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 Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
arbetar med att prototyputveckla ett cannabis- 
tuggummi innehållande CBD som i första hand  
förväntas registreras som ”Novel Food” i EU. Ett 
”Letter of Intent” tecknades med det grekiska bolaget 
PromoPharma S.A. som önskar att sälja produkten i 
sin region.

 Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
mottagit den tertiära utredningen på sin registre-
ringsansökan hos Läkemedelsverket för vart och ett 
av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. 

 Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
skickat in föreslagna kompletteringar på sin regi-
stre ringsansökan till Läkemedelsverket. 

   Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet 
att registreringsansökningarna för vart och ett av  
Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 
mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak –  
godkänns av svenska Läkemedelsverket. Det är 
Bolagets första medicinska produkt som når ett 
godkännande.

   Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att 
Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från 
årsstämman fattat beslut om en riktad emission av 
232 919 aktier till en grupp investerare. Genom 
emissionen tillfördes Bolaget ca 15 miljoner SEK 
innan emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade 
med 36 393,59 SEK till 864 293,90 SEK.

   Den 14 augusti meddelade Enorama Pharma att 
Bolaget erhållit patentgodkännande från svenska 
Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits 
formulering. Patentet kungjordes i Svensk Patent- 
tidning den 13 augusti 2019. Samma patentansökan 
behandlas för närvarande även internationellt.

   Den 13 september meddelade Enorama Pharma att 
Bolaget fått besked att Läkemedelsverket accepterar 
begäran om att Sverige ska agera referensland i 
kommande Mutual Recognition Procedure (MRP).

   Den 18 september meddelade Enorama Pharma 
att Bolaget sänt in till Läkemedelsverket vilka länder  
som ska ingå i Bolagets första MRP-ansökan för 
godkännande på fler relevanta marknader inom EU. 
Utöver den registreringsansökan som avtalspartnern 
MAE Holding står för i Holland skickar Bolaget in 
ansökningar i Frankrike, Tyskland, England, Spanien, 
Polen, Danmark och Grekland.

   Den 19 september meddelade Enorama Pharma att 
Bolaget lämnat in en ansökan till Patent- och Regist-
reringsverket i Sverige, om patent rörande ett niko-
tinpulver avsett för upptag i munhålan. Patentet 
kommer att vara till stor nytta för Bolagets kommande 
produktportfölj och är en viktig del i den långsiktiga 
produktstrategin där nikotindistribution i munhålan 
står i fokus. Formuleringen är framtagen i Bolagets 
utvecklingslaboratorium i Malmö.

Sammanfattning av delårsrapport

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

 Nettoomsättningen uppgick till 2 348 (833) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -7 499 (-3 346) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -7 701 (-3 383) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -1,39 (-0,70)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 Nettoomsättningen uppgick till 6 946 (4 145) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -15 823 (-9 433) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -16 404 (-9 555) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -2,97 (-1,98)

 Soliditeten uppgick per den 30 september till 42,8% (9,3%) 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481 aktier.  
     



Väsentliga händelser efter periodens utgång
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 Den 22 oktober meddelade Enorama Pharma 
att Bolaget ingått ett Term Sheet-avtal med  
betapharm Arzneimittel GmbH avseende för-
säljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. 
Term Sheet-avtalet är ömsesidigt exklusivt för 
Tyskland och innehåller bestämmelser om  
minimiåtaganden avseende ordervolym.  
Bolaget och betapharm ska enas om ett mer 
omfattande leverans- och licensavtal. Avtalet har 
en initial löptid om fem år.

 Den 31 oktober meddelade Enorama Pharma 
att Bolaget lämnat in en ansökan till Patent- och 
Registreringsverket i Sverige, om patent rörande 
en fyllningsprocess för nikotinpulver avsett för 
upptag i munhålan. Patentansökan är ett resultat 
av Enorama Pharmas interna produktutveckling 
och kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins 
befintliga produktutbud och dess tillverknings-
processer. 

Data per aktie 2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 
 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 
     

Antal aktier före full utspädning 5 531 481 4 816 875 5 531 481 4 816 875 5 298 562  
Antal aktier efter full utspädning 5 531 481 4 816 875 5 531 481 4 816 875 5 298 562 
Resultat per aktie före full utspädning -1,39 -0,70 -2,97 -1,98  -3,08 
Resultat per aktie efter full utspädning -1,39 -0,70  -2,97   -1,98 -3,08 
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 5 376 202 4 816 875 5 324 442 4 816 875 4 857 016
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 5 376 202 4 816 875 5 324 442 4 816 875 4 857 016 
Antal utestående aktier vid periodens slut 5 531 481 4 816 875 5 531 481  4 816 875 5 298 562 

       

Sammanfattning av delårsrapport
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Att våra produkter blivit medicinskt godkända och 
att godkännandeprocessen i fler länder är igång, 
har verkligen förändrat spelplanen för oss.  
Visserligen har marknadsföring och försäljning 
alltid varit viktigt för oss, men nu har det blivit 
det viktigaste. Utöver de försäljningsavtal som vi 
redan presenterat har vi kommit mycket närmre 
några fler. Det är stor skillnad på intresset för  
bolaget och allvaret i förhandlingarna nu när vi 
har en färdig produkt att erbjuda.

Utöver de försäljningsavtal som vi redan presen-
terat kunde vi glädjande nog nyligen presentera 
ett nytt avtal för den stora tyska marknaden. Vi har 
där ingått ett Term Sheet-avtal med betapharm 
Arzneimittel GmbH med exklusivitet för Tyskland. 
Vi är övertygade om att betapharm är precis den 
typ av partner som vi önskar samarbeta med. 
Företaget är väletablerat och har både kraft och 
resurser att snabbt komma igång och driva för-
säljningen av våra produkter på en marknad med 
mycket stor potential.

Nästa stora steg för oss blir att sälja vår första 
produkt, men exakt när det sker avgör vi inte helt 
själva och därför spekulerar vi inte heller kring 
några specifika datum. Inte heller avser vi lämna 
några prematura försäljningsprognoser, utan vi 

återkommer i ärendet när vi känner att vi kan lämna 
hållbara och realistiska måltal.

Det var också mycket tillfredsställande att vi under 
kvartalet kunde lösa bolagets finansiering framöver 
genom en riktad nyemission. Jag tycker att det 
bekräftar bilden av att vi är ett starkt bolag med 
bra produkter och med starka strategiska ägare 
som tror på våra idéer och framtidsutsikter. Det 
finansiella tillskottet ger oss möjlighet att öka vår 
marknadsbearbetning och fortsätta med vårt viktiga 
utvecklingsarbete.

Även om ”säljet” blivit allt viktigare har vi inte slagit 
av på takten inom produkt- och affärsområdes- 
utveckling. Våra tidigare annonserade utveck-
lingsprojekt rullar på enligt plan. För Cough & 
Cold-projektet, som beställts av MediiGum LLC, 
har en screeningstudie av olika aktiva substanser 
avslutats och resultatet utvärderas för närvarande. 
I vårt eget Malmölaboratorium arbetar vi vidare 
med att utveckla ett cannabistuggummi (CBD)  
baserat på vår ChewMed® -teknologi. Utvecklings- 
projektet vi driver tillsammans med Dr. Reddy´s 
och Aizant, som ska leda till godkännandeansökan 
och registreringsbatcher för den amerikanska 
marknaden, pågår med oförminskad styrka.

Kära aktieägare, 
 
Årets tredje kvartal blev på många sätt ett mycket framgångsrikt kvartal. I och med att 
våra första produkter fick godkännande av det svenska Läkemedelsverket kunde vi    
omgående sätta fart på processerna även i andra, strategiskt viktiga, länder i EU. Det 
sker nu genom en så kallad MRP-process, vilket innebär en gemensam och förenklad 
process i sju utvalda länder. Samtidigt arbetar vi vidare med att efter hand addera fler 
länder, såväl inom som utom EU.

forts.

"Att våra produkter blivit  
medicinskt godkända och att  
godkännandeprocessen i fler  
länder är igång, har verkligen  
förändrat spelplanen för oss"

VD har ordet
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Under sensommaren godkändes formulerings- 
patentet för vårt nikotintuggummi. Att våra pro-
dukter är patentskyddade ser vi, och säkerligen 
många av våra framtida samarbetspartners, som 
en stor konkurrensfördel. I det sammanhanget 
vill jag även meddela att vi nyligen skickat in en 
ny patentansökan till Patent- och Registrerings-
verket gällande en ny produkt – nikotinpulver för 
upptag i munhålan. Den senare produkten är inte 
minst viktigt för den satsning som vi gör på den 
icke-medicinska nikotinmarknaden.

Vi har tidigare informerat er om att vi utöver den 
stora medicinska satsningen på nikotintuggummi, 
också tänker etablera oss på den icke-medicinska, 
tobaksfria nikotinmarknaden. Tajmingen är perfekt. 
Hela tobaksindustrin håller på att transformeras 
och rökning av cigaretter blir allt mindre attraktivt 
och på många ställen förbjudet. Istället har ett 
antal alternativa nikotinprodukter lanserats. Inte 
minst e-cigaretter har på sina håll tagit en stor del 
av marknaden. Men eftersom dessa produkter, 
precis som cigaretter, bygger på inhalation och 
upptag i lungorna, kan också dessa nya produkter 
vara skadliga för hälsan. Det är därför ingen djärv 
gissning att de kommer att kopplas samman med 
ohälsa och förläggas med restriktioner. Det finns 
redan ett antal undersökningar som påvisar skad-
ligheten med t ex vaping och i många länder har 
det redan förbjudits då vapingen kopplats samman 
med flera dödsfall.

Enorama Pharma har med sin medicinska platt-
form och djupa kunskap inom nikotinområdet ett 
fantastiskt utgångsläge att ta betydande marknads- 
andelar även på den icke-medicinska nikotin- 
marknaden. Det är en marknad som just nu  

utvecklas oerhört snabbt och bedöms ha ett totalt 
värde motsvarande 150-200 miljarder dollar inom 
5-10 år.  Tobaksindustrin skriker efter nya lösningar 
och produkter, som kan leverera nikotin på ett 
säkert och konsumentvänligt sätt. Enorama Pharma 
kan leverera icke-medicinska nikotinprodukter 
med medicinsk precision och samtidigt tillfreds-
ställa konsumenternas krav avseende smak och 
upplevelse. Dessutom satsar vi 100 % på nikotin-
upptag via munhålan (alltså utan att involvera lung-
orna). Vårt nya fristående affärsområde utvecklas 
snabbt. Vi är inne i en mycket aktiv period där vi 
söker efter rätt samarbetspartner och finansiering, 
så att den nya satsningen inte ska belasta den  
övriga verksamheten.

Slutligen, när jag ser tillbaka på de senaste åren 
slås jag av hur mycket vi har åstadkommit på kort 
tid och med väldigt små medel. Vi har byggt vårt 
bolag, utvecklat en ny och innovativ teknologi 
som utvecklar och producerar patenterade  
produkter, vilka nu även har fått regulatoriskt  
godkännande. Vi har en färdig produktionskedja 
som står och väntar på att få komma igång. Vi står 
på det allra sista trappsteget på vägen mot vår 
första försäljning på en marknad med en enorm 
potential. Vi tror stenhårt på det här och jag vågar 
säga att denna positivism genomsyrar hela bolaget. 
Den ger mig och mina kollegor precis den energi 
vi behöver för att se till att vi tar det där sista steget 
på kortast möjliga tid.

VD MATS RÖNNGARD 
ENORAMA PHARMA AB

"Vi står på det allra sista  
trappsteget på vägen mot  

vår första försäljning på  
en marknad med en  

enorm potential" 
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Om verksamheten
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med 
fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin 
för administration av beprövade läkemedelsubstanser. 
Enoramas mål är att bli en ledande global leverantör av 
konsumentvänliga medicinska tuggummin.

Affärsidé
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga medicinska 
tuggummin som innehåller beprövade substanser 
och erbjuda dessa som Private Label. Fördelarna med 
medicinska tuggummin är att de erbjuder ett potentiellt 
snabbare upptag av den verksamma substansen, samt 
att de är enkla att använda för patienten. 

Affärsmodell
Private Label innebär att Enorama Pharma kommer att 
ansvara för och kontrollera produktutvecklingen och 
produktionen men överlåter lokala marknadsaktiviteter 
till dess kunder. Kunder och distributionspartners är 
större läkemedels-, tobaks- och Fast Moving Consumer 
Goods-företag, såväl som apotek och livsmedelsbutiker. 
Produktionen kommer att hanteras av en anlitad CMO 
medan Enorama Pharmas in-house kompetens hanterar 
R&D, logistik och marknadsdata samt nyckelkunder. 
Genom denna affärsmodell minimeras marknadsrisken 
och investeringsbehovet samtidigt som kunderna 
erbjuds en unik produkt som kan säljas till en attraktiv 
prisnivå, vilket i sin tur borgar för goda marginaler.

Produkter för rökavvänjning
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt nikotin-
tuggummi i olika smaker som erbjuds globalt. Enorama 
Pharma har skapat ett tuggummi som är lika uppfriskande 
som ett konfektyrtuggummi och har samma medicinska 
effekt som andra nikotintuggummin. Enorama Pharmas 
registreringsansökningar för Bolagets nikotinprodukter,  
2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och frukt-
mintsmak, godkändes av svenska Läkemedelsverket i 
augusti 2019. Enorama Pharma har ingått flera kundavtal 
som ger tillgång till de nord amerikanska och europeiska 
marknaderna.

Produkter för andra aktiva substanser
Enorama Pharmas tillväxtstrategi är att utöka antalet  
applikationsområden för våra medicinska tuggummi.  
Bolagets grundteknologi, ChewMed®, är en tuggummi- 
plattform som kan användas som bärare av en stor 
mängd aktiva läkemedelssubstanser. Tuggummi som 
administrationsform för läkemedel (drug delivery 
system) har fördelar såsom snabb effekt, bekvämlighet, 
upptag via munhålan m.m. 

Första utvärderingsarbetet av tillämpningsområdet 
allergisk rinit har tidigare genomförts med positivt  
resultat. Samarbetspartners krävs för vidare utveckling 
inom allergiområdet. 

I Enorama Pharmas utvecklingslaboratorium i Malmö 
pågår utvecklingen av ett cannabistuggummi inne- 
hållande CBD. Produkten förväntas i första hand  
registreras som ”Novel Food” i EU. 

I februari 2019  tecknade Enorama Pharma ett avtal 
med det amerikanska bolaget MediiGum LLC för en 
screeningstudie av aktiva sub stanser inom terapi- 
området Cough & Cold.

Nikotinprodukter, ej läkemedel
Enorama Pharma beslutade i maj 2019 att etablera 
en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria 
nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker 
från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är tänkt 
att drivas självständigt. 

I syfte att utveckla och finansiera satsningen söker 
Enorama Pharma en eller flera strategiska partners för 
samägande av den nya enheten. Avsikten med strukturen 
är att enheten inte ska behöva någon finansiering från 
Enorama Pharma och Bolagets övriga verksamhet  
påverkas inte av etableringen av den nya enheten. 

Kategorin för tobaksfria nikotinproduter, ej läkemedel 
beräknas vara värd 150–200 miljarder USD inom 5–10 år.
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Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma under årets 
nio första månader uppgick till 6 946 (4 145) KSEK. 
Intäkten uppkommer i samband med fakturering av  
avslutade Milestones i utvecklingsprojekt i enlighet 
med avtal. Framtida variation i intäkter kan uppkomma  
då fakturor intäktsförs när villkoren enligt avtal är 
uppfyllda.

Resultat     
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -7 499 (-3 346) 
KSEK. Rörelseresultatet för årets nio första månader 
uppgick till -15 823 (-9 433) KSEK. Avvikelsen under 
kvartalet och under årets första nio månader är till 
största del kostnader för projekt för att ta fram nya 
nikotinbaserade produkter, som i nuläget inte är 
aktiveringsbara, samt ökade aktiviteter på nya projekt. 
I rörelseresultatet för hela perioden ingår aktivering av 
utvecklingskostnader med 1 588 (4 997) KSEK.

Personalkostnader uppgick i kvartalet till -1 784  
(-1 265) KSEK. Personalkostnader för årets nio första 
månader uppgick till -5 625 (-3 902) KSEK. Avvikelsen 
i personalkostnader mot föregående år beror på att 
Bolaget har fler anställda än under 2018. 

Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till  
-5 164 (-2 814) KSEK. Övriga externa kostnader för 
årets nio första månader uppgick till -11 327 (-8 326) 
KSEK. Avvikelsen mellan åren är kopplade till ökade 
konsultkostnader i samband med fortsatt utveckling av 
nya produkter.

Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -7 701 (-3 383) 
KSEK. Resultat före skatt för årets nio första månader 
uppgick till -16 404 (-9 555) KSEK.

Finansiell ställning

Per den 30 september 2019 var soliditeten 42,8 (9,3) 
procent och det egna kapitalet 14 574 (1 806) KSEK. 
Likvida medel uppgick till 7 943 (566) KSEK per den 30 
september 2019. Totala tillgångar uppgick per den 30 
september 2019 till 34 025 (19 266) KSEK. De förbätt-
rade siffrorna uppkommer i samband med den riktade 
nyemissionen som genomfördes i augusti. Arbetet i 
styrelsen med att säkerställa det framtida kapitalbehovet 
sker kontinuerligt.  

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet för perioden var -8 487 (402) KSEK.
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med 1 588 
(4 997) KSEK i perioden.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med  
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).  

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning 
av Bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter
 Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 20 februari 2020

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

Finansiell utveckling
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  2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
 Not 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  2 348 833 6 946 4 145 5 256
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  0  1 183  1 588  4 997  6 723 
Övriga rörelseintäkter  44  3  93 102  106 
Summa rörelseintäkter  2 392 2 019  8 627  9 244  12 085 

Rörelsens kostnader      
Inköp av tjänster utveckling  -2 814  -1 216  -7 251  -6 296  -9 333 
Övriga externa kostnader  -5 164 -2 814  -11 327  -8 326  -12 166
Personalkostnader  -1 784  -1 265  -5 625  -3 902  -5 874 
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  -57 -- -109 - -7
Övriga rörelsekostnader  -72  -70 -138  -153  -197 
Summa rörelsekostnader  -9 891  -5 365  -24 450  -18 677  -27 577 
      
Rörelseresultat  -7 499 -3 346 -15 823 -9 433  -15 492  
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  -- -- -- -- --
Räntekostnader och liknande resultatposter  -202  -37  -581  -122  -847  
      
Resultat efter finansiella poster  -7 701  -3 383  -16 404  -9 555  -16 339
      
Resultat före skatt  -7 701  -3 383  -16 404  -9 555  -16 339  
      

Skatt på årets resultat 1 -- -- -- -- --
      
ÅRETS RESULTAT  -7 701  -3 383  -16 404  -9 555  -16 339

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Resultaträkning i sammandrag
(KSEK)



(KSEK)
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 Not 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
    

 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete  21 698 18 384  20 110
Summa immateriella anläggningstillgångar  21 698  18 384  20 110

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier  761 0 441
Summa materiella anläggningstillgångar  761  0  411

Summa anläggningstillgångar  22 459 18 384 20 551

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar    2 347 0 1 110 

      Övriga fordringar  1 001 257  533  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  275  59  206 
Summa kortfristiga fordringar  3 623  316  1 849 

Kassa och bank  7 943  566  16 430 

Summa omsättningstillgångar  11 566  882 18 279  

SUMMA TILLGÅNGAR  34 025 19 266 38 830

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  864 753 828
Fond för utvecklingsutgifter  16 036 12 722 14 448
Summa bundet eget kapital  16 900 13 475  15 276 

Fritt eget kapital
Överkursfond   13 923 0  21 922  
Balanserat resultat                                           -3 845 -6 114 -3 840
Erhållet aktieägartillskott  4 000 4 000 0
Årets resultat   -16 404  -9 555  -16 339
Summa fritt eget kapital  -2 326  -11 669  1 743  

      
SUMMA EGET KAPITAL  14 574 1 806  17 019 

    
Långfristig skuld
Skulder till kreditinstitut  0 0 0
Skulder till koncernföretag  9 100 11 500 7 100
Summa långfristiga skulder  9 100  11 500 7 100

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld kreditinstitut  0  2 350  1 550 
Leverantörsskulder  3 046  1 501  4 461 
Skulder till koncernföretag  4 415 1 239 6 337
Aktuella skatteskulder  278 146 205
Övriga skulder  1 804 215 1 236
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  808  509  922  
Summa kortfristiga skulder  10 351  5 960  14 711 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  34 025  19 266 38 830

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Balansräkning i sammandrag



(KSEK)
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  2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
 Not 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
     

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  -7 499 -3 346 -15 823 -9 433 -15 492
Avskrivningar  56 -- 109 -- 7
Erhållen ränta  -- -- - -- --
Erlagd ränta  -202 -37 -581 -122 -847
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital   -7 645 -3 383 -16 295 -9 555 -16 332

Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +)  57 1 753 -1 774 1 620 87
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -)  -436 -330 -1 410 -2 266 2 885
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 024 -1 960 -19 479 -10 201 -13 360

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -- -1 183 -1 588 -4 997 -6 723
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -- -- -430 -- -448
Kassaflöde från investeringsverksamhet  0 -1 183 -2 018 -4 997 -7 171

Finansieringsverksamhet
Nyemission  13 960 -- 13 960 - 21 997
Aktieägartillskott  -- -- -- 4 000 4 000
Upptagna lån  -- 500 3 800 12 500 12 500
Amortering av lån  -- -800 -4 750 -900 -1 700
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  13 960 -300 13 010 15 600 36 797

Årets kassaflöde  5 936 -3 443 -8 487 402 16 266
Likvida medel vid periodens början  2 007 4 009 16 430 164 164
Likvida medel vid periodens slut  7 943 566 7 943 566 16 430

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Kassaflödesanalys
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  Fond för   
  utvecklings- Fria Periodens  

 Aktiekapital utgifter reserver resultat Totalt
     

Ingående balans 1 januari 2018 753 7 725 7 639 -8 756 7 361 
Nyemission     0 
Omföring föregående års resultat   -8 756 8 756 0 
Avsättning fond för utvecklingsutgifter  4 997 -4 997  0
Erhållet aktieägartillskott   4 000  4 000
Årets resultat    -9 555 -9 555
 
Eget kapital 30 september 2018 753 12 722 -2 114 -9 555 1 806

Ingående balans 1 oktober 2018 753 12 722 -2 114 -9 555 1 806 
Nyemission 75  21 922  21 997
Avsättning fond för utvecklingsutgifter  1 726 -1 726  0 
Årets resultat    -6 784 -6 784

Eget kapital 31 december 2018 828 14 448 18 082 -16 339 17 019

Ingående balans 1 januari 2019 828 14 448 18 082 -16 339 17 019
Nyemission 36  13 923  13 959
Omföring föregående års resultat   -16 339 16 339 0 
Avsättning fond för utvecklingsutgifter  1 588 -1 588  0 
Erhållet aktieägartillskott     0
Årets resultat    -16 404 -16 404 

Eget kapital 30 september 2019 864 16 036 14 078 -16 404 14 574

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Förändring av eget kapital

Not 1  Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december 2018 till 37 276 (17 985) KSEK. 
Uppskjuten skattefordran har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det 
skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas. 

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Malmö, 13 november 2019

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS DAHLIN 
STYRELSELEDAMOT

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
  

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

(KSEK)

BENGT JÖNSSON 
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD
VD / STYRELSELEDAMOT



Follow us at  
Nasdaq First North Growth Market

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

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


