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 Den 30 januari meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
mottagit första omgången frågor på registreringsansökan 
för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg 
respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. 

 Den 6 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget  
ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom 
Cough & Cold-segmentet. Förstudien ska närmare  
undersöka de aktiva substansernas lämplighet för  
administrering via tuggummi.  

 Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma 
att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande 
årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimis-
tiska valberedningen kommer att bestå av tre ledamöter 
– representanter för de två största aktieägarna i Bolaget 
samt Styrelsens ordförande. 

 Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
etablerar utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis 
i Malmö Universitets lokaler på Medeonområdet i Malmö. 
Labbet kommer att genomföra prototyputveckling av  
cannabistuggummi för den globala marknaden baserat på 
Enorama Pharmas ChewMed®-teknologi.

 Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att 
det skett en förändring i valberedningens representanter. 
Baulos Capital Belgium SA som utsåg dess ägare Fredrik 
Olsson som sin representant, meddelade den 9 april 2019 
att han avgått ur val beredningen.  

 Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredo  vis-
ningen för räkenskapsåret 2018. Tidigare hade Bolaget 
kommunicerat att erhållet kapital skulle finan siera verk-
samheten till december 2019, ett uttalande som bygger 
på antagande om intäkter under perioden. I förvaltnings-
berättelsen angavs istället att nuvarande kapital beräknas 
räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen 
mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av veder- 
tagna redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltnings- 
berättelsen intagen uppskattning exkluderar förväntade 
intäkter. Bolaget förväntas dock fortfarande erhålla intäkter 
under perioden, varför kapitalet fortsatt beräknas räcka till 
december 2019. 

 Den 24 april beslutade Enorama Pharma att etablera en ny 
enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotin- 
produkter, ej läkemedel. 

 Den 24 maj meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
mottagit andra omgången frågor på registreringsansökan 
för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter. 

 Den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB. Vid 
stämman var 3 178 172 aktier representerade, motsvarande 
ca 59,99 % av totala antalet aktier. Stämman beviljade inte 
ansvarsfrihet åt VD och styrelsens ledamöter då aktieägare 
representerande 8,9 % av aktierna i Bolaget röstade emot 
ansvarsfrihet. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå 
av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Mats 
Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson omvaldes. 
Bengt Jönsson och Anders Dahlin nyvaldes. Till ordförande 
omvaldes Anders Ermén.

 Den 12 juni beslutade Styrelsen i Enorama Pharma att 
inrätta ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska bestå 
av Styrelsens ordförande samt ytterligare två medlemmar 
i styrelsen som inte ingår i Bolagets verkställande ledning. 
Syftet är att bidra till kontroll, transparens och trygghet för 
anställda, aktieägare och investerare samt styrelse. 

 Den 13 juni meddelade Enorama Pharma att screening- 
studien inom Cough & Cold har slutförts. Resultatet av 
studien har delats med MediiGum LLC, USA, och en  
utvärdering om studieresultaten har inletts. 

 Den 20 juni meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
ingått ett licens- och leveransavtal med MAE Holding om 
försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Holland. Avtalet 
innebär att MAE Holding bär kostnaderna relaterade till 
ansökan till läkemedelsverket i Holland, men förvärvar 
inga immateriella rättigheter från Enorama Pharma.  
Avtalet som har en initial avtalstid om 5 år från lansering 
är ömsesidigt icke-exklusivt utan avtalade kvantiteter. 
Bolaget förväntar lansering inom de kommande 6–10 
månaderna.

 Den 24 juni meddelade Enorama Pharma att begärda 
kompletteringar på registreringsansökan för vart och ett 
av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg 
tuggummi med mint- och fruktmintsmak - har lämnats in 
cirka två veckor före utsatt tid.

forts.
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 Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget  
arbetar med att prototyputveckla ett cannabistuggummi 
innehållande CBD. Ett ”Letter of Intent” tecknades med 
det grekiska bolaget PromoPharma S.A. som önskar sälja 
produkten i sin region.

 Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget mot-
tagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan 
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 rings-
ansökan till Läkemedelsverket. 

   Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att regi- 
streringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra 
nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med 
mint- och fruktmintsmak – godkänns av svenska LMV.  
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 Patenttidning den 13 augusti 
2019. Samma patentansökan behandlas 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 registrerings-
ansökan 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 Registreringsverket 
i Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver 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 RAPPORTPERIODEN 
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 Nettoomsättningen uppgick till 664 (1 111) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -7 022 (-6 059) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -7 343 (-6 784) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -1,33 (-1,28) SEK

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 Nettoomsättningen uppgick till 7 611 (5 256) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -22 876 (-15 492) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -23 799 (-16 339) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -4,30 (-3,08) SEK

 Soliditeten uppgick per den 31 december till 16,9% (43,8%) 

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

SAMMANFATTNING AV HELÅRSRAPPORT



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 försäljning 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 nikotin-
pulver avsett för upptag i munhålan. Patentansökan är ett 
resultat av Enorama Pharmas interna produktutveckling och 
kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins befintliga 
produktutbud och dess tillverkningsprocesser. 

 Den 21 november meddelade Enorama Pharma att man 
mottagit en order på tobaksfria nikotinpåsar (vitt snus) från 
det amerikanska bolaget Good Work Tech, New York, USA. 
Ordern är värd ca 1,1 MSEK och de första produkterna för-
väntas levereras under första halvåret 2020.

 Den 4 december meddelade Enorama Pharma att man 
mottagit sin andra amerikanska order på tobaksfria nikotin- 
påsar. Ordern kommer från bolaget Turning Point Brands, 
Louisville, USA, och är värd ca 1,9 MSEK. De första produk-
terna förväntas levereras under första halvåret 2020.

 Den 11 december meddelade Styrelsen i Enorama Pharma 
att Bolaget ingått ett låneavtal med Bolagets huvudägare 
Swede Unipharma AB och ökar Bolagets lån till totalt ca 
35 MSEK. Det nya lånet om 17 MSEK är helt räntefritt och 
ska amorteras över 3 år med sista amortering den 31 dec 
2022. Räntan på det refinansierade lånet om 18 MSEK 
sänks från befintliga 6,5 procent till 3 procent och följer 
tidigare amorteringsplan med sista amortering den 31 
dec 2022. Swede Unipharma AB meddelar samtidigt att 
man har sålt 729 167 aktier i Enorama Pharma, till en kurs 
av 48 SEK per aktie, till DS Global Marketing Pte. Limited, 
en industriell partner till Bolaget. Lånet till Enorama Pharma 
finansieras genom köpeskillingen för aktierna, som uppgår 
till ca 35 MSEK och innebär samtidigt återbetalning av 
Swede Unipharmas befintliga lån till Erik Penser Bank om 
18 MSEK, samt räntor och övriga kostnader.

 
    2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01  

DATA PER AKTIE 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31  
     

Antal aktier före full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 531 481 5 298 562   
      Antal aktier efter full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 531 481 5 298 562  

Resultat per aktie före full utspädning -1,33 -1,28 -4,30 -3,08   
Resultat per aktie efter full utspädning -1,33 -1,28  -4,30   -3,08  
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 5 531 481 4 977 437 5 376 202 4 857 016 
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 5 531 481 4 977 437 5 376 202 4 857 016  
Antal utestående aktier vid periodens slut 5 531 481 5 298 562 5 531 481  5 298 562  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en felskrivning i 
pressmeddelandet rörande låneavtal från den 11 dec 2019. 
Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma under 2018 
åtagit sig att låna ut 21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp 
har Bolaget ännu inte kallat på utbetalning av 700 000 SEK, 
samtidigt som 4 MSEK har konverterats till villkorat aktieägar- 
tillskott och amortering har skett med 3,2 MSEK. Ovan  
innebär sammantaget att Bolagets låneskuld till Swede 
Unipharma AB vid tidpunkten för pressmeddelandet upp-
gick till 13,1 MSEK (med möjlighet att öka till 13,8 MSEK när 
Bolaget så begär). 

      Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet uppgår således 
Bolagets totala låneutrymme från Swede Unipharma AB 
till 30,8 MSEK (varav hittills utbetalt lån är 29 MSEK, varför 
Bolaget när som helst har möjlighet att begära utbetalning 
om ytterligare 1,8 MSEK), och av Swede Unipharma AB 
lämnat villkorat aktieägartillskott uppgår till 4 MSEK.

      Ovan beskrivet påverkar inte det totala belopp som 
Swede Unipharma AB tillfört Bolaget.

SAMMANFATTNING AV HELÅRSRAPPORT
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BÄSTE AKTIEÄGARE, 
Det har varit ett hektiskt och händelserikt år, på många sätt. Vi har tagit stora kliv framåt i vår strävan att utveckla  
Enorama Pharma mot vår målsättning att bli en ledande global leverantör av innovativa nikotinersättningsprodukter. 
Vårt NRT-tuggummi har fått medicinskt godkännande och MRP-processen pågår på några av de viktigaste europeiska 
marknaderna. Hela verksamheten har fått ett starkare fokus på något som är lika viktigt som produktutveckling,  
nämligen försäljning. Jämfört med för ett år sedan har kundbearbetningen intensifierats och likaså arbetet med att 
förbereda inför storskalig tillverkning och försäljning. 

NIKOTINTUGGUMMITS VÄG MOT LANSERING 
Enorama Pharmas nikotintuggummi kommer främst att 
säljas som Private Label via våra befintliga kunder. För  
att ytterligare bredda vårt erbjudande till marknaden, 
erbjuder vi även Enorama Pharmas varumärke Nicobright® 
till utlicensiering.  
 
Som rapporterats under 2019 har nya försäljningsavtal 
skrivits, men vi väntar på de regulatoriska myndigheternas 
svar på MRP-ansökan i England, Frankrike, Spanien, 
Tyskland, Polen, Grekland och Danmark. Vi hade förväntat 
oss svar inom 4 månader, vilket passerats, men dessa 
tidsaspekter är inte något Bolaget kan påverka. Olika 
länders handläggningstid kan påverka ansökans totala 
handläggningstid, och vi kan bara konstatera att det inte 
bör vara lång tid kvar innan vi får ett svar. Lanseringen 
påverkas även av det som kallas ”lanseringsfönster”, 
då nya produkter tas in på apoteken, och det är beslut 
som fattas av våra kunder. Att nå godkännande för 
nikotintuggummit i dessa sju länder, samt Holland, är 
ett strategiskt viktigt steg för oss. Samtidigt arbetar vi 
vidare med att efter hand addera fler länder, såväl inom 
som utom EU. 

ETT NYTT AFFÄRSOMRÅDE SOM REDAN  
GJORT AVTRYCK
Under de senaste månaderna har Enorama Pharma startat 
parallell utveckling inom ett annat, nytt segment. Som 
tidigare meddelats har Bolaget skapat ett affärsområde 
med fokus på tobaksfria nikotinprodukter (ej läkemedel), 
som t ex vitt snus och utveckling av andra helt nya  
tobaksfria nikotinprodukter. Vår första produkt är en  
tobaksfri vit snusprodukt, en så kallad All White Nicotine 
Pouch, som utvecklats i Bolagets utvecklingslaboratorium 
i Malmö.

Den här verksamheten har utvecklats snabbt, vilket  
också är helt nödvändigt eftersom nikotinmarknaden är  
i stor förändring. En helt ny marknad för nikotinersättnings- 
produkter håller på att skapas just nu. Den utvecklas och 
växer så snabbt att bara den som är mycket snabb och 
flexibel får chansen att vara med och ta  
marknadsandelar.

VD 
HAR ORDET
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ENORAMA PHARMA AB

En helt ny marknad för nikotinersättnings- 
produkter håller på att skapas just nu. Den  
utvecklas och växer så snabbt att bara den  
som är mycket snabb och flexibel får chansen  
att vara med och ta marknadsandelar.

forts.

DET ”ICKE-MEDICINSKA” SEGMENTET HAR  
ENORM POTENTIAL
Vi uppskattar det totala värdet av den globala nikotin- 
och tobaksmarknaden idag till omkring 700–800 miljarder 
USD. Den ”alternativa nikotinmarknaden”, dvs ej rökande 
produkter, utgör idag endast 2–3 % av denna marknad, 
men den tros redan år 2025 ha ökat tiofaldigt, mot- 
svarande 150–200 miljarder USD. Cigarrettrökningen 
har ingen framtid och den av många utnämnda ersättaren, 
e-cigaretten, känns av säkerhetsskäl redan som ett 
olämpligt alternativ. Det har till och med gått så långt  
att vaping har förbjudits i vissa länder. Därför förväntas  
nikotinprodukter som inte inhaleras att ta över allt mer. 
Det kommer att röra sig om både medicinska och 
icke-medicinska produkter, såväl tuggummi som vitt snus 
och andra helt nya produkter som vi idag ännu inte sett.

En av de produkter som utvecklas allra snabbast just nu 
är snusprodukter som inte innehåller tobak, så kallade 
All White Nicotine Pouches. I Europa antas försäljningen 
av dessa produkter under 2019 uppgå till 300 miljoner 
EUR och tillväxten de närmsta åren förväntas bli mycket 
hög. Även i USA förutspås en kraftig tillväxt av vitt snus. 
Under förra året räknar man med att försäljningen låg 
på minst 160 miljoner USD. 

ENORAMA PHARMAS FÖRSTA ORDER, SOM  
GENAST FÖLJDES AV EN ANDRA
Under perioden november-december 2019 mottog 
Enorama Pharma två order på Bolagets tobaksfria vita 
snusprodukt. Det bekräftar hur stor potential som ligger 
i det icke-medicinska segmentet och att man måste  
agera snabbt om man vill vara med. Såväl tobaksindustrin  
som andra bolag utvecklar just nu alternativ till rökning.  
Men Enorama Pharma har några stora fördelar gentemot 
dessa konkurrenter. Vi kan, som tillverkare av läkemedels-
klassade tuggummi, producera högkvalitativa produkter 
med medicinsk kvalitet.

Samtidigt vet vi att våra produkter står sig mycket väl 
avseende konsumenternas krav och förväntningar. Vi 
vill stå för ett ansvarsfullt nikotinanvändande, varför våra 
produkter inte har för höga halter av nikotin och inte 
heller erbjuder smaker som är direkt framtagna för att 
attrahera unga individer. Dessutom har alla produkter 
som Enorama Pharma utvecklar det gemensamt att 
upptaget av nikotin sker i munhålan, vilket innebär att 
de risker som är förenade med inhalation i lungorna 
undviks. Det är ett säkrare alternativ helt enkelt.

EN VÄRLDSUNIK PRODUKT 
Det är otroligt glädjande att kunna konstatera att Enorama 
Pharma idag kan erbjuda marknaden en helt tobaksfri, 
vit snusprodukt.  Än mer glädjande är att vi dessutom 
redan har order från två olika amerikanska företag,  
avseende vitt snus i två olika styrkor och fyra olika smaker. 
Men produkten har en annan egenskap som gör den 
unik. Den är, enligt vår kännedom, världens första vita 
snus som innehåller 100 % tobaksfritt nikotin. Produkten  
kommer lanseras i USA under första halvåret 2020 via 
våra kunder Turning Point Brands, KY och Goodwork 
Tech, NY.

CANNABIS
I övrigt fortsätter vårt utvecklingsarbete inom cannabis- 
området, där vi arbetar med att utveckla ett prototyp-
tuggummi innehållande CBD. Arbetet fortgår, men  
eftersom det regulatoriska klimatet är komplicerat 
måste vi anpassa vår produktutveckling därefter.  Den 
globala marknaden för medicinsk cannabis uppskattas 
år 2025 att uppgå till 55–60 miljarder USD och jag är 
övertygad om vi har en spännande resa framför oss.
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
Översikt och statusuppdatering för Enorama Pharmas fyra affärsområden.

NRT CHEWMED® CANNABIS
TOBAKSFRIA 
NIKOTINPRODUKTER

Medicinskt nikotintuggummi
  2 mg/4 mg i mint 
  2 mg/4 mg i fruktmint

   Nationellt godkännande    
      i Sverige, augusti 2019

  MRP insänd i sju europeiska 
     länder: England, Frankrike, 
     Spanien, Tyskland, Polen, 
     Grekland och Danmark

  Variationsansökan insänd i 
     Holland (MAE Holding) 

Medicinskt tuggummi för 
  Cough & Cold 
  Allergisk rinit 

   Screeningstudie inom 
     Cough & Cold genomförd 
     med positivt resultat. 
     Nästa steg utvärderas 
     med partner.

   Utvärderingsarbete inom 
     allergisk rinit genomfört 
     med positivt resultat. 
     Partner krävs för vidare 
     utveckling.  

  Prototyptuggummi  
innehållande CBD

 

  Prototyputveckling pågår i 
     eget utvecklingslaboratorium  
     i Malmö 

  Tobaksfritt vitt snus, s.k. 
     ”All White Nicotine Pouches” 

  Prototyputveckling fortgår

  Storskalig produktion  
     inom kort

  Utveckling av nya smaker 
     och formuleringar pågår

Produkt

Status

Patent

Utvecklingsavtal

Försäljningsavtal

ENORAMA PHARMA

  Dr. Reddy’s Laboratories 
  MAE Holding 
  betapharm Arzneimittel 
  Nordeuropeiskt  

     läkemedelsbolag

  Godkänt formuleringspatent    
     i Sverige, augusti 2019

  Internationell PCT-ansökan 
     insänd i USA, Kanada, 
     Kina, Indien och Europa 

  Patentansökan insänd för 
     nikotinpulver avsett för 
     upptag i munhålan

  Patentansökan insänd för 
     fyllningsprocess av nikotin- 
     pulver 

Order från: 
  Goodwork Tech, USA 
  Turning Point Brands, USA 

 

  Dr. Reddy’s Laboratories 

  ”Letter of Intent” med 
PromoPharma S.A. 

VD 
HAR ORDET
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TILL SIST vill jag summera det viktigaste som hänt under året i en enkel punktlista. Jag känner mig stolt över hur 
långt vi kommit, inte minst med tanke på hur pass begränsade våra utgifter varit. Men viktigast av allt, 2020 är året då 
det händer – vi går från att enbart vara ett utvecklingsbolag till att sälja våra första produkter.  Kort sagt, vi ska börja 
skapa lönsamhet.

           I det omfattande utvecklingsprojektet med Dr. Reddy’s Laboratories har arbetet med att färdigställa 14 olika registrerings- 
              ansökningar för den stora amerikanska marknaden fortsatt med oförminskad styrka

           Uppstart av laboratorium för utveckling av cannabistuggummi för medicinskt bruk

           Nytt affärsområde – tobaksfria nikotinprodukter (ej läkemedel)

           Avtal med MAE Holding om försäljning av NRT-tuggummi i Holland

           Medicinskt godkännande av Enorama Pharmas NRT-tuggummi i Sverige

           Screeningstudie med MediiGum LLC, USA, inom Cough & Cold-segmentet

           Riktad nyemission om 15 MSEK

           Erhållit patent för nikotintuggummits formulering i Sverige

           MRP-process inledd i Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland.  
              Utöver det pågår även en variationsansökan för Holland (MAE Holding).

           Patentansökan för nikotinpulver för upptag i munhålan, samt fyllningsprocessen

           Avtal med betapharm Arzneimittel GmbH om försäljning av NRT-tuggummi i Tyskland

           Order på tobaksfritt vitt snus från Good Work Tech, USA och Turning Point Brands, USA

           Säkrat finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansiering av befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma. 
              Förstärkt samarbete med DS Global Marketing Pte Limited som köpte 729 167 aktier i Enorama Pharma.

VD MATS RÖNNGARD 
ENORAMA PHARMA AB

Jag ser fram emot att följa  
utvecklingen på den amerikanska  

marknaden inom kategorin nikotin- 
produkter, ej läkemedel. Vi står inför en 
snar lansering i USA, men tittar även på 

andra marknader med stor efterfrågan på 
det Enorama har att erbjuda.

VAD SER DU MEST FRAM EMOT UNDER 2020?

ANNETTE AGERSKOV 
VICE VD

MÅRTEN APPELGREN 
BUSINESS DEVELOPMENT  
DIRECTOR

Det kommer att vara stort för oss  
alla på Enorama att få en supply chain 

etablerad för både vårt tuggummi 
och vår pouch. Vi ser fram emot att få 
våra produkter producerade och att 

få se dem på butikshyllor runt  
om i världen.
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OM VERKSAMHETEN
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus 
på medicinska tuggummin för administration av beprövade 
läkemedelsubstanser, samt tobaksfria nikotinprodukter (ej läke-
medel). Enoramas mål är att bli en ledande global leverantör 
av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter.
 

AFFÄRSIDÉ
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga nikotinersättnings- 
produkter, både medicinska och icke-medicinska, och erbjuda 
dessa som Private Label.  

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 kontraktstillverkare 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.

NIKOTINTUGGUMMI FÖR RÖKAVVÄNJNING
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt nikotin-
tuggummi i olika smaker som erbjuds globalt. Enorama Pharmas 
registreringsansökan för Bolagets nikotintuggummin, 2 mg 
respektive 4 mg med mint- och fruktmintsmak, godkändes av 
svenska Läkemedelsverket i augusti 2019 och samma månad 
erhölls patentgodkännande för nikotintuggummits formulering 
i Sverige. Därtill har Enorama Pharma ingått flera kundavtal som 
ger tillgång till de nord amerikanska och europeiska marknaderna.

CHEWMED®-TEKNOLOGIN
Enorama Pharmas tillväxtstrategi är att utöka antalet applika- 
tionsområden för våra medicinska tuggummi. Bolagets grund-
teknologi, ChewMed®, är en tuggummiplattform som kan 
användas som bärare av en stor mängd aktiva läkemedels- 
substanser. Tuggummi som administrationsform för läkemedel  
(drug delivery system) har fördelar såsom snabb effekt,  
bekvämlighet, upptag via munhålan m.m. 

Första utvärderingsarbetet av tillämpningsområdena Allergisk 
Rinit och Cough & Cold har tidigare genomförts med positivt 
resultat. Samarbetspartners krävs för vidare utveckling inom 
områdena. I Enorama Pharmas utvecklingslaboratorium i Malmö 
pågår utvecklingen av ett cannabistuggummi innehållande CBD. 

NIKOTINPRODUKTER, EJ LÄKEMEDEL
Enorama Pharma beslutade i maj 2019 att etablera en ny enhet 
inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej 
läkemedel. De produkter som utvecklas inom detta område gör 
inte anspråk på att ha medicinska effekter och omfattas därmed 
inte heller av medicinska regulatoriska direktiv. 

Bolagets första produkt inom det icke-medicinska området är 
en tobaksfri vit snus, en så kallad ”All White Nicotine Pouch”. 
Det är en nikotinprodukt som liksom snus läggs under läppen. 
All White-produkter är dock helt tobaksfria och ger därför till 
skillnad från snus ingen missfärgning av tänderna. De saknar 
också smak och lukt av tobak. Istället kan de vara smaksatta  
med olika fräscha smaker. Produkten är utvecklad i Enorama 
Pharmas Malmöbaserade utvecklingslaboratorium som en del 
i Bolagets långsiktiga produktstrategi där nikotindistribution 
i munhålan står i fokus. Fler innovativa produkter är under 
utveckling och patentansökningar avseende formulering och 
fyllningsprocess för det tobaksfria, vita snuset har skickats in 
under hösten 2019.

I Europa antas försäljningen av tobaksfritt, vitt snus under 2019 
uppgå till minst 300 miljoner EUR och förväntas en kraftig  
fortsatt tillväxt. Försäljningen av tobaksfritt, vitt snus i USA  
förutspås att landa på minst 160 miljoner USD under 2019.

OM ENORAMA PHARMA

PRODUKTER



10          Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019  |  Enorama Pharma

INTÄKTER OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen för Enorama Pharma uppgick under året 
till 7 611 (5 256) 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. 

 
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -7 022 (-6 059) KSEK. 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till -22 876 (-15 492) KSEK. 
Rörelseresultatet har under årets sista kvartal påverkats av 
kostnader för registreringsansökningar av NRT-produkter i sju 
europeiska länder. Resultatet för helåret påverkas främst av 
övriga externa kostnader i vilken registreringsansökningarna 
ingår, samt personalkostnader.

Personalkostnader uppgick i kvartalet till -2 183 (-1 972) KSEK. 
Personalkostnader uppgick för helåret till -7 840 (-5 874) KSEK. 
Avvikelsen i personalkostnader mot föregående år beror på 
nyrekrytering av personal under året.

Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till -4 492 (-3 839) 
KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för helåret till -15 819 
(-12 166) KSEK. Ökning av kostnader under året ligger främst 
på konsultkostnader i samband med en ökad takt i utvecklings- 
arbetet med Bolagets produkter. Kostnader för registrerings- 
ansökningar i sju europeiska länder belastar även dessa  
kostnader.

Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -7 343 (-6 784) KSEK. 
Resultat före skatt uppgick för helåret till -23 799 (-16 339) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Per den 31 december 2019 var soliditeten 16,9 (43,8) procent 
och det egna kapitalet 7 179 (17 019) KSEK. Likvida medel 
uppgick till 14 605 (16 430) KSEK per den 31 december 2019. 
Totala tillgångar uppgick per den 31 december 2019 till  
42 584 (38 830) KSEK.  
 

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Kassaflödet för perioden var -1 825 (16 266) KSEK. Arbetet i 
styrelsen med att säkerställa det framtida kapitalbehovet sker 
kontinuerligt. Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med  
2 824 (6 723) KSEK.

 
PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3). 

GRANSKNING AV REVISOR 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av  
Bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
 Årsredovisning för 2019 finns tillgänglig hos bolaget den 15 april 2020
 Delårsrapport 1 för perionden januari–mars 2020 publiceras och årstämman hålls den 20 maj 2020
 Delårsrapport 2 för perioden januari–juni 2020 publiceras den 12 augusti 2020
 Delårsrapport 3 för perioden januari–september 2020 publiceras den 11 november 2020
 Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021

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

FINANSIELL UTVECKLING
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  2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01
 Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  664 1 111 7 611 5 256
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  1 236 1 725  2 824  6 723  
Övriga rörelseintäkter  7  4 100  106
Summa rörelseintäkter  1 907  2 840  10 535  12 085 

Rörelsens kostnader      
Inköp av tjänster utveckling  -2 064  -3 037  -9 315  -9 333 
Övriga externa kostnader  -4 492  -3 839 -15 819  -12 166
Personalkostnader  -2 183 -1 972  -7 840  -5 874 
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  -44 -7 -153 -7
Övriga rörelsekostnader  -146  -44  -284  -197 
Summa rörelsekostnader  -8 929 -8 899  -33 411  -27 577 
      
Rörelseresultat  -7 022  -6 059  -22 876  -15 492  
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -321  -725  -923  -847 
      
Resultat efter finansiella poster  -7 343  -6 784  -23 799 -16 339
      
Resultat före skatt  -7 343  -6 784  -23 799 -16 339  
      

Skatt på årets resultat 1 - - - -
      
ÅRETS RESULTAT  -7 343  -6 784  -23 799  -16 339 

 
RESULTATRÄKNING (KSEK)
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SUMMA TILLGÅNGAR  42 584 38 830

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital  864 828
Fond aktiverade balanserade utgifter  17 272  14 448
Summa bundet eget kapital  18 136 15 276 

Fritt eget kapital
Överkursfond   13 923 21 922
Balanserat resultat  -1 081  -3 840
Årets resultat  -23 799 -16 339
Summa fritt eget kapital  -10 957 1 743  

      
SUMMA EGET KAPITAL  7 179 17 019  

   
Långfristig skuld
Skulder till kreditinstitut  0 0
Skulder till koncernföretag  25 000  7 100
Summa långfristiga skulder  25 000  7 100

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld kreditinstitut  0 1 550
Leverantörsskulder  3 669 4 461
Skulder till koncernföretag  4 356 6 337  
Aktuella skatteskulder  282  205
Övriga kortfristiga skulder  288 1 236 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 810 922  
Summa kortfristiga skulder  10 405   14 711

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  42 584 38 830

    
 Not 2019-12-31 2018-12-31
     

      TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete  22 934 20 110
Summa immateriella anläggningstillgångar  22 934 20 110  

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier  1 634 441
Summa materiella anläggningstillgångar  1 634 441

Summa anläggningstillgångar  24 568 20 551

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  1 205 1 110
Övriga fordringar  732  533  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 474  206 
Summa kortfristiga fordringar  3 411  1 849 

Kassa och bank  14 605 16 430
Summa omsättningstillgångar  18 016  18 279

BALANSRÄKNING (KSEK)
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  2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01
 Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
     

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  -7 022 -6 059 -22 876 -15 492
Avskrivningar  44 7 153 7
Erhållen ränta  - - - -
Erlagd ränta  -321 -725 -923 -847
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital  -7 299 -6 777 -23 646 -16 332

Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +)  211 -1 533 -1 562 87
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -)  21 5 151 -1 356 2 885
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -7 067 -3 159 -26 564 -13 360

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -1 236 -1 726 -2 824 -6 723
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -917 -448 -1 347 -448
Kassaflöde från investeringsverksamhet  -2 153 -2 174 -4 171 -7 171

Finansieringsverksamhet
Nyemission  - 21 997 13 960 21 997
Upptagna lån  15 900 - 19 700 12 500
Aktieägartillskott  - - - 4 000
Amortering av lån  - -800 -4 750 -1 700
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  15 900 21 197 28 910 36 797

Periodens kassaflöde  6 680 15 864 -1 825 16 266
Likvida medel vid periodens början  7 925 566 16 430 164
Likvida medel vid periodens slut  14 605 16 430 14 605 16 430

KASSAFLÖDESANALYS 
(KSEK)
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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 75  21 922  21 997
Omföring föregående års resultat   -8 756 8 756 0
Aktieägartillskott   4 000  4 000
Omföring bundet fritt kapital  6 723 -6 723  0
Årets resultat    -16 339 -16 339
 
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
Omföring bundet fritt kapital  2 824 -2 824  0
Årets resultat    -23 799 -23 799

Eget kapital 31 december 2019 864 17 272 12 842 -23 799 7 179

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (KSEK)

Not 1  Skatter
Uppskjuten skattefordran har värderats till noll då man i nuläget 
inte kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget kan 
komma att utnyttjas. 

Helårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets  
verksamhet, ställning och resultat.

Malmö, 20 februari 2020

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS DAHLIN 
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD 
VD / STYRELSELEDAMOT

För ytterligare information 
 
MATS RÖNNGARD  
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

BENGT JÖNSSON 
STYRELSELEDAMOT
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