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Finansiell kalender
 Delårsrapport för perioden januari-mars 2018 publiceras den 16 maj 2018
 Delårsrapport för perioden januari-juni 2017 publiceras den 15 augusti 2018
 Delårsrapport för perioden januari-september 2017 publiceras den 14 november 2018
 Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 21 februari 2019

Kontaktperson avseende finansiell information: Mats Rönngard, VD, mats.ronngard@enorama.se

Årsstämma

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie- 
boken senast onsdagen den 9 maj 2018 samt  
anmäla sig för deltagande på årsstämman hos  
bolaget via e-post info@enorama.se. Anmälan ska 
vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 9 maj 
2018 och ska innehålla uppgift om aktieägares 
namn, person- eller organisationsnummer,  
adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om 
eventuella biträden (högst två) och i förekommande 
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste, för att äga rätt att delta på årsstämman,  
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av  
Euroclear Sweden förda aktieboken. Detta gäller 
även investeringssparkonton. Sådan omregistrering 
måste vara verkställd senast onsdagen den 9 maj 
2018, vilket innebär att förvaltaren behöver  
informeras i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud  
ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om full- 
makt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia  
av registreringsbeviset eller motsvarande för den  
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får  
anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt  
samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid  
före årsstämman insändas till bolaget på ovan  
angiven adress.

Ärenden
Dagordning för årsstämman publiceras i Post- och 
Inrikes	Tidningar	samt	finns	tillgänglig	på	hemsidan.	
Information om att kallelse har skett annonseras i 
Dagens Industri.

Utdelning 
Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning  
kommer att ske för verksamhetsåret 2017.

Årsstämma hålls onsdagen den 16 maj 2018 klockan 17.30 hos Pragati AB, S:t Knuts väg 19, 
211 57 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 18.00 och avbryts när stämman öppnas.  
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på bolagets hemsida.
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JANUARI – MARS 2017
Tre månaders stabilitetsdata för storskalig  
produktion av nikotintuggummit samlades in  
och	låg	inom	specifikationen.	Framställning	av	 
en registreringsbatch påbörjades för både  
6-månaders stabilitets- och bioekvivalensstudier.

Enorama Pharma deltog mellan den 20 och 23 mars 
i Bio-Europe Spring i Barcelona – en partnerskaps-
mässa för läkemedelsindustrin. Vid totalt 24 möten 
knöt Enorama Pharma spännande kontakter med 
potentiella kunder och partner kring både nikotin-
produkten och vårt tuggummi som plattform för 
andra aktiva substanser.

Enorama	Pharma	identifierade	Kina	som	en	priori-
terad marknad. Ett konsultavtal med TTS Pharma, 
Liverpool UK, tecknades kring den regulatoriska 
strategin för att nikotinprodukten ska kunna nå  
den kinesiska marknaden så fort som möjligt. 

APRIL – JUNI 2017
Enorama Pharma lämnade in en patentansökan 
till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige. 
Ansökan gäller formuleringen av bolagets nikotin-
produkt. 

En teknisk utvärdering genomfördes gällande  
vilka aktiva substanser mot allergisk rinit som är 
tillämpliga med Enorama Pharmas tuggummi som 
bärare. Analysen pekar ut sju stycken aktiva  
substanser som har goda förutsättningar.

Enorama Pharma deltog i slutet av maj på  
partnerkonferensen EuroPLX i Wien i syfte att  
knyta kontakt med både potentiella kunder  
och samarbetspartner.

Året i korthet

Enorama Pharma i korthet
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedels-
företag som fokuserar på konsumentvänliga 
medicinska tuggummin som erbjuds som 
Private Label, det vill säga att återförsäljare 
marknadsför och säljer produkten under  
sitt eget varumärke. Bolaget använder  
en unik produktionsmetodik som kallas 
Compressed Gum. 

Mål
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global 
leverantör av konsumentvänliga medicinska tugg-
gummin.

Affärsidé
Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla konsument- 
vänliga medicinska tuggummin som innehåller be-
prövade substanser och erbjuda dessa som Private 
Label. 

Tillämpningsområden
Att använda tuggummi som bärare av läkemedel 
har	flera	fördelar.	Tuggummit	ger	potentiellt	snabb-
are upptag av den verksamma substansen och det 
är enklare för patienten som inte behöver säker-
ställa tillgång till vatten för dosering. Tuggummit 
motverkar dessutom muntorrhet, som är en vanlig 
bieffekt av medicinintag.

 Den första produkten – ett nikotintuggummi  
för rökavvänjning – förväntas lanseras under 
2019. Samtliga tester fullföljdes med positiva 
resultat under 2017 och i början av 2018.  
Under 2018 sammanställs dokumentationen  
för ansökan till relevanta myndigheter om  
godkännande och registrering.

 Flera tillämpningsområden utvärderas,  
bland annat allergisk rinit.
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ENORAMA PHARMA 2017
 Nettoomsättningen uppgick till 1 573 (0) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -7 905 (-7 673) KSEK
 Resultat före skatt uppgick till -8 756 (-7 836) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -1,82 (-1,73) SEK
 Soliditeten uppgick per den 31 december till  
47,5% (66,6%)
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier.  
 Antalet aktier per 2017-12-31 uppgick till 4 816 875 (4 534 955).  
 Det genomsnittliga antalet aktier under året uppgick till 4 675 915  
 (4 107 478).

JULI - SEPTEMBER 2017
Enorama	Pharma	fick	i	augusti	två	ansökningar	om	
varumärkesregistrering godkända i EU. Det ena 
varumärket är ChewMed® – namnet på plattformen 
för medicinska tuggummin som kan användas 
till	flera	olika	läkemedelssubstanser.	Det	andra	är	
NICOBRIGHT® – namnet på vårt nikotintuggummi. 
Enorama Pharma sände därefter in ansökningar  
om varumärkesregistrering för de två varumärkena  
i Kanada och USA.

OKTOBER - DECEMBER 2017
I oktober meddelade Enorama Pharma att ett  
samarbetsavtal ingåtts med det globala läkemedels- 
företaget Dr. Reddy´s Laboratories avseende ut-
veckling och försäljning av nikotintuggummin  
i Nordamerika. Dr Reddy´s Laboratories är baserat  
i Hyderabad, Indien. Bolaget är listat på börserna  
i New York och Bombay.

En bioekvivalensstudie slutfördes med positivt 
resultat i december. Studien visade att Enorama 
Pharmas 4 mg nikotintuggummi med mintsmak är 
bioekvivalent med Nicorettes motsvarande produkt.

Det indiska industri- och handelskonglomeratet DS 
Group konverterade i november ett lån till aktier. 
Konverteringen skedde genom en riktad nyemisson 
av aktier med kvittning av lånet som betalning. Bola-
get DSGM blev genom kvittningsemissionen ägare 
till 5,8 procent av aktierna i Enorama Pharma.

JANUARI – APRIL 2018
Samtliga tester kring Enorama Pharmas alla varianter  
av nikotintuggummin blev färdigställda med positiva  
resultat. Det gällde 6-månaders stabilitetstest och  
bioekvivalensstudie av 2 mg respektive 4 mg frukt-  
och mintsmak.

Enorama Pharma inledde arbetet med att sammanställa  
ansökan för läkemedelsregistrering.
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1,1 miljarder rökare
Den globala marknaden för  
nikotintuggummi beräknas 
vara värd 7-8 miljarder kronor.



Jag återkommer till detta längre ned, låt mig nu  
ta det gångna årets händelser i tur och ordning. 
2017 blev ett år av hårt arbete men där vi också 
lyckades med vad vi föresatt oss. Enorama Pharma 
tog stora steg mot att marknadsintroducera de  
första produkterna. Låt mig särskilt belysa fem 
punkter: 

 
 Vi sökte patent i EU för formuleringen av   
 vårt nikotintuggummi. Ett patent kommer  
 på ett avgörande sätt skydda vår produk-
tionsmetod och därmed hela produkten. Ett patent 
är dessutom en viktig del i ett långvarigt partner-
skap med kunder och distributörer som därigenom 
kan ha förtroende för att vi stannar kvar på markna-
den med en unik produkt under lång tid. 

 Vi fick våra varumärken registrerade i EU. 
 Det ena varumärket är ChewMed® – namnet  
 på vår plattform för medicinska tuggummin 
som	kan	användas	till	flera	olika	läkemedelssubstanser.	 
Det andra varumärket är NICOBRIGHT® – namnet på 
vårt nikotintuggummi i olika smaker och doseringar. 
Vi har sänt in ansökningar om varumärkesregistrering  
för de två varumärkena i Kanada och USA.

 Vi har utvärderat en lång rad aktiva sub- 
 stanser mot allergisk rinit för att se om de  
 lämpar sig för att tillsättas i ett tuggummi. 
Till vår stora glädje har studierna varit lyckosamma 
och inte mindre än sju olika substanser har visat 
sig mycket lovande. I dag vet vi att vi har kapacitet, 
kunskap och tillräckligt med potentiella kunder för 
att se en marknad inom räckhåll som går bortom 
enbart nikotintuggummi. Vårt tuggummi är en platt-
form för en rad läkemedelsprodukter på en global 
marknad. 

 Vi har arbetat på bred front under året.   
 Parallellt med tester och produktutveckling  
 har vi arbetat hårt med marknadsbearbet-
ning. Vi har deltagit på en rad konferenser och  
partnerevent där vi fått uppmärksamhet för våra 
idéer, vår affärsmodell och vår kompetens, inte bara 
för vårt nikotintuggummi, utan även för vårt tugg-
gummi som en läkemedelsplattform. Det lovar gott 
för framtiden.

 
 Lika glädjande som de positiva testresultat 
 som jag inledde med, är att vi skrev avtal  
 med Dr. Reddy´s Laboratories om gemen-

Vi kommer allt närmare marknaden

Detta är förvisso en årsredovisning för 2017, men jag kan inte  
låta bli att inleda med några av de avgörande milstolpar som vi  
nådde strax efter räkenskapsårets utgång: Vi slutförde samtliga  
tester som krävs för att ansöka om läkemedelsregistrering för alla  
varianter av vårt nikotintuggummi. Samtliga resultat är positiva.  
Det är ett sjumilasteg mot en marknadslansering och mycket  
glädjande.

Kära aktieägare
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sam utveckling av ett nikotintuggummi för den  
Nordamerikanska marknaden. Avtalet reglerar  
villkoren för vår leverans av nikotintuggummin och  
Dr. Reddy´s distribution av produkterna. 

Avtalet är strategiskt viktigt och utvecklingsarbetet 
är i full gång. Avtalet innebär dessutom intäkter för 
Enorama Pharma genom kostnadstäckning för ut-
vecklingsarbetet. Dr. Reddy´s är en synnerligen  
väl lämpad partner för Enorama Pharma med sin  
globala närvaro och höga standard. Vårt partner-
skap är en perfekt matchning. 

Nu till våra testresultat.
Vi har bevisat att våra 2 mg och 4 mg nikotin-
tuggummin med mint- respektive fruktsmak är 
bioekvivalenta, alltså medicinskt likvärdiga, med 
Nicorettes motsvarande produkter. Därutöver låg 
resultaten	från	våra	stabilitetstester	inom	specifika-
tionerna. Vi är startklara helt enkelt.

Det som nu återstår innan vi är på marknaden med 
konkret försäljning är en formell läkemedelsregist-
rering. En sådan kan ske på en rad olika sätt och på 
olika marknader globalt, där olika länders eller re-
gioners läkemedelsmyndigheter kan komma ifråga. 

Dessa processer tar tid och är kostsamma.  
Vi är, när detta skrivs, i färd med att strategiskt  
bestämma vart vi ska gå med vår ansökan. Det jag 
kan säga nu är att vi har en global ambition och  
att det därför är naturligt för oss att utvärdera  
flera	olika	alternativ.

Därmed är jag full av tillförsikt inför 2018 och vi 
kommer absolut inte luta oss tillbaka för att bara 
invänta myndighetsgodkännanden. Under året 
kommer vi att jobba intensivt tillsammans med  
Dr	Reddy´s,	vi	ska	skriva	ännu	fler	kundavtal,	gå	
vidare	med	utveckling	av	fler	produkter	och	även	
nyanställa	fler	kvalificerade	medarbetare.

Med detta vill jag tacka alla er aktieägare för det 
förtroende ni visat och önska er välkomna med på 
den fortsatta resan under 2018 – en resa som leder 
mot det mål vi stakat ut: Att i ett första steg nå  
marknaden med våra nikotintuggummin och där- 
igenom	nå	ett	gott	kassaflöde	och	att	i	steg	två	bli	
en	global	leverantör	av	ett	flertal	olika	medicinska	
tuggummin.

MATS RÖNNGARD,  
VD ENORAMA PHARMA
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Mål, strategi och affärsmodell
Enorama Pharmas plattformsmodell tillåter varje 
kund	att	specificera	den	önskade	tillämpningen	av	 
produkten, avseende såväl aktiv substans som form, 
färg och smak på tuggummit. Affärsmodellens styrka  
ligger i att vi kan utveckla varje produkt tillsammans 
med kunden, så att kunden får exakt den produkt 
som önskas. 

Kunden säljer i sin tur produkten till konsument 
under sitt eget varumärke. Denna affärsmodell 
är	finansiellt	robust	eftersom	den	medger	större	
kontrakt under en avtalsperiod och därmed skapar 
förutsägbara intäkter över tid för Enorama Pharma. 
Affärsmodellen kräver dessutom mindre kostnader 
för marknadsföring och distribution jämfört med 
försäljning direkt mot konsument.

Enorama Pharma arbetar strategiskt med små fasta 
kostnader och minimal kapitalbindning. Detta görs 
möjligt genom ett nätverk av internationella sam- 
arbetspartners, som bland annat omfattar kliniska  

studier, tillverkning och regulatoriska frågor. Enorama  
Pharmas egen organisation besitter kärnkompe-
tensen kring tuggummin som bärare av läkemedel, 
kunskapen om tillverkningsmetoden för compressed  
chewing gum samt licensiering och avtal. Denna 
mycket komplexa kompetens är sällsynt och är det 
som skapar vår verksamhetsnisch på den globala 
arenan. Den kräver inte bara konkret know-how 
kring tuggummitillverkning, utan även en långvarig 
erfarenhet av den globala marknaden och dess  
aktörer.

En unik utgångspunkt
Enorama Pharma har på detta sätt skapat en unik ut- 
gångspunkt som stämmer väl överens med modern 
ekonomisk teori. Enligt denna är kommersiella nät-
verk en tillgång, samtidigt som dessa mjuka värden 
är svåra att värdera i ett företags balansräkning. För 
Enorama Pharma är det kommersiella nätverket en 
avgörande tillgång och vår främsta framgångsfaktor,  

Enorama Pharmas affärsmodell bygger på B2B-försäljning av  
medicinska tuggummin till läkemedelsföretag, detaljhandelskedjor  
och	apoteksföretag.	Det	finns	ett	omvittnat	stort	intresse	bland	dessa	
för nya sätt att paketera generiska läkemedel i syfte att skapa en förnyad 
marknadsposition för läkemedel vars patent har löpt ut. Genom fokus på 
generika undviker Enorama Pharma dessutom de omfattande kostnader 
som är förknippade med kliniska tester av nya läkemedel.



Årsredovisning 2017  |  Enorama Pharma       11         

kunderna

helt i linje med hur ekonomer värderat upp nät- 
verkens betydelse i den digitaliserade ekonomin. 

Flexibel, kostnadseffektiv affärsmodell
Med vår erfarenhet och kompetens utgör  
Enorama Pharma kärnan i ett kommersiellt nätverk 
av satellitmodell. Detta möjliggör en verksamhet med  
låga fasta kostnader och det eliminerar den kapital-
krävande investeringströskel som tidigare funnits 
till globala marknader för försäljning av tillverkade 
fysiska varor. Den verkliga instegströskeln består 
av kunskap och nätverk. Enorama Pharma har alltså 
genom sitt kunnande öppnat dörren till en världs-
marknad, samtidigt som tröskeln för ytterligare nya 
aktörer är hög.

Tillverkningskompetens, ett globalt nätverk av sam-
arbetspartner och erfarenhet av de kommersiella 
avtalen med dessa, medger en exakt styrning av 
den process som outsourcats. Även detta är avgör- 

ande för Enorama Pharmas framgång. På världs- 
arenan har vi valt ut de bästa företagen att sam- 
arbeta med för att säkerställa att vårt koncept ska 
vara gångbart globalt. Vår affärsmodell, med  
know-how och nätverk, är noggrant dokumenterad 
för att undvika ett alltför stort personberoende i  
företaget.

Enorama Pharmas affärsmodell borgar därför  
för	en	mycket	flexibel	och	kostnadseffektiv	 
verksamhet.

Exempel på samarbetspartner är företaget Aizant  
i Indien som är den CRO, Contract Research  
Organisation, som bland annat utför de kliniska  
testerna avseende dosering, tillverkningsbarhet  
och kvalitet. Aizant är den partner som utför de  
stabilitets- och bioekvivalensstudier som är  
nödvändiga för godkännande av vår produkt  
hos läkemedelsmyndigheter. 
 

Enorama Pharma har en agil och kostnads- 
effektiv struktur: Då bolaget jobbar B2B med 
Private Labels, så ansvarar kunderna (blått) för 
marknadsföring, försäljning och distribution. 
Bolagets partners (grönt) Aizant och TFS m.fl. 
sköter kontraktsforskning och produktion.

Försäljning

DistributionMarknadsföring

Tillverkning

Regulatoriska frågor

Kliniska studier

R&D

partners

erfarenhet
kunskap

kontaktnät

Enorama Pharma

forts.
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Dr. Reddy´s
Enorama Pharma AB har ingått ett  
samarbetsavtal med Dr. Reddy´s  
Laboratories om utveckling och för- 
säljning av nikotintuggummi i Nord- 
amerika. Dr Reddy´s är baserade i  
Hyderabad, Indien, och är listade på 
New York Stock Exchange och Bombay 
Stock Exchange. Koncernen omsatte  
4,9 miljarder dollar 2017 och har  
drygt 50 000 medarbetare. 

Utöver utvecklingssamarbetet reglerar 
avtalet de huvudsakliga villkoren för 
Enorama Pharmas leverans och  
Dr. Reddy´s distribution av de utvecklade  
produkterna i Nordamerika. Avtalet 
innebär intäkter för bolaget genom  
kostnadstäckning för utvecklingsarbetet;  
betalningar erhålls successivt efter  
uppfyllande av ett antal avtalade mil- 
stolpar.

Bolagets strategi kan  
delas upp på kort och lång sikt. 
På kort sikt, fram till 2019, är strategin att testa, 
erhålla myndighetsgodkännande och lansera vårt 
nikotintuggummi för premiumsegmentet inom 
Private Label-marknaden. 

På lång sikt ska Enorama Pharma tillhandahålla  
ett	flertal	medicinska	tillämpningar	utöver	nikotin.	
Detta innebär ett omfattande arbete med kliniska 
tester, genomförbarhetsstudier och tillstånds- 
ansökningar. Vår bedömning är dock att den först  
lanserade produkten, nikotintuggummit, kommer 
att generera tillräckligt stora intäkter för att den 

långsiktiga strategin ska kunna genomföras  
kassaflödesfinansierat	och	till	en	låg	eller	obefintlig	
verksamhetsrisk.

Bolagets mål är att under  
kommande 18 månader:

 Ansöka om läkemedelsregistrering för vårt  
nikotintuggummi på kommersiellt relevanta 
marknader. 

 Ytterligare bearbeta den internationella  
marknaden för att sluta nya försäljningsavtal för  
vårt nikotintuggummi med läkemedelsföretag 
och detaljhandelskedjor.

forts.



Summering av Enorama Pharmas  
strategi och affärsmodell:

 B2B – kunderna är läkemedelsföretag, 
apotekskedjor, livsmedelsföretag och 
tobaksbolag.

 Private Label – kunden marknadsför  
och säljer produkten under eget  
varumärke.

 Lean/agile – bolaget har en kostnads- 
effektiv organisation genom att jobba 
med partners.

 Generika – bolaget väljer terapiområden 
och läkemedel där patenten har gått ut.

 Drug delivery – tuggummit är en effektiv 
bärare av verksamma substanser.

 Produkten – compressed gum-teknologin  
skapar unika fördelar.

 Produktion – outsourcas till CMO, vilket 
ger låga fasta kostnader och låg kapital-
bindning.
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 Fortsätta samarbetet med Dr. Reddy´s där vi  
tillsammans utvecklar optimala produkter för  
den Nordamerikanska marknaden och snarast 
möjligt gör dem klara för lansering. 

 Förbereda lansering. En kund är sedan tidigare 
kontrakterad. Avtalet gäller vårt nikotintuggummi 
och ska säljas till en nordeuropeisk detalj- 
handelskedja. Denna kedja avser att i sin tur  
sälja Enorama Pharmas nikotintuggummi till  
konsument under eget varumärke. 

 Fortsätta utvärdera nya produktkoncept.



Vår plattform
Den här metoden möjliggör en kall och torr  
tillverkningsprocess, till skillnad från traditionell 
tuggummitillverkning som sker genom genom  
uppvärmning. Compressed gum-tekniken är i  
vissa fall avgörande för att möjliggöra att ett tugg-
gummi kan vara en plattform för administrering  
av läkemedel till människokroppen. Många aktiva 
substanser, så kallade API:er, är känsliga för värme 
och fukt och därför omöjliga att tillsätta i en tradi-
tionell varm tillverkningsprocess. Enorama Pharmas 
tillverkningsmetod medger därför på ett unikt sätt 
att aktiva substanser behåller sina läkemedels- 
egenskaper sedan de tillsatts i tuggummit.

Vi kallar vår teknologi ChewMed®

Enorama Pharmas partner kommer enligt affärs- 
planen att vara läkemedelsbolag som önskar ett nytt 
drug delivery system för en generisk läkemedels- 
substans. Vi har efter en lång rad kontakter med  
läkemedelsföretag	konstaterat	att	det	finns	ett	 
stort behov av nya sätt att administrera läkemedel, 
varav tuggummi anses som ett mycket intressant  
alternativ.

Vårt mål är att tillverka ett tuggummi som är lik- 
värdigt ett konfektyrtuggummi i fråga om smak,  
konsistens och smakens varaktighet. I kombination 
med likvärdig eller bättre medicinsk effekt jämfört 
med andra sätt att tillföra kroppen ett läkemedel,  
blir Enorama Pharmas tuggummi en mycket  
attraktiv produkt för konsumenten och därmed  
för läkemedelsföretag.

Enorama Pharma har i ett första skede riktat in  
tillverkningen på nikotintuggummin, som är ett  
välkänt sätt att tillsätta nikotin gradvis till kroppen 
allteftersom nikotinet avges från tuggummit och  
tas upp av munnens slemhinnor.

Vi tittar även på möjligheten att tillsätta läke- 
medelssubstanser mot allergier i vårt tuggummi.  
Allergisk rinit, med symtom som snuva, nysattacker,  
kliande gom och ögon, orsakas av allergi mot  
pollen, kvalster eller pälsdjur. Ett tuggummi med  
till exempel en tillsats av antihistamin kan medföra 
ett snabbare upptag än en tablett, samtidigt som 
den aktiva substansen portioneras ut i kroppen  
genom tuggningen.

Enorama Pharma använder en unik tillverkningsmetod som kallas  
compressed chewing gum. Den går enkelt uttryckt ut på att ett pulver  
av tuggummiråvara pressas under hårt tryck till tuggummitabletter.  
Därefter drageras tuggummit för att skydda och bevara innehåll som  
smakämnen och, i Enorama Pharmas fall, en aktiv läkemedelssubstans.  
Drageringen bidrar även till smak och konsistens genom sin litet  
hårdare och frasigare karaktär jämfört med själva tuggummit.
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ChewMed®

Exempel på andra tillämpningar som kan komma 
ifråga för vår tuggummiplattform är läkemedel  
mot migrän, illamående, åksjuka, impotens och  
förkylning.

Enorama Pharma erbjuder samarbetspartners en 
testmodell in vitro, vilket betyder att tester sker i 
laboratorium. Vi tillverkar prototyper för bedömning 
av dosens storlek, API:ns stabilitet genom tillverk-
ningsprocessen samt smak och totalupplevelse från  
ett konsumentperspektiv. En slutrapport redovisar 
hur lämpat ett API är för tillsättning i en compressed 
gum-formel.

Enorama Pharma har valt att outsourca produktionen  
till	kontraktstillverkare,	enligt	de	specifikationer	som	
följer av vår ChewMed®-teknologi. Vi räknar med  
att inom en överskådlig tid ha tillgång till en pro-
duktionskapacitet motsvarande 1 miljard tuggummi- 
tabletter på årsbasis.

Fördelar med Enorama Pharmas  
ChewMed®-teknologi:

 Medger tillverkning av ett medicinskt 
tuggummi med överlägsen kapacitet att 
bära läkemedelssubstanser, jämfört med 
traditionella tuggummin.

 Skapar en unik möjlighet att utvärdera  
i vilken mån olika API:er är lämpade  
för att administreras till kroppen via 
tuggummi.

 Medger tillverkning av ett mer tilltalande 
tuggummi från ett konsumentperspektiv.

 Flexibel tillverkningsprocess.
 Stora möjligheter att möta olika  
kunders krav på form, storlek, smak  
och konsistens.
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Affärs- och samhällsnytta  
går hand i hand
Att underlätta för människor att sluta röka och leva 
hälsosammare är en angelägen uppgift. Även om 
färre röker i västvärlden så tillkommer varje år  
miljontals nya rökare som i framtiden behöver stöd 
för att sluta röka. Erfarenheter visar att det ofta  
kräver mellan 8-10 försök innan permanent rök-
stopp nås. Det är inte heller ovanligt att vana rökare 
använder nikotintuggummin när möjligheter till 
rökning	saknas,	till	exempel	på	flygplan.

Globalt	finns	1,1	miljarder	tobaksrökare	i	åldern	
15 år eller äldre, enligt World Health Organisation 
(WHO). Det motsvarar drygt 21 procent av jordens 
befolkning över 15 år. Antalet rökare är stabilt och 
till och med ökande till följd av att jordens befolk-
ning växer. År 2025 beräknas cirka 19 procent av 
jordens vuxna befolkning röka, att jämföra med 
WHO:s mål att färre än 15,5 procent röker 2025. 

Bruket av tobak kostar världens ekonomier mer än 

1 000 miljarder dollar årligen i sjukvårdskostnader 
och förlorad produktivitet. Varje år dör cirka 6 miljoner  
människor	till	följd	av	tobaksbruk,	varav	flertalet	bor	
i utvecklingsländer. Drygt 100 länder har i dag infört 
någon form av rökrestriktioner.

Det	finns	omfattande	forskning	som	ger	starka	 
belägg för att Nicotine Replacement Therapy (NRT) 
eller rökavvänjningsprodukter är effektiva för att 
hjälpa patienter att hantera abstinenssymtom.  
Nikotintuggummi och dito plåster har därför tagits 
upp av WHO på en global lista över livsnödvändiga 
läkemedel med hög kvalitet, bevisad effekt, god-
tagbar säkerhet och kostnadseffektivitet som stärker 
folkhälsan. Att WHO pekar ut nikotintuggummin 
och NRT som viktig medicin utgör ett stort steg  
mot förbättrad global tillgång till säker, effektiv och 
prisvärd behandling av tobaksmissbruk. År 2014 
såldes NRT i 139 av 195 länder. De länder som  
saknade NRT var med få undantag utvecklingsländer.

Det som driver Enorama Pharmas värdetillväxt är storleken och tillväxten av den  
relevanta marknaden för bolagets första produkt – nikotintuggummit. Det handlar om  
en kombination av faktorer som strängare lagstiftning kring tobaksbruk, ökad hälso- 
medvetenhet och kampanjer mot rökning, men även ökat intresse på marknaden för  
så kallade Private Labels, inte minst inom premiumsegmentet. 
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Mätt i MSP (Manufacturer’s Selling Price).  
MUSD (Miljoner USDollar) 

Global försäljning av receptfria  
rökavvänjningsprodukter per region  
2014 (totalt 1,6 MUSD i tillverkarled)

Marknaden för NRT värderas till cirka  
1,6 miljarder dollar globalt, varav drygt 
hälften avser nikotintuggummi. Marknaden 
beräknas växa med cirka två procent per år. 
Mot bakgrund av att merparten av världens 
rökare bor i låg- och medelinkomstländer, 
där NRT:s inte når samma penetration som 
i	OECD-länderna,	så	finns	det	förutsätt-
ningar för framtida tillväxt. Trenden mot 
ökade regleringar som försvårar rökning 
på till exempel offentliga platser och 
andra insatser för att begränsa rökningen 
ger stor potential för nikotintuggummin. 
Marknaden för rökavvänjning domineras 
av ett fåtal stora aktörer McNeil/Johnson 
& Johnson, GSK, Fertin Pharma och Teva 
med kända varumärken som Nicorette, 
Nicotinell och NiQuitin/Nicabate.
Källa: Nicholas Hall´s Lifestyle OTCS, december 2014.

I OECD-länderna minskar både andelen rökare och 
antalet i absoluta tal, medan antalet rökare beräknas 
vara konstant i Asien och ökar kraftigt i Afrika och 
Mellanöstern.	De	länder	som	i	dag	har	fler	rökare	
finns	i	Asien:	Det	handlar	om	Kina	med	304	miljoner	
rökare, Indien med 105 miljoner rökare och Indo-
nesien med 68 miljoner rökare. Cirka 80 procent av 
rökarna lever i låg- och medelinkomstländer. 

Antal rökare (miljoner)  
– faktiska siffror och prognos*
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Källa: WHO/NCI Tobacco Control Monograph Series 21  
- The Economics of Tobacco and Tobacco Control, 2017
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WHO arrangerar varje år den 31 maj den så  
kallade World No Tobacco Day. Årets tema  

är ”Tobak och hjärt-kärlsjukdomar.”



ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

Född 1963. Egen verksamhet 
sedan 1996 med inriktning på 
redovisning, affärsutveckling och 
management. Anders har över 
20 års erfarenhet från musik- och 
medieindustrin, såväl nationellt 
som internationellt, samt erfaren- 
het från läkemedelsindustrin.  
Anders har även lång erfarenhet  
av beskattningsfrågor samt  
avtalsförhandlingar.

Styrelsen

Styrelse och ledning

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

Född 1964. Medgrundare och  
VD i A1M Pharma, ett läkemedels- 
utvecklingsbolag fokuserat på  
havandeskapsförgiftning och  
akuta njurskador. Tomas har en  
fil	kand	från	Lunds	Universitet	 
med huvudinriktning företags- 
ekonomi. Tomas har en lång  
erfarenhet från arbete i ledande 
positioner med medicinsk teknik 
och diagnostik, såsom: Area  
Manager Gambro AB, försäljnings- 
chef Nordic Bioscience (Danmark) 
och Sales & Marketing Director  
i Magle Life Science AB.

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

Född 1961. VD för Hamlet Pharma, 
som är ett bolag som bedriver 
läkemedelsutveckling som syftar 
till att ta fram nya preparat för 
cancerbehandling. Mats har  
under	flertal	år	haft	ledande	 
befattningar bland annat från 
LEO Pharma i Danmark där Mats 
suttit i ledningsgruppen för 
forskning och utveckling. Mats 
har en doktorsexamen i biokemi 
och har även mer än 20 års  
erfarenhet av klinisk forskning 
och utveckling från AstraZeneca.MATS RÖNNGARD 

VD/STYRELSELEDAMOT
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Ledningen

MATS RÖNNGARD
VD/STYRELSELEDAMOT

Född 1956. Uppväxt i en entre- 
prenörsfamilj och studier i  
ekonomi vid Lunds Universitet. 
Mats är en entreprenör som har 
mer än 30 års erfarenhet av att 
hjälpa	ett	flertal	börsnoterade	 
internationella bolag, främst 
inom snabbrörliga konsument-
varor och läkemedel, med deras 
marknadsföring och försäljning. 
På	kundlistan	återfinns	exempel-
vis bolag som Swedish Match, 
Carlsberg, Kraft Foods,  
AstraZeneca och Novo Nordisk.

ANDERS JUNGBECK
STYRELSELEDAMOT

Född 1955. Anders har bak-
grund i läkemedelsindustrin, 
med ledande befattningar i 
bolag som AstraZeneca, GSK, 
Ratiopharm	och	Actavis. Anders	
har styrelseuppdrag i Omet AB 
och byggnadsbolaget Qbo-
staden och har tidigare suttit 
i	Enzymaticas	styrelse. Anders	
har arbetat såväl i Sverige som 
utomlands och har lång erfaren-
het av globala lanseringar och 
affärsutveckling.

ANNETTE AGERSKOV 
VICE VD

Född 1960. Gedigen arbets- 
erfarenhet av nikotinsubstitut i  
allmänhet och av nikotintuggummin  
i synnerhet. Annette har under 
merparten av sin karriär haft ledan-
de befattningar inom Fertin Pharma 
A/S, en av världens största tillver-
kare av nikotintuggummi. Annettes 
många år i branschen för  
nikotinsubstitut har genererat ett 
brett kontaktnät med både under-
leverantörer och återförsäljare. 
Annette har en magisterexamen i 
Marketing och International Business 
från Aarhus Business School.
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Bolagets verksamhet
Allmänt om verksamheten
Enorama Pharma AB är ett läkemedelsbolag som primärt 
utvecklar ”drug delivery” via en teknologi för tuggummi- 
tillverkning som kallas compressed gum. Bolagets första pro-
dukt är ett nikotintuggummi som beräknas vara på marknaden 
inom en tvåårsperiod. Avtal har ingåtts med distributions- 
partners som ger goda möjligheter för avsättning av produkten  
vilket minimerar riskerna. Bolaget har inte för avsikt att äga 
egna produktionsenheter. Utvecklingsarbetet har drivits av 
bolagets VD, Mats Rönngard, med hjälp av personal och  
anlitade konsulter. En fördelning av utgifterna har gjorts på en 
del som kunnat aktiveras som utvecklingsutgifter och en del 
som kostnadsförts då den inte bedömts som aktiverbar.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Notering på Nasdaq  
First North skedde den 10 juni 2016.

Bolaget har sitt säte i Malmö och är registrerat som ett publikt 
aktiebolag.

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
Enorama Pharma meddelade i juni att en patentansökan  
till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige lämnats  
in gällande formuleringen av bolagets nikotintuggummi.  
    
Fyra varianter av nikotintuggummin – frukt och mint med  
2 respektive 4 mg nikotin – har tagits fram enligt plan.  
Registreringsbatcher för samtliga varianter har framställts  
för stabilitets- och ekvivalensstudier.    
  
Enorama	Pharma	fick	i	augusti	två	ansökningar	om	varumärkes-
registrering godkända i EU. Det ena varumärket är ChewMed® 
– namnet på vår plattform för medicinska tuggummin som 
kan	användas	till	flera	olika	läkemedelssubstanser.	Det	andra	
varumärket är NICOBRIGHT – namnet på vårt nikotintuggummi. 
Enorama Pharma har därefter sänt in ansökningar om varu- 
märkesregistrering för de två varumärkena i Kanada och USA. 
     
Enorama	Pharma	har	under	perioden	knutit	flera	intressanta	
kundkontakter i samband med konferenser och mässor.  
I slutet av mars deltog bolaget på Bio-Europe Spring-partner-
konferensen i Barcelona och i slutet av maj på den interna-
tionella partnerkonferensen EuroPLX i Wien. Generellt var 
intresset för Enorama Pharma stort, både för nikotinprodukten 
och vår ChewMed®-plattform. Enorama Pharma har också del-
tagit på Expopharm i Düsseldorf och på CPHI i Frankfurt, med 
en lång rad möten med potentiella kunder och leverantörer. 

     
En teknisk utvärdering har genomförts gällande vilka aktiva 
substanser mot allergisk rinit som är tillämpliga med Enorama 
Pharmas tuggummi som bärare. Analysen pekar ut sju stycken 
aktiva substanser med goda förutsättningar.   
   
I oktober meddelade Enorama Pharma att ett samarbetsavtal 
ingåtts med det globala läkemedelsföretaget Dr. Reddy´s  
Laboratories om utveckling och försäljning av nikotintuggummin  
i Nordamerika. Dr. Reddy´s Laboratories är baserat i Hyderabad,  
Indien. Bolaget är listat på börserna i New York och Bombay. 
     
En bioekvivalensstudie slutfördes med positivt resultat  
i december. Studien visade att Enorama Pharmas 4 mg  
nikotintuggummi med mintsmak är bioekvivalent med  
Nicorettes motsvarande produkt.

Enorama Pharma tog i oktober upp ett brygglån av ett dotter-
bolag till det indiska industri- och handelskonglomeratet DS 
Group. Lånet ersatte ett tidigare lån och innebar förbättrade  
lånevillkor för Enorama Pharma. Lånet konverterades i  
november till aktier. Konverteringen skedde genom en riktad 
nyemission av aktier med kvittning av lånet som betalning.  
Bolaget DSGM blev genom kvittningsemissionen ägare till  
281 920 aktier, vilket motsvarar 5,8% av aktierna i Enorama 
Pharma.      
      

Framtida kapitalbehov/ 
möjligheter till fortsatt drift 
Enorama	Pharma	AB	kommer	att	behöva	framtida	finansiering	
för	att	kunna	fullfölja	sitt	arbete	fram	till	positivt	kassaflöde.	 
Arbetet	med	att	säkerställa	den	framtida	finansieringen	av	
verksamheten sker kontinuerligt och förväntas att ske genom 
en nyemission av aktier, eller lån, eller en kombination av 
dessa, Nuvarande kapital beräknas räcka till månadsskiftet 
augusti/september. Bolagets kapital är därmed inte tillräckligt  
för den närmaste 12 månaders perioden varför bolaget 
behöver	säkerställa	finansiering	för	den	fortsatta	driften	enligt	
novan. Om styrelsens planer för kapitalanskaffning inte lyckas 
finns	det	väsentlig	osäkerhetsfaktor	avseende	antagandet	av	
bolagets fortsatta drift. 

Försäljning av bolagets produkter beräknas komma igång 
under 2019.
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Förvaltningsberättelse



Ägarförhållanden

Efter den riktade nyemissionen har bolaget 890 aktieägare. Av dessa har två stycken över 10% innehav. 
Swede Unipharma AB 55,8% och Baulos Capital Belgium SA 11,9%.

Flerårsöversikt
  2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning  (tkr)  1 573 0 0 0 0
Resultat	efter	finansiella	poster	(tkr)	 	 -8	756	 -7	836	 -656	 -20	 -26
Soliditet (%)  47,5% 66,6% 71,2% 72,0% 67,8%
Antal anställda  3 2 0 0 0
      

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:       
      kr
 - överkursfond       6 993 346
-  balanserade vinstmedel      646 111
-  årets resultat      -8 755 754

Summa       -1 116 297
      

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

-  balanseras i ny räkning      -1 116 297

Summa      -1 116 297
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  2017-01-01 2016-01-01
 Not 2017-12-31 2016-12-31
    

 

 1  
Nettoomsättning  1 572 890  0 
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning 2 3 733 644  3 991 204 
Övriga rörelseintäkter  83 275  10 959 
  5 389 809  4 002 163

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -10 054 186 -9 881 909 
Personalkostnader 4 -3 222 372  -1 783 983 
Övriga rörelsekostnader  -18 397  -8 856 
Summa rörelsekostnader  -13 294 955  -11 674 748 

   
Rörelseresultat  -7 905 146  -7 672 585 
   
Ränteintäkter och liknande resultatposter  0  91 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -850 608  -163 620 

Resultat efter finansiella poster  -8 755 754  -7 836 114 
 
Resultat före skatt  -8 755 754  -7 836 114 

Skatt på årets resultat 5 0  0 
 
ÅRETS RESULTAT  -8 755 754  -7 836 114  

   
 

Resultaträkning
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  Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 6 13 386 832  9 653 188 
Summa immateriella anläggningstillgångar  13 386 832  9 653 188 
   
Summa anläggningstillgångar  13 386 832  9 653 188 
     
Omsättningstillgångar    
   
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 595 650  0 
Övriga fordringar  269 175  82 846 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 70 860  62 431 
Summa kortfristiga fordringar  1 935 685  145 277 
   
Kassa och bank 8 164 760  3 827 552 
   
Summa omsättningstillgångar  2 100 445  3 972 829 
   
SUMMA TILLGÅNGAR  15 487 277  13 626 017 

Balansräkning
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 Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
EGET KAPITAL 9  
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  752 637  708 586 
Fond för utvecklingsutgifter  7 724 848  3 991 204 
Pågående nyemission   0  0 
Summa bundet eget kapital  8 477 485  4 699 790 
   
Fritt eget kapital     
Överkursfond   6 993 346  10 258 392 
Balanserat resultat  646 111  1 957 477 
Årets resultat   -8 755 754  -7 836 114 
Summa fritt eget kapital  -1 116 297  4 379 755 
   
SUMMA EGET KAPITAL  7 361 188  9 079 545 
   
Långfristig skuld   
Skulder till kreditinstitut 10 3 050 000  3 400 000 
Summa Långfristiga skulder  3 050 000  3 400 000 
   
Kortfristiga skulder     
Kortfristig skuld kreditinstitut  200 000  150 000 
Leverantörsskulder   2 382 650  273 201 
Skulder till koncernföretag  265 485  302 966 
Aktuella skatteskulder  128 696  0 
Övriga skulder  1 599 812  87 904 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 499 446  332 401 
Summa kortfristiga skulder  5 076 089  1 146 472 
   
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 487 277  13 626 017 

Balansräkning
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  Fond
 Aktie- aktiverande   Överkurs Balanserat Årets    
 kapital  balanser. utg. fond resultat resultat Summa
   
Ingående balans 2016-01-01 575 000 0 4 204 600 2 400 399 -656 318 6 523 681
Omföring resultat föregående år   -4 204 600 3 548 282 656 318 0
Transaktioner med ägare      0
Pågående nyemission 133 586  10 258 392   10 391 978
Avsättning fond      
för utvecklingsutgifter  3 991 204  -3 991 204  0
Årets resultat     -7 836 114 -7 836 114
Utgående balans 2016-12-31 708 586 3 991 204 10 258 392 1 957 477 -7 836 114 9 079 545

      
Omföring resultat föregående år   -10 258 392 2 422 278 7 836 114 0
Transaktioner med ägare      0
Nyemission 44 051  6 993 346   7 037 397
Avsättning fond      0
för utvecklingsutgifter  3 733 644  -3 733 644  0
Årets resultat     -8 755 754 -8 755 754
Utgående balans 2017-12-31 752 637 7 724 848 6 993 346 646 111 -8 755 754 7 361 188

Rapport över förändringar i eget kapital
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Kassaflödesanalys
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   2017-01-01 2016-01-01
 Not 2017-12-31 2016-12-31
    
 

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat  -7 905 145 -7 672 585
   
Erhållen ränta  0 91
Erlagd ränta  -850 608 -163 619
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital  -8 755 753 -7 836 113
   
Förändringar i rörelsekapital   
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +)  -1 790 410 2 519 453
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -)  3 879 618 -797 827
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 666 545 -6 114 487
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i utvecklingsarbete  -3 733 644 -3 991 204
  -3 733 644 -3 991 204
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission  7 037 397 10 391 978
Erhållet aktieägartillskott  0 0
Upptagna lån  0 3 000 000
Amortering av lån  -300 000 -300 000
  6 737 397 13 091 978
   
Årets	kassaflöde	 	 -3	662	792	 2	986	287
Likvida medel vid årets början  3 827 552 841 265
Likvida medel vid årets slut 8 164 760 3 827 552
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Not 1 Redovisnings-  
och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Från och med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 
upprättande	av	finansiella	rapporter.			 	 	
 
Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört  
med föregående år.     
 

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till  
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.  

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-
ras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Bedömningar och uppskattningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinci-
per baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är base-
rade på ett antal faktorer som under rådande omständigheter 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma 
redovisade värden på tillgångar och skulder, som inte annars 
tydligt framgår av årsredovisningen. Det verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskatt-
ningar och antaganden ses över regelbundet.

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande  
effekt på redovisade belopp i årsredovisningen.  
 

Immateriella anläggningstillgångar
Enorama Pharma ABs verksamhet är helt och endast inriktad 
på framtagandet av ett nikotintuggummi . Nikotintuggummit är 
ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det innehåller sam-
ma verksamma ämne som ett originalläkemedel vilket förlorat 
sitt patentskydd.  Detta medför att godkännande kan ske utan 
en upprepning av de studier som visar dess effekter. Bolagets 
arbete består av en utveckling av tuggummit så att det blir 
så bra som möjligt inom ramarna för det tillstånd som redan 
finns.	Kvalitetsdokumentation,	som	behandlar	tillverkning,	
kontroll och stabilitet samt att det verksamma ämnet tas upp 
i kroppen på samma sätt som i originalet, kommer att sändas 
in till Läkemedelsverket under 2018, för att erhålla tillstånd 

att marknadsföra produkten. Eftersom bolagets verksamhet 
helt och endast har varit inriktad på framtagandet av nikotin-
tuggummit har styrelsen gjort bedömningen att samtliga utgif-
ter för utvecklingsarbetet samt utgifter för administration och 
andra allmänna kostnader, som också kan hänföras till arbetet 
med att färdigställa tillgången för användning, är möjliga att 
aktivera. Styrelsen bedömning är att Enorama Pharma AB har 
utmärkta förutsättningar för att generera framtida intäkter och 
för att färdigställa den immateriella tillgången.

Egenutvecklade immateriella  
anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen  
som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier  
är uppfyllda:       
  
 • det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa   
  tillgången, 
 • avsikt	och	förutsättning	finns	att	sälja	eller	använda	 
  tillgången,
 • det kan visas att tillgången kan generera framtida 
  intäkter, 
 • utgifterna för att färdigställa tillgången kan beräknas  
  på ett tillfredsställande sätt.    
    
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för 
att tillgången ska kunna användas på det sätt som företags-
ledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar 
skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden.  
 

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar är redovisade till an- 
skaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar  
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjande- 
period. 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar påbörjas 
först när utvecklingsarbetet i all väsentlighet bedöms som 
avslutat och kan användas kommersiellt.

Skatt
Totalt skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans-
aktioner redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Noter

28       Årsredovisning 2017  |  Enorama Pharma



Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida rä-
kenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisningen 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna 
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att 
den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras 
inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas 
som	finansiell	anläggningstillgång	och	uppskjuten	skatteskuld	
som avsättning.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna  
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värderingen sker utifrån  
anskaffningsvärde.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och 
balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den 
mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminsäkrats 
omräknas de till terminskursen.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital  
för	att	finansiera	utvecklingen	av	immateriella	anläggnings- 
tillgångar räknas in i tillgångens anskaffningsvärde.

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag är Swede Unipharma AB 
(org.nr.556342-0032) med säte i Malmö. Moderföretaget upp-
rättar ingen koncernredovisning med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§. Moderföretaget 
för hela koncernen är Sponda AB (org.nr.556085-2328) som 
inte upprättar koncernredovisning med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader,	men	före	 
extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balans- 
omslutning.
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Not 2  Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning 2017 2016

Årets aktivering övriga kostnader 3 399 736 3 755 700
Årets aktivering personal kostnader 333 908 235 504
 3 733 644 3 991 204

Not 3  Leasingavtal 
Företaget har ingått följande väsentliga leasing/hyresavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal  
  
Hyres avtal mot Roccia AB, för kontorslokaler.   
  
Framtida minimileaseavgifter operationella leasingavtal 2017-12-31 2016-12-31
Inom 1 år 240 000 240 000
Senare än 1 år men inom 5 år 960 000 960 000
Senare än 5 år 0 0
 1 200 000 1 200 000
  
Avgifter som ingår i årets resultat 240 000 20 000

  

Not 4  Personal 2017-12-31 2016-12-31

Medeltal anställda  
Kvinnor 0 0
Män 3 2
 3 2
Löner och ersättningar  
VD, styrelse 1 270 384 888 528
Övriga anställda 778 246 215 794
 2 048 630 1 104 322
  
Sociala kostnader och pensionskostnader  
VD, styrelse 673 815 220 719
Övriga anställda 411 393 346 977
 1 085 208 567 696
  
Styrelsearvode till ej anställda ledamöter 156 800 230 360

Not 5  Skatt på årets resultat  
Bolagets samlade underskott uppgår den 31 december  2017 till 17 985 085kronor (föregående år 9 249 742 kronor).  
Då	bolaget	befinner	sig	i	en	utvecklingsfas	och	ännu	inte	visat	några	vinster	redovisar	bolaget	ingen	uppskjuten	 
skattefordran, hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag.  

  

Not 6  Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2017-12-31 2016-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 9 653 188 5 661 984
Årets aktivering 3 733 644 3 991 204
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 386 832 9 653 188
  
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0
  
Utgående redovisat värde 13 386 832 9 653 188

30       Årsredovisning 2017  |  Enorama Pharma



Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Not 7  Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetald hyreskostnad 20 000 20 000
Förutbetald försäkringspremier 28 799 37 711
Övriga förutbetalda kostnader 22 061 4 720
 70 860 62 431

  

Not 8  Likvida medel  
Likvida medel vid årets början och årets slut utgörs tillfullo av banktillgodohavanden.  

  

Not 9  Antal aktier 2017-12-31 2016-12-31

 Antal Antal
Aktier 4 816 875 4 534 955

  

Not 10  Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen  
Skulder till kreditinstitut 3 050 000 3 400 000
 3 050 000 3 400 000
  
Förfaller mer än 5 år efter balansdagen 0 0

  

Not 11  Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna semesterlöner 154 174 111 163
Upplupna socialaavgifter 48 441 78 019
Upplupna räntekostnader 0 0
Övriga upplupna kostnader 296 831 143 219
 499 446 332 401

Not 12  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut  
Företagsinteckning 3 750 000 3 750 000
  
Eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31
Eventualförpliktelser Inga Inga
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 2017-12-31 2016-12-31

 Kvotvärde Kvotvärde
 0,16 0,16



Not 13  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
I januari stod det klart att en bioekvivalensstudie av Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med fruktsmak visade 
upp avvikelser från jämförelseprodukten, Nicorette 4 mg frukt. Studien kommer att göras om med vissa justeringar och 
innebär inte någon försening av affärsplanen.

I januari ingick Enorama Pharma ett brygglåneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB. Brygglånet 
syftar	till	att	finansiera	Enoramas	rörelsekapital	till	och	med	juni	månads	utgång	2018.	Beloppet	på	inlånat	kapital	 
var 5 MKR. 

I	slutet	av	februari	tog	styrelsen	beslutet	att	byta	Certified	Adviser,	från	Partner	Fondkommission	till	
Erik Penser Bank AB. 

I månadsskiftet februari/mars slutfördes analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotin- 
tuggummin.	2mg	och	4mg,	med	mint	och	fruktsmak.	Resultatet	ligger	inom	specifikationerna	och	är	således	 
positivt.

Första veckan i april slutfördes den andra bioekvivalensstudien av Bolaget nikotintuggummi med fruktsmak.  
Resultatet är positivt och innebär att samtliga studier som krävs för att registrera tuggummit som läkemedel är  
färdigställda. Resultatet av  den reviderade bioekvivalensstudien där Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi 
med fruktsmak testades mot referensprodukten Nicorette 4 mg. Resultatet är positivt vilket innebär att  
Enoramas produkt är bioekvivalent med Nicorettes. 

De studier som nu genomförts med positivt resultat är bioekvivalenstester av Enorama Pharmas 4 mg nikotin- 
tuggummi med mint- respektive fruktsmak samt 3- och 6 månaders stabilitetsstudier. Tillsammans visar studierna 
att Enorama Pharmas produkt, som tillverkas med en annan teknologi än konkurrenternas. är redo för både  
storskalig produktion och godkännas som läkemedel.

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

32       Årsredovisning 2017  |  Enorama Pharma

Malmö 2018-04-18 

Anders Ermén Tomas Eriksson 
Ordförande

Mats Persson Mats Rönngard 
Verkställande direktör

Anders Jungbeck 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-18 

Ernst & Young AB  

Martin Henriksson      
Auktoriserad revisor

För ytterligare information

MATS RÖNNGARD, VD  
Telefon:  0708-72 82 50 (mobil)
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Hemsida:  www.enorama.se
Adress: Södergatan 3, 211 34 Malmö



Årsredovisning 2017  |  Enorama Pharma       33         







Meet us at First North Nasdaq

ENORAMA PHARMA AB 
Södergatan 3   |   SE-211 34 Malmö   |   Sweden   

Phone: +46 (0)40 14 06 20   |   Email: info@enorama.se
www.enorama.se

Enorama Pharma uppmärksammar den 31 maj den  
av WHO instiftade så kallade World No Tobacco Day.  
Årets tema är ”Tobak och hjärt-kärlsjukdomar”.
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