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Väsentliga händelser under perioden 1 juli– 30 september 2018
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 Varumärket för Enorama Pharmas nikotin-
tuggummi, Nicobright®, fick i juli ett ”Notice 
of Allowance” för användning av varumärket i 
USA. Varumärket blev redan under 2017 god-
känt och registrerat i Europa. 

 I juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
ansökt om ett partihandelstillstånd hos Läke-
medelsverket, LMV. Enorama Pharma införde 
inför detta ett omfattande kvalitetslednings-
system som säkerställer att Bolaget följer 
GDP-reglerna (Good Distribution Practice).

 I augusti meddelade Enorama Pharma att 
Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB 
lämnar Bolaget ett villkorat aktieägartillskott 
om 4 miljoner SEK genom att omvandla del av 
tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama 
Pharmas egna kapital och finansiella ställning.

 I september meddelade Läkemedelsverket 
att Enorma Pharma erhållit tillstånd till parti-
handel med läkemedel. Därmed kom alla för-
utsättningar på plats för Enorama Pharma att 
ansöka om läkemedelsregistrering för medi-
cinska produkter i Europa under eget namn.

 I september sände Enorma Pharma in registre-
ringsansökningar till Läkemedelsverket i Sverige 
för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter 
– 2mg respektive 4 mg tuggummi med mint- 
och fruktsmak. Dessa ansökningar är ett första 
steg mot godkännande av produkterna i EU. 
Med Sverige som referensland i den kom-
mande MRP-processen (Mutual Recognition 
Procedure) underlättas tillståndsprocessen i 
övriga EU-länder. Det ger en ökad flexibilitet 
till de nationella marknaderna inom EU, då 
det för Bolagets prioriterade marknader går 
att välja mellan en fullständig ansökan till 
nationella myndigheter eller att bygga vidare 
på MRP-processen.

 I september meddelade Martin Lind, styrelse-
ledamot i Enorama Pharma AB, att han lämnar 
sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. 
Styrelsen är fortsatt beslutsmässig även efter 
Martins utträde.

Sammanfattning av delårsrapport

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

 Nettoomsättningen uppgick till 833 (0) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -3 346  (-2 118) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -3 383 (-2 161) KSEK

 Resultat per aktie uppgick till -0,70 (-0,48)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

 Nettoomsättningen uppgick till 4 145 (0) KSEK

 Rörelseresultatet uppgick till -9 433 (-5 475) KSEK

 Resultat före skatt uppgick till -9 555 (-5 610) KSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -1,98 (-1,24)

 Soliditeten uppgick per den 30 september till 9,3% (23,4%) 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier.  
     



Väsentliga händelser efter periodens utgång
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 I oktober passerade Enorama Pharma Läkeme-
delsverkets valideringsfas för registreringsan-
sökningar då LMV meddelade att registrerings-
ansökningarna avseende fyra nikotinprodukter 
– 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- 
och fruktsmak – är kompletta och korrekta, samt 
att handläggningen har inletts. 

 Den 23 oktober beslutade styrelsen i Enorama 
Pharma AB att genomföra en företrädesemission 
om 25 miljoner SEK. Syftet är att täcka Enorama 
Pharmas kapitalbehov åtminstone till december 
2019 i väntan på potentiella intäkter från kom-
mersialiseringen av Bolagets första produkt, samt 
att finansiera den initiala utvecklingen av nya 
användningsområden för Bolagets medicinska 
tuggummin.

 I oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
har erhållit tillstånd av Läkemedelsverket för 
införsel och hantering av cannabis. Tillståndet 
innebär att Bolaget nu kan inleda arbetet med 
att utveckla ett medicinskt cannabistuggummi 
avsett för den nordamerikanska och europeiska 
marknaden.

 Den 30 oktober offentliggjorde Enorama Pharma 
AB ett informationsmemorandum med anledning 
av den företrädesemission om 25 miljoner SEK 
som Bolaget genomför med teckningsperiod 1 
november – 16 november 2018. Memorandumet 
avseende företrädesemissionen finns tillgängligt 
på Bolagets hemsida (www.enorama.se).

Data per aktie 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
     

Antal aktier före full utspädning 4 816 875 4 534 955 4 816 875 4 534 955 4 816 875 
Antal aktier efter full utspädning 4 816 875 4 534 955 4 816 875 4 534 955 4 816 875 
Resultat per aktie före full utspädning -0,70 -0,48 -1,98  -1,24  -1,82 
Resultat per aktie efter full utspädning -0,70 -0,48  -1,98   -1,24 -1,82  
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 4 816 875 4 534 955 4 816 875 4 534 955 4 675 915
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 4 816 875 4 534 955 4 816 875 4 534 955 4 675 915 
Antal utestående aktier vid periodens slut 4 816 875 4 534 955 4 816 875  4 534 955 4 816 875 

       

Sammanfattning av delårsrapport

http://www.enorama.se
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Vi intensifierar både försäljning och 
utveckling inom nya områden

Kära aktieägare. Hittills under 2018 har vi nått fler 
viktiga milstolpar än något tidigare år i Bolagets 
historia. Nu står vi på tröskeln till det kommersiella 
genombrottet för Enorama Pharmas första produkt 
– ett nikotintuggummi som i tester har bedömts som 
överlägset.

Under det tredje kvartalet nådde vi två mycket vikti-
ga milstolpar. Vi byggde upp ett välfungerande  
kvalitetsstyrningssystem som Läkemedelsverket i 
juli granskade och senare godkände. Detta inne-
bar att vi kunde sända in våra registreringsansök-
ningar för nikotinprodukterna i en MRP-process. 
Nyligen fick vi LMV:s bekräftelse på att våra ansök-
ningar har passerat valideringsfasen. Sammantaget 
är allt detta mycket tillfredsställande.

Vi märker ett stigande intresse för våra produkter 
när vi nu kan framvisa färdiga produktportföljer, och 
vi befinner oss i en optimal position för att inten-
sifiera våra affärsutvecklingsaktiviteter. Vi har bl.a. 
ingått konsultavtal med erfarna säljare i både Europa 
och Asien, en bosatt i Zürich och en i Singapore. 
Vi ser goda möjligheter för oss att lansera våra 
produkter på fler marknader.

Vår omfattande utveckling av nikotinprodukter för 
den nordamerikanska marknaden tillsammans med 
Dr. Reddy’s fortlöper enligt plan. I skrivande stund 
förbereder vi en pilot bioekvivalensstudie och 
resultatet förväntas vara klart inom de närmaste 
månaderna. Projektet är av största vikt. Ju förr vi 
kommer in på den attraktiva nordamerikanska 
marknaden, desto bättre.

Potentialen i vår affär är dock mycket större än enbart 
nikotintuggummin. Vår plattform för medicinska tugg-
gummin, ChewMed®, är utvecklad specifikt för att 
aktiva substanser ska behålla sina läkemedels- 
egenskaper när de tillsätts i tuggummit. Utöver  
nikotin så har vi påbörjat utvecklingen av ett medicinskt 
cannabistuggummi, främst i syfte att ge smärtlindring. 

Marknadstillväxten för cannabis drivs av en legalise-
ringsvåg i västvärlden, men även av kliniska studier 
som påvisar nyttan med medicinsk cannabis. Vi har 
nyligen ansökt om och fått tillstånd av LMV att införa 
och hantera medicinsk cannabis. Vår avsikt är nu att 
utveckla produkten vidare, söka och utvärdera möjliga 
samarbetspartners samt att ta fram en affärsplan för 
området.

Vi bjuder nu in våra aktieägare att med företrädesrätt 
teckna nya aktier i Enorama Pharma AB. Företrädes-
emissionen ger oss möjligheter att gå stärkta in i nästa 
fas, där vi lanserar vårt nikotintuggummi samtidigt 
som vi utforskar nya möjligheter för vår plattform.

Milstolpe efter milstolpe har vi stabilt tagit oss vidare 
framåt. Vår ambition är mycket hög – vi vill vara en 
ledande, global leverantör av medicinska tuggummin. 
Att det är möjligt har vi bevisat genom att leverera 
enligt de åtaganden som vi hittills har gjort.

Jag vill passa på att tacka nya såväl som gamla aktie-
ägare för ert förtroende och hälsar er alla välkomna 
med på Enorama Pharmas fortsatta resa.

MATS RÖNNGARD, VD ENORAMA PHARMA

VD har ordet
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Enorama Pharmas verksamhet

Om verksamheten
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag 
med fokus på konsumentvänliga medicinska tugg-
gummin för administration av beprövade läkemedel- 
substanser. 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 (se 
nedan). 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. Bolagets produkter kommer 
att registreras som läkemedel.

Affärsmodell
Private Label innebär att Enorama Pharma kommer 
att ansvara för och kontrollera produktutvecklingen 
och produktionen men överlåter lokala marknads-
aktiviteter till dess kunder. Kunder och distribu-
tionspartners 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 marknads-
risken 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 
nikotintuggummi i olika smaker som ska erbjudas 
globalt. Enorama Pharma skapar ett tuggummi som 
är lika uppfriskande som ett konfektyrtuggummi 
och har samma medicinska effekt som andra nikotin-
tuggummin. Bolaget har avslutat studier för admi-
nistration av nikotin via tugggummi med sikte på 
att lansera bolagets första nikotintuggummi under 
2019. Enorama Pharma har ingått flera kundavtal som 
ger tillgång till de nordamerikanska och nord- 
europeiska marknaderna.

Produkter för andra aktiva substanser
Enorama Pharma tillväxtstrategi är att utöka antalet 
applikationsområden för våra medicinska tuggummi. 
Bolagets grundteknologi, ChewMed®, är en tugg-
gummiplattform, som kan användas som bärare av 
aktiva läkemedelssubstanser. Tuggummi som  
administrationsform för läkelmedel (drug delivery 
system) har fördelar så som snabb effekt, bekvämlig-
het, upptag via munhålan m.m. Potentialen är därav 
mycket större än enbart nikotintuggummin. 

Första utvärderingsarbetet av tillämpningsområdet 
allergisk rinit blev avslutat under sommaren 2017 
med positivt resultat. Enorama Pharma har även 
påbörjat utvecklingen av ett medicinskt cannabis- 
tuggummi för smärtlindring, avsett för den nord- 
amerikanska och europeiska marknaden.
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Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma under årets 
nio första månader uppgick till 4 145 (0) 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      
Kvartalets rörelseresultat var -3 346 (-2 118) KSEK. 
Rörelseresultatet för årets nio första månader upp-
gick till -9 433 (-5 475) KSEK. Avvikelsen i kvartalets 
rörelseresultat mot föregående år beror dels på 
kostnader i samband med registreringsansökningar 
för nikotintuggummit och dels på att fler marknads-
aktiviteter utförts. I rörelseresultatet för hela perioden 
ingår aktivering av utvecklingskostnader med 4 997 
(3 323) KSEK.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till -1 265 
(-682) KSEK. Personalkostnader för årets nio första 
månader uppgick till -3 902 (-1 953) KSEK. Avvikel-
sen i personalkostnader mot föregående år beror 
på att Bolaget har fler anställda än under 2017.

Övriga externa kostnader i kvartalet uppgick till  
-2 814 (-1 701) KSEK. Övriga externa kostnader för 
årets nio första månader uppgick till -8 326 (-4 216) 
KSEK. Avvikelsen mellan åren är kopplade till ökade 

konsultkostnader i samband med fortsatt utveckling 
av nya produkter, registrering av nikotintuggummit 
hos Läkemedelsverket samt resor i samband med detta.

Resultat före skatt uppgick under kvartalet till -3 383 
(-2 161) KSEK. Resultat före skatt uppgick för årets 
nio första månader till -9 555 (-5 610) KSEK. 

Finansiell ställning
Soliditeten var 9,3 (23,4) procent per den 30 september 
2018 och det egna kapitalet 1 806 (3 470) KSEK. 
Likvida medel uppgick till 566 (1 648) KSEK per den 
30 september 2018. Totala tillgångar uppgick per 
den 30 september 2018 till 19 266 (14 823) KSEK.  

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var 402 (-2 180) KSEK. 
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med 
4 997 (3 323) 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 2018 publiceras den 21 februari 2019

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

Finansiell utveckling
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  2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
 Not 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  833 -- 4 145 -- 1 573
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  1 183  395  4 997  3 323  3 733 
Övriga rörelseintäkter  3  50  102 50  83 
Summa rörelseintäkter  2 019 445  9 244  3 373  5 389 

Rörelsens kostnader      
Inköp av tjänster utveckling  -1 216  -179  -6 296  -2 663  -3 476 
Övriga externa kostnader  -2 814 -1 701  -8 326  -4 216  -6 578
Personalkostnader  -1 265  -682  -3 902  -1 953  -3 222 
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  - - - - -
Övriga rörelsekostnader  -70  -1 -153  -16  -18 
Summa rörelsekostnader  -5 365  -2 563  -18 677  -8 848  -13 294 
      
Rörelseresultat  -3 346 -2 118 -9 433 -5 475  -7 905  
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  -- -- -- -- --
Räntekostnader och liknande resultatposter  -37  -43  -122  -135  -851  
      
Resultat efter finansiella poster  -3 383  -2 161  -9 555  -5 610  -8 756
      
Resultat före skatt  -3 383  -2 161 -9 555  -5 610  -8 756  
      

Skatt på årets resultat 1 -- -- -- -- --
      
ÅRETS RESULTAT  -3 383   -2 161  -9 555  -5 610  -8 756 

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Resultaträkning i sammandrag
(KSEK)



(KSEK)
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  753 709 753
Fond för utvecklingsutgifter  12 722 7 314 7 725
Summa bundet eget kapital  13 475 8 023  8 478 

Fritt eget kapital
Överkursfond   0  0  6 993  
Balanserat resultat                                           -6 114 1 057 646
Erhållet aktieägartillskott  4 000 0 0
Årets resultat   -9 555  -5 610  -8 756
Summa fritt eget kapital  -11 669  -4 553  -1 117  

      
SUMMA EGET KAPITAL  1 806  3 470  7 361 

    
Långfristig skuld
Skulder till kreditinstitut  0 3 000 3 050
Skulder till koncernföretag  11 500 0 0
Summa långfristiga skulder  11 500  3 000  3 050

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld kreditinstitut  2 350  300  200 
Leverantörsskulder  1 501  355  2 383 
Skulder till koncernföretag  1 239 275 265
Aktuella skatteskulder  146 106 129
Övriga skulder  215 7 049 1 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  509  268  499  
Summa kortfristiga skulder  5 960  8 353  5 076 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 266  14 823 15 487

    
 Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
    

 

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete  18 384  12 977  13 387
Summa immateriella anläggningstillgångar  18 384  12 977  13 387

Summa anläggningstillgångar  18 384 12 977 13 387

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar    0 0 1 596 

      Övriga fordringar  257  140  269  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  59  58  71 
Summa kortfristiga fordringar  316  198  1 936 

Kassa och bank  566  1 648  164 
Summa omsättningstillgångar  882  1 846  2 100  

SUMMA TILLGÅNGAR  19 266 14 823 15 487

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Balansräkning i sammandrag



(KSEK)
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  2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
 Not 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
     

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  -3 346 -2 119 -9 433 -5 476 -7 905
Avskrivningar  -- -- -- -- --
Erhållen ränta  -- -- - -- --
Erlagd ränta  -37 -43 -122 -135 -851
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital   -3 383 -2 162 -9 555 -5 611 -8 756

Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +)  1 753 504 1 620 -53 -1 790
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -)  -330 -755 -2 266 157 3 878
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 960 -2 413 -10 201 -5 507 -6 668

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -1 183 -396 -4 997 -3 323 -3 733
Kassaflöde från investeringsverksamhet  -1 183 -396 -4 997 -3 323 -3 733

Finansieringsverksamhet
Nyemission  - - - - 7 037
Aktieägartillskott  - - 4 000 - -
Upptagna lån  500 - 12 500 6 900 -
Amortering av lån  -800 -50 -900 -250 -300
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  -300 -50 15 600 6 650 6 737

Årets kassaflöde  -3 443 -2 859 402 -2 180 -3 664
Likvida medel vid periodens början  4 009 4 507 164 3 828 3 828
Likvida medel vid periodens slut  566 1 648 566 1 648 164

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 2017 709 3 991 12 216 -7 836 9 080 
Nyemission     0 
Omföring föregående års resultat   -7 836 7 836 0 
Avsättning fond för utvecklingsutgifter  3 323 -3 323  0 
Årets resultat    -5 610 -5 610
 
Eget kapital 30 september 2017 709 7 314 1 057 -5 610 3 470

Ingående balans 1 oktober 2017 709 7 314 1 057 -5 610 3 470 
Nyemission 44  6 993  7 037
Avsättning fond för utvecklingsutgifter  411 -411  0 
Årets resultat    -3 146 -3 146

Eget kapital 31 december 2017 753 7 725 7 639 -8 756 7 361

Ingående balans 1 januari 2018 753 7 725 7 639 -8 756 7 361 
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

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Förändring av eget kapital

Not 1  Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december 2017 
till 17 985 KSEK (9 250). 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, 7 november 2018

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS JUNGBECK 
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD 
VD / 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)
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