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 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 konver-
terats till villkorat aktieägartillskott och amortering 
har skett med 3,2 MSEK. Ovan innebär samman-
taget att Bolagets låneskuld till Swede Unipharma 
AB vid tidpunkten för pressmeddelandet uppgick 
till 13,1 MSEK (med möjlighet att öka till 13,8 MSEK 
när Bolaget så begär).

 Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet upp-
gick 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 uppgick till  
4 MSEK. Ovan beskrivet påverkar inte det totala 
belopp som Swede Unipharma AB tillfört Bolaget.

 Den 11 mars meddelade Enorama Pharma att  
Bolaget ingick ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet 
med det nordeuropeiska läkemedelsföretaget  
Evolan Pharma AB, avseende försäljning av  
Bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och 
Litauen. Avtalet är ingånget för en period om 5 år 
från lansering och tilläggsavtalet innebär att  
Enorama Pharma och Evolan har kommit överens 
om minimikvantiteter och priser för Evolans köp av 
produkten. Parterna har även överenskommit att 
Evolan kommer ansöka om och bekosta nationella 
tillstånd för försäljning av produkten. Tidpunkten 
för lansering är beroende av handläggningstiden 
vid respektive läkemedelsverk. Överenskomna mi-
nimikvantiteter består i förväntade marknadsande-
lar på respektive marknad för respektive år.

 Den 15 april publicerade Enorama Pharma 
 årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.  

Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets 
hemsida www.enorama.se.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 2020

 Den 15 april kallades aktieägarna till årsstämma 
den 20 maj 2020 kl. 18.00 i Bolagets lokaler på 
Södergatan 3, Malmö. Den 28 april meddelade 
Styrelsen för Enorama Pharma att man beslutat 
att flytta bolagsstämman till en större lokal med 
bättre förutsättningar för större fysisk spridning 
av deltagarna. Ändringen gjordes i syfte att 
minska risken för smittspridning av coronaviruset 
covid-19. Stämman flyttades till Nyströms  
Gastronomi, Norra Vallgatan 66, Malmö.  

 Den 5 maj fick Enorama Pharma besked från 
svenska Läkemedelsverket att MRP-processen för 
nikotintuggummit är avslutad och att samtliga  
länder där ansökan skickats in är överens om att 
produkten uppfyller alla krav för godkännande. 
För att nationellt godkänna produkten i varje 
enskilt land återstår enbart inlämning och gransk-
ning av de nationella översättningarna av nikotin-
tuggummits slutliga produktinformation.

 Den 7 maj meddelade Enorama Pharma att  
Bolaget ingått ett licens- och leveransavtal med 
betapharm Arzneimittel GmbH avseende försälj-
ning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. 
Licens- och leveransavtalet har en initial löptid om 
tio år och bekräftar villkoren i Term Sheet-avtalet 
och innehåller de definitiva villkoren. betapharm 
beviljas en villkorad exklusiv rätt att marknadsföra, 
sälja och distribuera Bolagets nikotintuggummi i 
Tyskland. Exklusiviteten är avtalad för fem år och 
är även villkorad av uppfyllande av minimikvanti-
teter i förhållande till marknadsandel.

 Den 18 maj meddelade styrelsen i Enorama  
Pharma att årsstämman som skulle ha ägt rum 
den 20 maj 2020 skjuts upp till den 26 juni 2020. 
Beslutet baseras på den senaste tidens utveckling 
av covid-19-pandemin och den lagstiftning som 
trätt i kraft om tillfälliga undantag för genomför-
ande av bolagsstämmor. Beslutet att skjuta upp 
årsstämman har fattats i syfte att istället kunna  
genomföra stämman digitalt utan personlig  
närvaro för att minska risken för smittspridning 
och därmed värna Enorama Pharma AB:s aktie-
ägares och medarbetares säkerhet samt för att 
möjliggöra ett ökat deltagande under rådande 
omständigheter.

Sammanfattning av helårssrapport

https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/
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 Den 20 maj publicerade Enorama Pharma  
kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020. 
Rapporten kan laddas ner från Bolagets hemsida 

 www.enorama.se. 

 Den 20 maj kallades aktieägarna till digital års-
stämma den 26 juni 2020. Kallelsen kan läsas på 
Bolagets hemsida www.enorama.se.

 Den 22 maj meddelade Enorama Pharma att  
Bolaget ingått avtal med Twinroll Service AB om 
försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus All  
White. Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls  
samarbete avseende Twinrolls Private Label- 
försäljning av Enorama Pharmas egenutvecklade 
tobaksfria vita snusprodukter. Avtalet som har en 
initial avtalstid om 3 år ger Twinroll en exklusiv rätt 
till Private Label-försäljning av produkterna i Qatar, 
Finland, Rumänien och Tjeckien samtidigt som  
det ger en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna 

 i Polen, Island och Nya Zeeland. De exklusiva för-
säljningsrättigheterna är villkorade av uppnående 
av vissa förutbestämda minimikvantiteter.  

 Den 25 maj meddelande Enorama Pharma att  
Bolaget, via sitt patentombud AWA Patent, mot-
tagit en invändning på det svenska patentet för 
nikotintuggummits formulering. Inom nio månader 
från det att Patent- och Registreringsverket (PRV) 
har meddelat ett patent kan vem som helst invända 
mot patentet. En sådan invändning har Fertin  
Pharma gjort på invändningsfristens sista dag.  

 Den 18 juni meddelande Enorama Pharma att  
Bolaget har ingått ett ömsesidigt icke-exklusivt 
Term Sheet-avtal med IGRP LDA (”IG Therapeutics”) 
avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi 
i Portugal, Kap Verde, Angola och Moçambique. 
IG Therapeutics bär alla kostnader relaterade till 
marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i 
de aktuella länderna. Bolaget upplåter en royalty-
fri licens till IG Therapeutics att använda Bolagets 
immateriella rättigheter i den utsträckning som 
krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt 
villkoren i avtalet. Term Sheet-avtalet har en initial 
löptid om fem år och är ömsesidigt icke-exklusivt. 

Avtalet innehåller inga bestämmelser om minimi-
åtaganden avseende ordervolym. Bolaget och IG 
Therapeutics ska enas om att ingå ett leverans- 
och licensavtal.  

 Den 26 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma. 
Vid stämman var 3 369 251 aktier representerade, 
motsvarande ca 60,9 % av det totala antalet aktier. 
Sammanfattningen av de beslut som fattades och 
svar på inkomna frågor återfinnes på Bolagets 
hemsida www.enorama.se.

 Den 2 juli meddelade Enorama Pharma att  
Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB  
beslutat att lämna Bolaget ett villkorat aktieägar-
tillskott om 5 miljoner SEK, genom att omvandla 
del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka 
Enorama Pharmas egna kapital och finansiella 
ställning.

 Den 12 augusti publicerade Enorama Pharma 
delårsrapporten för det andra kvartalet 2020. 
Kvartalsrapporten finns tillgänglig på Bolagets 
hemsida www.enorama.se.

 Den 21 augusti meddelade Enorama Pharma 
att Bolaget ingått låneavtal med Nordea Bank 
ABp och lånat 5 MSEK. Lånet ska amorteras över 
3 år och löper med en rörlig årlig ränta som vid 
ingånget avtal uppgick till 3,75 procent. Lånet 
upptogs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapi-
tal i samband med pågående produktions- och 
försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria 
nikotinprodukter. Säkerheten för lånet består  
i företagsinteckning i Bolaget. 

       

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 2020

Sammanfattning av helårssrapport

https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/
https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2019/
https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2019/
https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/
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Väsentliga händelser under perioden 
1 oktober – 31 december 2020

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Den 17 februari meddelade styrelsen i Enorama 
Pharma att Bolaget har ingått låneavtal med DS 
Global Pte. Limited och lånar 8 MSEK. Lånet löper 
med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbe-
talas i sin helhet senast den 16 december 2021. 
Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelse- 
kapital i samband med pågående produktions- 
och försäljningsarbete av icke-medicinska,  
tobaksfria nikotinprodukter.

 Den 26 oktober meddelade Enorama Pharma 
att Bolaget genomför en riktad nyemission av 
units och tillförs initialt ca 13 MSEK och potenti-
ellt ytterligare 7,5 MSEK vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptioner. Totalt kan Enorama Pharma 
komma att tillföras 20 553 610 kronor genom unit-

 emission. Teckningsoptionerna utges vederlags-
fritt och ger rätt att teckna aktier till kursen 40 kr 
per aktie under perioderna 25 – 29 januari 2021, 
22 – 26 februari 2021 och 25 – 31 mars 2021. 
Teckningskursen har fastställts av Bolagets  
styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om 
7,33 procent gentemot den volymvägda genom-
snittskursen under de senaste 7 handelsdagarna 
som föregår beslutet. Hela pressmeddelandet 
finns tillgängligt på Bolagets hemsida  
www.enorama.se.

 Den 11 november publicerade Enorama Pharma 
delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020.  
Kvartalsrapporten finns tillgänglig på Bolagets  

Sammanfattning av helårssrapport

https://www.enorama.se/press/pressmeddelanden/


 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
     

Antal aktier före full utspädning 5 905 183 5 531 481 5 905 183 5 531 481
Antal aktier efter full utspädning** 5 905 183 5 531 481 5 905 183 5 531 481
Resultat per aktie före full utspädning -1,49 -1,33 -3,97 -4,30
Resultat per aktie efter full utspädning** -1,49 -1,33 -3,97 -4,30
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 5 656 048 5 531 481 5 562 623 5 376 202
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning** 5 656 048 5 531 481 5 562 623 5 376 202
Antal utestående aktier vid periodens slut 5 905 183 5 531 481 5 905 183 5 531 481

Data per aktie
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SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 Nettoomsättningen uppgick till  2 146 (7 611) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -23 011 (-22 876) KSEK
 Resultat före skatt uppgick till -23 456 (-23 799) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -3,97 (-4,30) SEK
 Soliditeten uppgick per den 31 december till 4,3% (16,9%)

   Rättning av publicerad Q3 rapport 2020, se not 1 sid. 14. Rättningen består av ingångna, bekräftade 
ordrar som ännu ej levererats på grund av covid-19-pandemin. Rättningen påverkar helårs- 
omsättningen med -5 532 KSEK samt rörelseresultatet med -3 349 KSEK.

     
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 905 183 aktier (5 531 481 aktier). 

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

 Nettoomsättningen uppgick till 55 (664) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -8 677 (-7 022) KSEK 
 Resultat före skatt uppgick till -8 791 (-7 343) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -1,49 (-1,33) SEK 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med  
5 905 183 aktier (5 531 481 aktier). 

** Då teckningskursen är högre än gällande börskurs i perioden, uppkommer ingen utspädning.

Sammanfattning av helårssrapport
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VD har ordet
COVID-19. PANDEMIN. En självklar påverkan på allt 
i samhället. Omställning till mer arbete på distans, 
fysiska möten ersatts med digitala. Skalan av umbä-
randen nästan omöjlig att definiera. Parallellt kliver 
Enorama ur sin utvecklingsfas och in i sälj- och mark-
nadsbearbetning där vi är uppmärksamma på vad 
och hur vi måste förhålla oss till den föränderlighet 
som råder. Nya sätt att tänka och agera är värdefullt 
för framtiden. Vi driver på och utvecklas. Framåt.

NIKOTINTUGGUMMIN. En pågående  
godkännandeprocess (MRP) för nikotintuggummi  
i utvalda länder närmar sig slutmålet. Det känns bra 
och utgör ett viktigt delmål. I fem av de sju länder 
där vi lämnat in en ansökan har vi ett godkännande: 
Frankrike, Tyskland, England, Danmark och Grekland. 
Spanien och Polen återstår. Totalt 65 miljoner rökare 
ur en befolkning på sammanlagt ca 330 miljoner.  
Registreringsarbetet är en mycket viktig del av pro-
cessen och en förutsättning för att få sälja produkter. 
Vi agerar därför så fort det bara går och ser fram 
emot att komma i mål med samtliga registreringar.

I Tyskland har Enorama efter godkännande, överfört 
marknadsföringstillståndet till vår partner betapharm 
Arzneimittel GmbH, med vilka vi som tidigare med-
delats, den 7 maj 2020, ingått ett licens- och leve-
ransavtal med avseende på försäljning av Enoramas 
nikotintuggummin. betapharm står som formell MAH 
(Market Authorization Holder) och i dagarna föll även 
den sista pusselbiten på plats – samtliga variations-
ansökningar i Tyskland är nu godkända. Därmed kan 
det verkliga arbetet, att producera hos extern produ-
cent och sälja nikotintuggummin, börja.

TOBAKSRÖKNING. En riskfaktor för cancer, hjärt- 
kärlsjukdom och olika lungsjukdomar. Orsakar 7 
miljoner dödsfall årligen och är ett stort upphov till 
sjukdom. Inte minst i en rådande pandemi där en 
aktuell amerikansk studie dessutom visar att lång- 
varig rökning väsentligt ökar risken för att bli allvar-
ligt sjuk i covid-19*. 

I stora delar av världen pågår ett aktivt förebyggande 
arbete med en ökad tillgänglighet till tobaksavvänjning 
och minskad tillgänglighet och efterfrågan på tobaks- 
produkter. Behovet av kunskap och produkter till gagn 
för en bättre folkhälsa är stort och väldigt angeläget. 

Jag inleder med ovanstående för att understryka 
hur Enorama Pharma, våra produkter, vårt kunnande 
och våra resurser har en självklar koppling till arbetet 
med människors bättre hälsa. Vi är kommersiella 
aktörer med tydliga marknads- och resultatmål, som 
med entreprenörens själ i varje ögonblick drivs av en 
framåtanda och ambition att bli en av de starkaste 
marknadsledarna inom vårt segment. Våra produkter, 
vårt kunnande, vår unika produktionsteknik, vårt sätt 
att tänka och agera, är efterfrågat. Och, har en avgö-
rande effekt på samhället i allmänhet och människors 
välmående i synnerhet. Det är ett incitament för vår 
lönsamhet. 

Enorama står inför en marknad, som enligt analytiker 
är närmast omättlig. Globalt handlar det om gigan-
tiska volymer. Det ställer stora krav på marknads-
aktörernas kompetens att fatta rätt beslut och med 
handlingskraft möta utmaningar och förutsättningar 
för att nå framgång. 

Låt oss titta på året som gått.
forts.
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Invändningsprocessen gällande vårt svenska formu-
leringspatent för Enoramas nikotintuggummi fortgår. 
Vårt patent gäller tillsvidare och vi är trygga i hur vårt 
ombud AWA Sweden hanterar frågan. 

AVTAL. Våra produkter och vår marknadsapproach 
väcker uppmärksamhet. Utöver avtalet med  
betapharm i Tyskland är vi glada över avtalade  
samarbeten som det med Evolan Pharma AB  
(11 mars), avseende försäljning av Enoramas nikotin-
tuggummi inom Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Island, Estland, Lettland och Litauen. Vidare har den 
18 juni ett ömsesidigt icke-exklusivt Term Sheet avtal 
tecknats med IGRP LDA (IG Therapeutics) avseende 
försäljning av Enoramas nikotintuggummi i Portugal, 
Kap Verde, Angola och Moçambique.

Utvecklingsarbetet pågår som tidigare med Dr. Reddy´s 
Laboratories. Till följd av covid-19-pandemin så har 
ett flertal av de Milestones som skulle genererats 
under 2020 blivit försenade. Private Label kommer 
att driva försäljning och på sikt generera intäkter för 
alla. Nordamerika och Australien erbjuder en mycket 
stark tillväxtpotential.

NICOTINE POUCHES. TOBAKSFRITT, VITT SNUS. 
Innovativ produktutveckling är, och har varit, helt 
avgörande för oss inom detta affärsområde. Att  
säkerställa god kvalitet på befintliga produkter, men 
även att hela tiden blicka framåt och arbeta med att 
utveckla framtidens nikotinprodukter. Vad kräver 
kunden imorgon? Vitt snus ligger otroligt rätt i tiden 
för en medveten och krävande konsumentgrupp. 
Det handlar om livsstil och mer hälsomedvetna val. 
Att aktivt lämna tobaksrökande produkter. Här är det 
säljfokus som gäller och att jobba brett gynnar en 
kommersiell tillväxt.  

Det kräver tid och resurser att bygga en marknads-
plattform och supply-chain som matchar mål och 
ambitioner. 2020 inledde vi produktion via en kon-
traktstillverkare inom vitt snus och det är mycket 
glädjande att våra första Private Label produkter finns 
tillgängliga på marknaden genom vår avtalspartner 
Twinroll Service AB.

En striktare reglering i många länder kring expo- 
nering av, och tillgänglighet till, också tobaksfria  
produkter, gör att e-handel finns på vår radar.

MEDICINSK CANNABIS. Detta är ett område med 
en positiv marknadsmognad under konstant utveckling. 
Begrepp som alternativ medicin har traditionellt haft 
en längre väg till att bli en del av föreskriven  
behandling. Vi är övertygade om att vi har både  

argument, kunskap och teknik som ligger i framkant.  
I vårt labb fortgår utvecklingsarbetet.

VI VÄXER. Att bygga framgång kräver en dedikerad 
organisation. Medarbetare som matchar behov och 
strategiska mål. Trots pandemin har vi 2020 vuxit 
som organisation med kvalificerad kompetens inom 
produktutveckling, projektledning och ekonomi. En 
viktig signal både till den egna gruppen, till partners 
och till våra investerare. 

FINANSIELLT. I en viktig fas av produktion och efter-
frågan på våra produkter på starkt växande markna-
der, genomfördes i slutet av oktober 2020 ett kapital- 
tillskott till Enorama på drygt 13 miljoner kronor.  
Tillskottet skedde genom en riktad nyemission av 
units med potentiell tillgång till ytterligare 7,5 MSEK 
vid fullt utnyttjande av 186 851 teckningsoptioner. 
Dessa ges rätten att teckna aktier till en kurs av 40 
kronor per aktie. Aktierna kan tecknas under tre  
perioder. Under den första, 25–29 januari 2021, teck-
nades inga nya aktier.  
 
Därtill har Enorama Pharma den 17 februari 2021 in- 
gått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 8 MSEK.

VI BLICKAR FRAMÅT. Enorama befinner sig mitt i 
processen, att gå ifrån att vara ett bidragsberoende 
utvecklingsbolag mot att bli ett lönsamt försäljnings-
bolag med positivt kassaflöde. Det är en stimuleran-
de och utmanande fas för oss alla. En väldigt god 
och vinnande känsla är att alla ombord har samma 
målbild. Att alla ror, drar, springer åt samma håll. 
Framåt.  
 
Vårt fokus just nu är att fullt ut ställa om från utveck-
ling till produktion och sälj. Att klokt och smart bygga 
relationer och samarbeten med de och dem som 
bäst etablerar Enorama på respektive marknad.

Och till sist: Odiskutabelt söker fler och fler rökare 
och tobaksanvändare alternativa nikotinprodukter. 
I USA ser vi och vår bransch en explosionsartad 
ökning i bruket av tobaksfria produkter. ”Harm 
Reduction” är ett idag ett definierat begrepp och 
ett argument för medvetna konsumenter. För ett 
rökfritt liv och samhälle genom nästa generations 
nikotinprodukter. 

Bra för hälsan. Bra för miljön. Och väldigt bra för 
Enoramas affärer.

MATS RÖNNGARD, VD
ENORAMA PHARMA AB

forts.

VD har ordet

* Lowe KE, Zein J, Hatipoğlu U, Attaway A. Association of Smoking and Cumulative Pack-Year Exposure With COVID-19 Outcomes in the
 Cleveland Clinic COVID-19 Registry. JAMA Intern Med. Published January 25, 2021.

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2775677?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2775677?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2775677?resultClick=1
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Enorama Pharmas verksamhet

Om verksamheten
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag 
med fokus på utveckling och tillverkning av konsu-
mentvänliga medicinska tuggummin, innovativa  
nikotinprodukter och medicinsk cannabis. Vårt mål  
har från början varit att bli en ledande global leveran-
tör av medicinska tuggummin, utvecklade genom 
vår ChewMed®-teknologi. Under 2019 utökades 
ambitionen till att även inkludera icke-medicinska  
nikotinprodukter, där tobaksfritt, vitt snus blivit vår 
första produkt. Framåt ser vi även potential för att 
utveckla andra helt nya, tobaksfria nikotinprodukter. 
Samtidigt pågår prototyputveckling av ett cannabis- 
tuggummi innehållande CBD. 

Affärsidé
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga nikotin- 
ersättningsprodukter, både medicinska och icke- 
medicinska, och erbjuda dessa som Private Label. 

Affärsmodell
Vi arbetar i en flexibel och kostnadseffektiv affärsmodell 
där viktiga funktioner som produktion, regulatoriska  
frågor och kliniska prövningar är outsourcade till glo- 
bala partners. Enorama Pharmas egen organisation 
besitter kärnkompetens inom nikotin och kunskap om 
tillverkningsmetoder, bl a compressed chewing gum, 
samt licensiering och avtal. Det är denna mycket kom-
plexa kompetens som gör oss unika och utgör grunden 
för vår verksamhetsnisch på̊ den globala arenan. I huvud- 
sak arbetar vi som ett B2B-företag där våra produkter 
säljs under Private Label, licens eller egna varumärken  
där vi överlåter lokala marknadsaktiviteter till våra  
kunder. Potentiella kunder och distributionspartners är 
större läkemedels-, tobaks- och Fast Moving Consumer 
Goods-företag, såväl som apotek och livsmedelsbutiker. 
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Produkter

Medicinska nikotintuggummi 
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt  
nikotintuggummi i olika smaker som erbjuds globalt. 
Enorama Pharmas registreringsansökan för Bolagets 
nikotintuggummin, 2 mg respektive 4 mg med mint- 
och fruktmintsmak, godkändes av svenska Läkeme-
delsverket i augusti 2019 och samma månad erhölls 
patentgodkännande för nikotintuggummits formule-
ring i Sverige. Därtill har Enorama Pharma ingått flera 
kundavtal som ger tillgång till de nordamerikanska 
och europeiska marknaderna. Under hösten 2019 
sände Enorama Pharma in en MRP-ansökan för att 
erhålla godkännande för nikotintuggummit på fler 
relevanta marknader inom EU. I maj 2020 fick 
Enorama Pharma det positiva beskedet att MRP- 
processen för nikotintuggummit är avslutad och att 
samtliga länder där ansökan skickats in är överens 
om att produkten uppfyller alla krav för godkännande. 

Medicinsk cannabis
2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läkeme-
delsverket för införsel och hantering av cannabis. 
Under 2019 byggdes ett utvecklingslaboratorium upp 
i Malmö och utvecklingsarbetet med ett prototyp-
tuggummi innehållande CBD pågår. Enorama Pharma 
ser möjligheter att längre fram i utvecklingsarbetet 
kunna finansiera projektet tillsammans med partners 
som redan är verksamma inom medicinsk cannabis. 

ChewMed®-teknologin
Bolagets ChewMed®-teknologi är grunden för allt 
medicinskt utvecklingsarbete på Enorama Pharma. 
ChewMed®-teknologin gör det möjligt att producera 
tuggummi från ett torrt gummipulver under högt 
tryck, så kallad compressed gum. Plattformen kan 
användas som bärare av en stor mängd aktiva läke-
medelssubstanser. Beroende på vilka partnerskap 
som kan identifieras framöver kan antalet utveck-
lingsprojekt öka eller minska. De sidoprojekt som 
för närvarande ingår i Enorama Pharmas portfölj är 
Allergisk Rinit och Cough & Cold. Förstudier inom 
dessa segment har tidigare genomförts med positiva 
resultat, men externa partnerskap är nödvändiga för 
vidare utveckling inom dessa områden. 

Tobaksfritt, vitt snus
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 har varken smak eller 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.  
Patentansökningar avseende formulering och  
fyllningsprocess för det tobaksfria, vita snuset  
skickades in under hösten 2019 och är under fortsatt 
behandling. 
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Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma uppgick för helåret 
till 2 146 (7 611) KSEK, se även Not 1. Intäkten uppkommer i 
samband med fakturering av avslutade Milestones i enlighet 
med avtal med Dr. Reddy’s Laboratories. På grund av covid-19- 
pandemin så har ett flertal av de Milestones som skulle gene-
rerats under 2020 blivit försenade. Framtida variation i intäkter 
kan uppkomma då fakturor intäktsförs när villkoren enligt avtal 
är uppfyllda. Under första halvåret har även den tobaksfria, 
vita nikotinprodukten genererat intäkter i Sverige via Private 
Label-kunden Twinroll Service AB.

Resultat      
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -8 677 (-7 022) KSEK. 
Rörelseresultatet uppgick för helåret till -23 011 (-22 876) KSEK.
Förändringen mot föregående år är relaterad till ökade kostna-
der i samband med ej aktiverbara utvecklingstjänster.  
I rörelseresultatet för hela perioden ingår aktivering av utveck-
lingskostnader med 2 323 (2 824) KSEK. 

Personalkostnader upgick i kvartalet till -2 529 (-2 183) KSEK. 
Personalkostnader uppgick för helåret till -8 224 (-7 840) KSEK.

Avvikelsen i personalkostnader mot föregående år/period 
beror på nyrekrytering av personal under hösten 2020. 

Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till  
-7 089 (-4 492) KSEK.  
Övriga externa kostnader uppgick för helåret till  
-16 303 (-15 189) KSEK. 

Ökning av kostnader under året ligger främst på konsult- 
kostnader i samband med en ökad takt i utvecklingsarbetet 
med våra produkter. Kostnader för registrering av NRT-produk-
ter i europeiska länder belastar även dessa kostnader.

Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -8 791 (-7 343) KSEK. 
Resultat före skatt uppgick för helåret till -23 456 (-23 799) KSEK.

Finansiell ställning
Soliditeten var 4,3 (16,9) procent den 31 december 2020 och 
det egna kapitalet 1 777 (7 179) KSEK. Likvida medel uppgick 
till 4 734 (14 605) KSEK per den 31 december 2020.  Utöver 
dessa likvida medel har Bolaget även tillgång till 1 800 KSEK i ej 
utnyttjad del av tidigare ingången låneram per den 11 december 
2019 med Swede Unipharma AB. Totala tillgångar uppgick per 
den 31 december 2020 till 40 905 (42 584) KSEK.  
 
Arbetet i styrelsen med att säkerställa det framtida kapitalbeho-
vet sker kontinuerligt. Bolagets framtida kapitalbehov säkerställs 
genom intäkter från försäljning eller i enlighet med avtal, lån 
eller emission, enskilt eller i kombination därav.  

Lager
Lagret består av material för tillverkning av av den tobaksfria, 
vita snusprodukten. Varulagret uppgick per den 31 december  
till 1 717 (0) KSEK. 
 

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var -9 871 (-1 825) KSEK.
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med  
2 323 (2 824) KSEK.  

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

Granskning av revisor
Bokslutsrapporten har inte varit föremål för granskning av  
bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
 Årsredovisning för 2020 finns tillgänglig hos bolaget den 14 april 2021.
 Delårsrapport 1 för perioden januari – mars 2021 publiceras och bolagsstämma hålls den 19 maj 2021.
 Delårsrapport 2 för perioden april – juni 2021 publiceras den 11 augusti 2021.
 Delårsrapport 3 för perioden juli – september 2021 publiceras den 10 november 2021.
 Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021 publiceras den 16 februari 2022.

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

Finansiell utveckling
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  2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
     

Rörelsens intäkter 1     
Nettoomsättning  55  664  2 146  7 611    
Förändring varulager  -  - 306  -
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  1 408  1 236  2 323  2 824
Övriga rörelseintäkter  144  7  347  100  
Summa rörelseintäkter  1 607  1 907  5 122  10 535  
 
Rörelsens kostnader      
Kostnad såld vara   -48  - -2 017  -
Inköp av tjänster utveckling  -58  -2 064  -393  -9 315    
Övriga externa kostnader  -7 089  -4 492  -16 303  -15 819    
Personalkostnader  -2 529  -2 183  -8 224  -7 840  
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  -131  -44  -322  -153  
Övriga rörelsekostnader  -429  -146  -874  -284  
Summa rörelsekostnader  -10 284  -8 929  -28 133  -33 411  
 
Rörelseresultat  -8 677  -7 022  -23 011  -22 876 
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  -  - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -114  -321  -445  -923 
      
Resultat efter finansiella poster  -8 791  -7 343  -23 456  -23 799  
 
Resultat före skatt  -8 791  -7 343  -23 456  -23 799 
      

Skatt på årets resultat 2 -  - - -
      
ÅRETS RESULTAT  -8 791  -7 343  -23 456  -23 799 

Resultaträkning  
i sammandrag
(KSEK)
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TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 25 257  22 934   
Summa immateriella anläggningstillgångar 25 257  22 934  

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier  2 825  1 634 
Summa materiella anläggningstillgångar 2 825  1 634    

Summa anläggningstillgångar 28 082  24 568     
 
Omsättningstillgångar 
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 1 717  0 
Summa varulager mm 1 717  0 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 5 066  1 205    
Övriga fordringar 923  732   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 383  1 474     
Summa kortfristiga fordringar 6 372  3 411      
 
Kassa och bank 4 734  14 605     
 
Summa omsättningstillgångar 12 823  18 016    
 
SUMMA TILLGÅNGAR 40 905  42 584  
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 923  864   
Fond för utvecklingsutgifter 19 595  17 272  
Summa bundet eget kapital 20 518  18 136    
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond  12 995   13 923      
Balanserat resultat -8 280  -1 081   
Årets resultat -23 456   -23 799     
Summa fritt eget kapital -18 741   -10 957  
 
SUMMA EGET KAPITAL 1 777   7 179  
 
Långfristig skuld 
Skulder till kreditinstitut 3 766  0  
Skulder till koncernföretag 16 750  25 000    
Summa långfristiga skulder 20 516  25 000   
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristig skuld kreditinstitut 1 943  0  
Leverantörsskulder 1 916  3 669   
Skulder till koncernföretag 5 960  4 356    
Aktuella skatteskulder 331  282      
Övriga kortfristiga skulder 686  288   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 776  1 810    
Summa kortfristiga skulder 18 612   10 405   
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 905  42 584 

    
 Not 2020-12-31 2019-12-31
    

Balansräkning i sammandrag
(KSEK)
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Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -8 677 -7 022 -23 011 -22 876
Avskrivningar 131 44 322 153 
Erhållen ränta - - - - 
Erlagd ränta -114 -321 -445 -923
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 660 -7 299 -23 134 -23 646
före förändring av rörelsekapital 
 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Lagerförändring  (ökning - / minskning +) -27 - -1 717 -
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) 13 211 -2 961 -1 562
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) -969 21 4 814 -1 356
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 643 -7 067 -22 998 -26 564
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 407 -1 236 -2 323 -2 824
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 013 -917 -1 513 -1 347 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 420 -2 153 -3 836 -4 171
 
 
Finansieringsverksamhet 
Nyemission 13 054 - 13 054 13 960 
Upptagna lån 716 15 900 5 716 19 700
Aktieägartillskott - - - -
Amortering av lån -7 - -1 807 -4 750
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 13 763 15 900 16 963 28 910
 
 
Periodens kassaflöde 1 700 6 680 -9 871 -1 825 
Likvida medel vid periodens början 3 034 7 925 14 605 16 430
Likvida medel vid periodens slut 4 734 14 605 4 734 14 605

Kassaflödesanalys
(KSEK)

  2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
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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
Aktieägartillskott     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

   
Ingående balans 1 januari 2020 864 17 272 12 842 -23 799 7 179
Nyemission 59  12 995  13 054
Omföring föregående års resultat   -23 799 23 799 0
Aktieägartillskott   5 000  5 000
Omföring bundet fritt kapital  2 323 -2 323  0
Årets resultat    -23 456 -23 456 
 
Eget kapital 31 december 2020 923 19 595 4 715 -23 456 1 777
   

Förändring av eget kapital

Not 1 Rättelse av fel
Avser rättning av publicerad Q3-rapport 2020. Rättningen består av ingångna, bekräftade ordrar som ännu ej levererats på 
grund av covid-19-pandemin.

(KSEK)

  Fond för   
  utvecklings- Fria Periodens  

 Aktiekapital utgifter reserver resultat Totalt

  2020-01-01  2020-01-01 
  2020-09-30 Rättning 2020-09-30 
     

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  7 623  -5 532  2 091     
Förändring varulager  307   307  
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  915    915  
Övriga rörelseintäkter  203    203    
Summa rörelseintäkter  9 048  -5 532  3 516    
 
Rörelsens kostnader      
Kostnad såld vara   -4 152  2 183  -1 969
Inköp av tjänster utveckling  -335    -335      
Övriga externa kostnader  -9 214    -9 214      
Personalkostnader  -5 695    -5 695    
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  -191    -191    
Övriga rörelsekostnader  -445    -445    
Summa rörelsekostnader  -20 032  2 183  -17 849    
 
Rörelseresultat  -10 984  -3 349  -14 333   
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  -   -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -331    -331   
    
Resultat efter finansiella poster  -11 315  -3 349  -14 664    
 
Bokslutsdispositioner  0   0
Resultat före skatt  -11 315  -3 349  -14 664  
      
Skatt på årets resultat  -   - 
      
ÅRETS RESULTAT  -11 315  -3 349  -14 664   

Resultaträkning  
(KSEK)

NyPublicerad Q3
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TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 23 849          23 849  
Summa immateriella anläggningstillgångar 23 849  0           23 849

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier  1 944              1 944
Summa materiella anläggningstillgångar 1 944  0            1 944 

Summa anläggningstillgångar 25 793  0             25 793 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 1 690               1 690
Summa varulager mm 1 690  0             1 690

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 5 411                5 411 
Övriga fordringar 1 369                1 369 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 373                     373 
Summa kortfristiga fordringar 7 153  0                 7 153 
 
Kassa och bank 3 034                  3 034 
 
Summa omsättningstillgångar 11 877  0             11 877
 
SUMMA TILLGÅNGAR 37 670  0          37 670 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 864                   864
Fond för utvecklingsutgifter 18 187             18 187
Summa bundet eget kapital 19 051  0            19 051 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond  0                           0 
Balanserat resultat -11 872          -11 871
Erhållet aktieägartillskott    5 000             5 000
Årets resultat -11 315   -3 349            -14 664 
Summa fritt eget kapital -18 187   -3 349          -21 536
 
SUMMA EGET KAPITAL 864   -3 349            -2 485
 
Långfristig skuld 
Skulder till kreditinstitut 3 667                3 667
Skulder till koncernföretag 17 950               17 950 
Summa långfristiga skulder 21 617  0           21 617 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristig skuld kreditinstitut 1 333                1 333
Leverantörsskulder 5 511                 5 511
Skulder till koncernföretag 4 713                 4 713 
Aktuella skatteskulder 304                      304 
Övriga kortfristiga skulder 1 096                 1 096
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 232  3 349               5 581 
Summa kortfristiga skulder 15 189   3 349           18 538 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 670  0          37 670

   
  2020-09-30 Rättning        2020-09-30Balansräkning 
(KSEK)

NyPublicerad Q3
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Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -10 984 -3 349 -14 333 
Avskrivningar 191  191  
Erhållen ränta 0  0  
Erlagd ränta -332  -332 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 125  -14 474 
före förändring av rörelsekapital 
 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Lagerförändring  (ökning - / minskning +) -1 690  -1 690 
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) -3 742  -3 742 
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) 3 202 3 349 6 551 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 355  -13 355 
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -915  -915 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -501  -501  
Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 416  -1 416 
 
 
Finansieringsverksamhet 
Nyemission 0  0  
Aktieägartillskott 0  0 
Upptagna lån 5 000  5 000 
Amortering av lån -1 800  -1 800 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 200  3 200 
 
 
Periodens kassaflöde -11 571  -11 571  
Likvida medel vid periodens början 14 605  14 605 
Likvida medel vid periodens slut 3 034  3 034 

Kassaflödesanalys
 

(KSEK)

  2020-01-01  2020-01-01 
  2020-09-30 Rättning 2020-09-30 

Not 2  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, 17 februari 2021

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

BENGT JÖNSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS DAHLIN 
STYRELSELEDAMOT

För ytterligare information

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD 
VD / STYRELSELEDAMOT

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

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
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