans med min svenska fru har jag, 
två söner, 16 och 18 år. Vi bor i Sverige.

När jag arbetade vid Takeda och Nycomed var jag övergripande ansvarig för större fusions- och förvärvsaktiviteter samt 
transaktioner för förvärv i USA (Bradley Pharmaceuticals), Kina (Techpool), Colombia (Farmacol), (östra) Europa (tillgångar från 
Sanofi/Zentiva) samt Brasilien (Multilab), transaktioner med ett sammanlagt värde för över 8 miljarder SEK (800 MEUR).

Mellan 2003 och 2007, var jag chef för Competitive Intelligence vid Ferring Pharmaceuticals (Danmark), där jag var ansvarig för 
hanteringen av projekt inom corporate competitive intelligence, huvudsakligen inom F&U och den kommersiella organisationen. 
Dessutom, som direktör för Portfolio Planning, var jag involverad i hanteringen och stödet för Portfolio Planning inom F&U-
organisationen. Innan dess hade jag seniora ledande positioner vid PwC (Sverige), Rijnconsult, KPMG och var marknadsanalytiker 
vid Gilde Investment Management (Nederländerna). 

Under min karriär har jag skaffat mig stor erfarenhet av finansiering av företag, riskkapital/management buy-outs, affärsutveckling, 
omvärlds- och företagsbevakning samt strategisk rådgivning. Jag är nederländsk och svensk medborgare. Jag har dessutom en 
stark passion för basket, som jag spelade på nationell nivå i Nederländerna, liksom andra aktiviteter som cykel och mountainbike.

Mina ambitioner: Att arbeta hårt för att få se Nuevolution förverkliga sina tillväxtambitioner mot att bli ett lönsamt företag, 
med inriktning på finansiell styrka, flera olika kliniska och prekliniska läkemedelsprogram som så småningom skapar patientnytta.

Johnny Stilou
Chief Financial Officer (sedan 2018)

Utbildning: MSc i Business Economics & Auditing from Copenhagen Business School, och en 
Executive Management Program från INSEAD.

Erfarenhet: 
2018 to idag:     CFO, Nuevolution
2017-2018:  CFO, Fritz Schur Technical Group
2008-2016: CFO, Veloxis Pharmaceuticals
2003-2007: CFO, Silicon Labs Denmark

Aktieinnehav: 0 (0)

Teckningsoptionsinnehav: 0

Bakgrund: Jag är född 1967 och bor med min fru och våra två söner, 17 och 14 år.

Jag har en bakgrund som revisor från KPMG, och efter det har jag haft flera ledande finansiella positioner i små och stora 
internationella företag inom teknik, medicin- och bioteknik. Under mina åtta år på Veloxis Pharmaceuticals gick företaget från 
upptäckt, via klinisk utveckling, till framgångsrik produktlansering.

Läkemedelsupptäckt och -utveckling är fortfarande utmanande, men också fascinerande och kan vara mycket givande för ägarna 
när de lyckas. Nuevolutions Chemetics®-teknologi kan övervinna utmaningar som är förknippade med läkemedelsupptäckt och 
revolutionera upptäckten och utvecklingen av småmolekylära läkemedel. Därför sökte jag mig till Nuevolution.

Mina ambitioner: Jag drivs av att förverkliga den maximala potentialen i vår teknologi och affärsstrategi och på så sätt skapa 
betydande värde för våra aktieägare.



Följa oss

Prenumera på:

www.nuevolution.com
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