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Enorama Pharma i korthet 
Enorama Pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling  
och tillverkning av konsumentvänliga medicinska tuggummi baserade på väl  
beprövade generiska substanser. Bolaget har en unik tillverkningsmodell och  
en hängiven personal med lång erfarenhet från branschen. Ambitionen är att  
bli en ledande global leverantör av innovativa medicinska tuggummin  
utvecklade genom företagets ChewMed®-teknologi.

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

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

Tillämpningsområden 
Att använda tuggummi som bärare av läkemedel 
har	flera	fördelar.	Tuggummit	ger	potentiellt	snabb-
are upptag av den verksamma substansen och det 
är enklare för patienten som inte behöver säker- 

ställa	tillgång	till	vatten	för	dosering.	Tuggummit	
motverkar dessutom muntorrhet, som är en vanlig 
bieffekt av många läkemedel. 

 Enorama Pharmas första produkt är ett nikotin-
tuggummi för rökavvänjning. Under 2018 skickade  
Bolaget in en registreringsansökan för denna 
produkt till det svenska Läkemedelsverket. Bolaget  
räknar med att godkännande kan erhållas under 
2019 och eftersom partihandelstillstånd redan 
erhållits	finns	goda	chanser	till	lansering	under	
slutet av 2019 om allt löper enligt tidsplan.

 Flera tillämpningsområden för Enorama Pharmas 
medicinska tuggummi utvärderas för närvarande:  
allergisk rinit, förkylning (Cough & Cold) och 
medicinsk cannabis. 
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ENORAMA PHARMA 2018
 Nettoomsättningen uppgick till 5 256 (1 573) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -15 492 (-7 905) KSEK
 Resultat före skatt uppgick till -16 339 (-8 756) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -3,08 (-1,82) SEK
 Soliditeten uppgick per den 31 december till  
43,8% (47,5%)
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562 aktier.

1,1 miljarder rökare
Den globala marknaden för  
nikotintuggummi beräknas 
vara värd 7-8 miljarder kronor.
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JANUARI – MARS
 Styrelsen i Enorama Pharma meddelade i  

januari att Bolaget ingått låneavtal med Bolagets 
huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett 
brygglån om 7,5 MSEK. Brygglånet syftade till  
att	finansiera	Enorama	Pharmas	rörelsekapital	 
till	och	med	juni	2018. 

 Under första kvartalet slutförde Enorama Pharma 
analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien  
av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respek-
tive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. 
Resultaten	låg	inom	specifikationerna	och	var	
således positiva. I början av april slutfördes även 
den andra bioekvivalensstudien av Bolagets  
nikotintuggummi med fruktmintsmak och resultatet 
var positivt. Därmed blev samtliga studier som 
krävs	för	läkemedelsregistrering	färdigställda. 

APRIL – JUNI
 I april meddelade styrelsen i Enorama Pharma 

att Bolaget ingått ett nytt låneavtal med Bolagets 
huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett 
brygglån om 3,5 MSEK. Brygglånet syftade till 
att	finansiera	Enorama	Pharmas	rörelsekapital	till	
och	med	månadsskiftet	augusti/september	2018. 

 I juni meddelade Bolaget att Enorama Pharma 
tillsammans med Business Sweden inlett en ut-
värdering av affärsmöjligheterna inom medicinsk 
cannabis i USA. Utvärderingen visade att mark-
nadspotentialen i detta segment är mycket stor 

och Bolaget beslutade därför att gå vidare med 
utvecklingen inom detta segment.

JULI – SEPTEMBER
 I augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets  

huvudägare Swede Unipharma AB lämnar Bolaget  
ett villkorat aktieägartillskott om 4 MSEK genom 
att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte 
att stärka Enorama Pharmas egna kapital och 
finansiella	ställning.

 Under sommaren meddelade Enorama Pharma 
att Bolaget ansökt om ett partihandelstillstånd 
hos Läkemedelsverket,	LMV.	Inför	detta,	införde	
Enorama Pharma ett omfattande kvalitetsled-
ningssystem för att säkerställa att Bolaget följer 
GDP-reglerna (Good Distribution Practice).  
I september erhöll Enorama Pharma tillstånd  
till partihandel med läkemedel. Därmed kom 
samtliga förutsättningar på plats för Bolaget att 
ansöka om läkemedelsregistrering för medicinska  
produkter i Europa under eget namn.

 I september skickade Enorama Pharma in  
registreringsansökningar till LMV i Sverige för 
vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter  
– 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint-  
och fruktmintsmak. Dessa ansökningar var ett  
första steg mot godkännande av produkterna  
i hela EU, via en så kallad MRP-process (Mutual  
Recognition Procedure).

2018 i korthet

 Den 29 januari 2019 mottog Enorama Pharma 
frågor av mindre karaktär på registrerings- 
ansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra  
nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tugg-
gummi med mint- och fruktsmak. Läkemedels-
verkets bedömning är att ingen av komplette-
ringarna	klassificeras	som	”major	objections”.	
Nästa fas i ärendeprocessen är för Enorama 
Pharma att återkomma med begärda komplet-
teringar som ska lämnas in till Läkemedelsverket 
senast 29 april 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI - MARS 2019

 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. Kostnaden för projektet täcks  
av MediiGum LLC.

 Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama 
Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att 
bereda kommande årsstämmas beslut i val- och 
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OKTOBER – DECEMBER
 Den 17 oktober passerade Enorama Pharma  

Läkemedelsverkets valideringsfas för registrerings- 
ansökningar då LMV meddelade att registrerings- 
ansökningarna avseende fyra nikotinprodukter  
– 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- 
och fruktmintsmak – är kompletta och korrekta, 
samt	att	handläggningen	har	inletts. 

 Den 23 oktober beslutade styrelsen i Enorama 
Pharma att genomföra en Företrädesemission 
om 25 MSEK. Syftet var att täcka Enorama  
Pharmas kapitalbehov åtminstone till december 
2019 i väntan på potentiella intäkter från  
kommersialiseringen av Bolagets första produkt, 
samt	att	finansiera	den	initiala	utvecklingen	 
av nya användningsområden för Bolagets  
medicinska	tuggummin. 

 Den 29 oktober meddelade Enorama Pharma  
att Bolaget erhöll tillstånd av Läkemedelsverket 
för	införsel	och	hantering	av	cannabis. 

 Den 30 oktober offentliggjorde Enorama Pharma 
ett informationsmemorandum med anledning  
av den Företrädesemission som skulle genom- 
föras under teckningsperioden 1 november –  
16	november	2018.	Teckningskursen	uppgick	 
till 52 SEK per ny aktie och Bolaget meddelade 
att emissionen omfattades av tecknings- och  
garantiåtaganden upp till 85 procent av  
Företrädesemissionen.

 Den 22 november lämnade Enorama Pharma 
glädjebeskedet att Företrädesemissionen  
övertecknades till 152 procent och Bolaget  
tillfördes cirka 21,5 MSEK efter emissions- 
kostnader. Resultatet visade att 89,5 procent  
av de erbjudna aktierna tecknades med stöd  
av teckningsrätter. Därtill mottogs tecknings- 
anmälningar för teckning utan stöd av tecknings-
rätter motsvarande 62,5 procent av de erbjudna 
aktierna.

arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen  
kommer att bestå av tre ledamöter – representanter  
för de två största aktieägarna i Bolaget samt 
Styrelsens ordförande. Valberedningens förslag 
kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman  
2019 samt på Bolagets hemsida.

 Den 19 februari meddelade Enorama Pharma 
att Bolaget etablerar utvecklingslaboratorium 
för medicinsk	cannabis	i	Malmö	Universitets	 
lokaler på Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet  

kommer att genomföra prototyputveckling av 
cannabistuggummi för den globala marknaden 
baserat på Enorama Pharmas ChewMed®- 
teknologi. 

 Den 29 mars meddelade Enorama Pharma  
att svar på LMVs frågor avseende registrerings- 
ansökan skickats in till myndigheten, drygt  
4 veckor före utsatt tid.



INTERVJU	MED	MATS	RÖNNGARD,	VD	ENORAMA	PHARMA

VD har ordet

Hallå Mats, hur är det med dig,  
och hur går det för Enorama Pharma?
Jag	har	jobbat	som	entreprenör	i	större	delen	av	
mitt liv, men frågan är om det någonsin har varit lika 
roligt	som	det	är	nu.	Jobbet	med	Enorama	Pharma	
är otroligt stimulerande och det är fantastiskt skönt 
att känna det stora förtroende som våra aktieägare 
ger oss. Vi gör allt vi kan för att visa dem vår största 
respekt genom att skapa bästa möjliga värde i Bola-
get. Vårt team arbetar mot de uppsatta målen med 
självförtroende och dedikation, något som verkligen 
är kärnan i hela vår verksamhet och anledningen till 
att Bolaget nått dit det är i dag.

Vad är det viktigaste som hänt  
under senaste året?
Oj,	jag	vill	nog	vända	på	frågan	lite.	Jag	tycker	att	
det är de små detaljerna som skapar helheten.  
Därför är det svårt att svara på vad som är viktigast.  
Det är en kombination av många små händelser 
som hanteras klokt och varsamt, som leder verk- 
samheten vidare och som skapar framstegen.  
Förmodligen är det just det som är viktigast, att  
vi varje dag har förmågan att ta små steg framåt. 

Men självklart var det ett stort steg för oss förra 
året när vi lämnade in ansökan om registrering till 
Läkemedelsverket. Det var stort. Likaså kändes det 
väldigt bra nu i år när de kom tillbaka och bara  
hade	frågor	av	”minor”	karaktär.

Vad är det som gör  
Enorama Pharma unikt?
Jag	tror	det	är	vårt	angreppssätt.	Hur	vi	tänker	 
och hur vi har närmar oss marknaden. Vi är inte  
som andra läkemedelsbolag byggda kring ny  
vetenskaplig forskning eller kring en ny molekyl.  
Vi har utvecklat vår produkt ur ett konsument- 
perspektiv. Vi visste från början att det redan fanns 
nikotintuggummi,	men	vi	drevs	av	nyfikenheten	
kring hur vi kan göra det bättre. Vi har utgått från  
slutanvändaren och konsumentmönster när vi  
skapat vår produkt. Det gör oss unika. Sedan  
har vi så klart en unik produktionsteknologi, vår  
ChewMed®-teknologi, som möjliggör tillverkning  
av ett medicinskt tuggummi som är både bättre ur 
ett konsumentperspektiv och har större möjlighet 
att bära andra läkemedel än vad traditionell till- 
verkning har. 

Mats ger svar på tal...
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Du pratar ofta om att marknaden  
för nikotinersättningsprodukter  
kommer att öka i framtiden, men  
är det inte antalet rökare som ökar?
Nja, jag skulle nog vilja säga att det är både och. 
Först och främst, jag tycker att det är hemskt att  
det tillkommer så många nya rökare varje år.  
Med en ökande befolkningsutveckling ser vi  
också ett ökat rökande även om myndigheterna  
på många sätt gör det både svårare och mer  
oattraktivt	att	röka.	Ju	längre	österut	vi	rör	oss,	 
desto	vanligare	är	det	att	man	röker.	Tittar	vi	 
istället	på	västvärlden,	så	är	det	i	dag	allt	fler	 
som	väljer	att	sluta	röka.	Här	går	rökningen	ner	 
trots att det i Europa sker en ökning inom vissa  
segment, t.ex. bland unga kvinnor. Så det till- 
kommer nya rökare hela tiden. Nya rökare som 
kommer att behöva hjälp med att sluta. Var  
fjärde sekund dör en rökare av rökrelaterade  
sjukdomar. Det är förfärligt många och det vill  
vi vara delaktiga i att minska.

Ni växer också organiskt.  
Hur stora ska ni bli egentligen?
Ja,	senaste	året	har	vi	blivit	några	fler,	vilket	varit	
nödvändigt för att kunna hantera den ökande  
aktivitetsnivån i Bolaget. Vi verkar på en gigantisk 
marknad som domineras helt av ett fåtal aktörer. 
Det kan man se som ett problem. Vi har valt att se 
det som en möjlighet. Marknaden blir allt större och 
det	finns	gott	om	utrymme	för	oss	att	växa.	Vi	siktar	
på att ge läkemedelsjättarna en match om den  
globala	mångmiljardmarknaden	för	NRT-produkter	
och det ska vi göra genom att vara taktiska, snabba 
och kostnadseffektiva. 

Ni har pratat mycket om Dr. Reddy’s  
under senaste året. Vad innebär det  
avtal som ni har skrivit med dem?
Det innebär väldigt mycket. Först och främst är  
det ett kvitto på att vi har en attraktiv teknologi  
och kompetens, att ett så stort läkemedelsbolag, 
med över 20 000 anställda, är intresserade av att 
lägga	ett	stort	utvecklingsprojekt	hos	oss.	Jag	ser	
det som en kvalitetsstämpel och det betyder  
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forts.
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väldigt mycket för oss. Dessutom får vi betalt för  
att utveckla deras produkter, men framför allt, när 
produkterna börjar tillverkas så kommer vi att  
tjäna pengar på varje tuggummi som Dr. Reddy’s 
kommer att sälja på sina marknader. Vi är otroligt 
stolta över detta projekt.

Det här med cannabistuggummi för  
medicinskt bruk, är inte det en utopi?
Det har varit en hype kring cannabis under de  
senaste åren. Det har framför allt gällt den  
legaliseringsvåg som sköljt över Nordamerika  
och som också påverkat börskurserna för företag  
i cannabisbranschen. Men det första vi måste  
komma ihåg är att det handlar om medicinsk  
cannabis,	alltså	om	CBD,	och	inte	om	THC,	som	 
ju är den variant som ger psykoaktiv effekt. CBD  
har visat ett antal positiva medicinska effekter,  
inte minst när det gäller att lindra smärta. Det har 
också	lett	till	att	allt	fler	medicinska	forskare	och	
politiker har börjat ifrågasätta om ett förbud är  
rimligt. Så vi kan säkert räkna med att den legalise-
ringsvåg som började i Kanada också kommer att 
påverka oss i Europa och Sverige. Exakt hur denna 

liberalisering kommer att se ut är svårt att svara  
på, men att CBD för medicinskt bruk har kommit  
för att stanna, det är vi 100-procentigt säkra på.  
Det är ingen utopi.

Ni har länge pratat om att ni ska  
bredda ert utbud och komma med  
tuggummi inom andra medicinska  
områden, hur går det med det?
Vi vet att vår teknologi fungerar och att den är  
särskilt väl lämpad för att kombineras med olika 
läkemedelssubstanser, eftersom vi jobbar med  
en kall process. Vi vet också att slemhinnan i  
munhålan är ett bra upptagningsområde för  
många läkemedel. Därför jobbar vi hela tiden  
med att hitta samarbetspartners för utveckling  
av nya medicinska tuggummi. Men det är en dyr 
och svår process som vi helst vill driva i samarbete 
med andra företag med specialistkompetens kring 
själva substansen eller sjukdomsområdet. Vi har 
tittat lite på allergisk rinit, där vi vet att vårt tugg- 
gummi skulle fungera, men inom detta område  
har vi ännu inte hittat någon lämplig partner.  
Däremot har vi skrivit avtal rörande en screening-

forts.
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studie med ett amerikanskt bolag inom Cough & 
Cold, MediiGum LLC, som strävar efter att lindra 
förkylning med hjälp av tuggummi – en gigantisk 
marknad för den som lyckas inom det området.

Vad är det viktigaste som kommer  
att hända under 2019?
Självklart ser vi fram emot att få tillståndet från  
Läkemedelsverket. Det är en viktig milstolpe som 
öppnar	upp	för	fler	registreringsansökningar	på	 
fler	marknader,	via	den	så	kallade	MRP-processen.	
Samtidigt	kommer	”säljet”	på	alla	nivåer	i	Bolaget	
att få en ökad betydelse under 2019 och framåt. 
Att	sluta	fler	försäljningsavtal	är	ett	högt	prioriterat	
arbete som växlas upp i takt med att vi närmar oss 
godkännandet av vårt tuggummi.  
 
Det kommer även att hända en del med cannabis-
projektet, en affärsplan ska färdigställas för att  
identifiera	affärsmöjligheter	och	potentiella	vägar	
framåt. Parallellt fortsätter också det spännande 
arbetet med prototyputvecklingen av cannabis- 
tuggummi i vårt nyetablerade utvecklingslabora- 
torium.

Och slutligen, med tanke på alla  
dessa positiva saker som du beskriver, 
är det inte dags att börja tjäna pengar 
snart? Och hur ser prognosen ut  
de första åren?
Vi	strävar	naturligtvis	efter	att	finna	samarbets- 
partners som har förmågan att skapa volym i  
försäljningen med bibehållen lönsamhet, det är 
mycket viktigt. Därför gäller det att ha lite is i  
magen och inte teckna avtal med första bästa  
intressent, som senare kan visa sig blockera  
andra och mer lönsamma samarbeten. Det är  
en blandning av strategi och taktik. Men självklart 
ska vi börja tjäna pengar inom en snar framtid. 
 
Vad gäller prognoser så har vi en konsekvent  
inställning. Vi kommer inte att kommunicera några 
prognoser kring vår försäljning. Vi är inne i en stark, 
positiv förändringsfas och bedömer att det i dags-
läget inte går att lämna en prognos som kan vara 
relevant över tid.
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Mål, strategi och affärsmodell
Enorama Pharmas plattformsmodell tillåter varje 
kund	att	specificera	den	önskade	tillämpningen	
av produkten, avseende såväl aktiv substans som 
form, färg och smak på tuggummit. Affärsmodellens 
styrka ligger i att vi kan utveckla varje produkt till-
sammans med kunden, så att kunden får exakt den 
produkt som önskas. 

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

Enorama Pharma arbetar strategiskt med små fasta 
kostnader och minimal kapitalbindning. Detta  
möjliggörs genom att Bolaget verkar i ett nätverk  

av internationella samarbetspartners, som bland 
annat hanterar kliniska studier, tillverkning och  
regulatoriska frågor. Enorama Pharmas egen  
organisation besitter kärnkompetensen kring  
tuggummin som bärare av läkemedel, kunskapen 
om tillverkningsmetoden för compressed chewing 
gum samt licensiering och avtal. Det är denna  
mycket komplexa kompetens som gör oss unika 
och skapar vår verksamhetsnisch på den globala 
arenan. Den kräver inte bara konkret know-how 
kring tuggummitillverkning, utan även lång  
erfarenhet från den globala marknaden och  
dess aktörer. 

En unik utgångspunkt 
För Enorama Pharma är det kommersiella nätverket 
en avgörande tillgång och vår främsta framgångs-
faktor, helt i linje med hur ekonomer värderar upp 
nätverkens betydelse i den digitaliserade ekonomin. 

Enorama Pharmas affärsmodell bygger på B2B-försäljning av  
medicinska tuggummin till läkemedelsföretag, detaljhandelskedjor  
och	apoteksföretag.	Det	finns	ett	omvittnat	stort	intresse	för	nya	sätt	att	
paketera och administrera generiska läkemedel i syfte att skapa en  
förnyad marknadsposition för läkemedel vars patent har löpt ut. Genom 
fokus på generika undviker Enorama Pharma dessutom de omfattande 
kostnader som är förknippade med kliniska tester av nya läkemedel. 
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Flexibel, kostnadseffektiv affärsmodell 
Med vår erfarenhet och kompetens utgör Enorama  
Pharma kärnan i ett kommersiellt nätverk av satellit- 
modell. Detta möjliggör en verksamhet med låga  
fasta kostnader och det eliminerar den kapital- 
krävande	investeringströskel	som	annars	finns 
till globala marknader för försäljning av tillverkade 
fysiska varor. Den verkliga instegströskeln består 
av kunskap och nätverk. Enorama Pharma har alltså 
genom sitt kunnande öppnat dörren till en världs-
marknad, samtidigt som tröskeln för ytterligare  
nya aktörer är hög. 

Tillverkningskompetens,	ett	globalt	nätverk	av	sam-
arbetspartners och erfarenhet av de kommersiella 
avtalen med dessa, medger en exakt styrning av 
den process som outsourcats. Även detta är av- 
görande för Enorama Pharmas framgång. På världs-
arenan har vi valt ut de bästa företagen att samarbeta  

med för att säkerställa att vårt koncept ska vara 
gångbart globalt.

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

Exempel på samarbetspartners är företaget Aizant  
i Indien som är ett företag inom CRO (Contract  
Research Organisation), som bland annat utför de  
kliniska testerna avseende dosering, tillverknings- 
barhet och kvalitet. Aizant är den partner som  
utför de stabilitets- och bioekvivalensstudier som  
är nödvändiga för godkännande av vår produkt  
hos	läkemedelsmyndigheter.	Tillsammans	med	 
Dr. Reddy’s utvecklar vi nya nikotintuggummi för 
den amerikanska marknaden. Och vi har nyligen 
tecknat avtal rörande en screeningstudie med 
MediiGum LLC, ett Floridabaserat företag som  
strävar efter att lindra förkylning.

kunderna

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

Försäljning

DistributionMarknadsföring

Tillverkning

Regulatoriska frågor

Kliniska studier

R&D

partners

erfarenhet
kunskap

kontaktnät

Enorama Pharma

forts.
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Bolagets strategi 
På kort sikt är strategin att erhålla myndighets- 
godkännande och om allt följer tidsplanen, lansera 
vårt nikotintuggummi för premiumsegmentet  
inom Private Label-marknaden. För att bearbeta  
den internationella marknaden, kommer det  
globala	försäljningsarbetet	intensifieras	parallellt	
med	att	registreringsansökningar	för	fler	kommer- 
siellt relevanta marknader sänds in. Vidare ska  
utvecklingsprojektet kring medicinsk cannabis  
resultera i en affärsplan under första halvåret  
2019.

På längre sikt ska Enorama Pharma tillhandahålla  
ett	flertal	medicinska	tillämpningar	utöver	nikotin.	
Detta innebär ett omfattande arbete med kliniska 
tester, genomförbarhetsstudier och tillstånds- 
ansökningar. 

Bolagets mål under kommande  
18 månader är att: 

 Erhålla läkemedelsregistrering från det svenska 
läkemedelsverket för vårt nikotintuggummi och 
att via en så kallad Mutual Recognition Procedure 
(MRP) erhålla marknadsgodkännande på andra 
kommersiellt relevanta marknader. 

 Ytterligare bearbeta den internationella mark-
naden för att sluta nya försäljningsavtal för vårt 
nikotintuggummi med läkemedelsföretag och 
detaljhandelskedjor, ett arbete som förstärkts 
genom att rekrytera Mårten Appelgren som ny 
Director of Business Development.

 Fortsätta samarbetet med Dr. Reddy’s, för att ge-
mensamt utveckla optimala produkter för  
den nordamerikanska marknaden och snarast 
möjligt göra dem klara för lansering. 

forts.



Summering av Enorama Pharmas  
strategi och affärsmodell: 

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

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

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

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

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

 – Snabbt insättande effekt
 – Enkelt och bekvämt – tas utan vatten
 – Både systemisk och lokal effekt
 – Lägre doser – reducerad första  

 passage-metabolism
 – Färre biverkningar

 Produkten – compressed gum-teknologin 
skapar unika fördelar. 

 Produktion – outsourcas till CMO, vilket 
ger låga fasta kostnader och låg kapital-
bindning.
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 Förbereda lansering på den nordeuropeiska 
marknaden, där avtal avseende vårt nikotin-
tuggummi skrivits med ett nordeuropeiskt  
läkemedelsbolag.

 Driva utvecklingsprojektet kring medicinsk  
cannabis mot en utveckling av en prototyp av  
ett cannabistuggummi samtidigt som företaget 
utvärderar möjliga samarbetspartners och tar 
fram en affärsplan.

 Hitta	en	samarbetspartner	för	att	utveckla	ett	
medicinskt tuggummi för behandling av allergisk 
rinit.

 Genomföra screeningstudie av ett medicinskt 
tuggummi mot förkylning (Cough & Cold) i  
samarbete med MediiGum LLC.



Vår plattform

ChewMed®-teknologin gör det möjligt för  
Enorama Pharma att erbjuda medicinska tugg- 
gummin med förbättrade konsumentegenskaper. 
Vårt tuggummi har bättre sensoriska egenskaper  
än andra medicinska tuggummin när det gäller 
konsumentupplevelse och smak. Våra tuggummin 
upplevs mjukare än traditionella nikotintugg- 
gummin och har en mer intensiv och långvarig 
smak. 

En kall och torr tillverkningsprocess av tuggummin 
är fördelaktig jämfört med en traditionell värme– 
beroende	process	på	flera	sätt.	Värme	påverkar	 
många aktiva farmakologiska substanser negativt.  
Eftersom en kall process inte påverkar substanserna  
på samma sätt, har ChewMed®-teknologin väldigt  
bra förutsättningar för utveckling av medicinska  
tuggummin	inom	flera	olika	farmakologiska	 
tillämpningsområden. 
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Enorama Pharma utvecklar och tillverkar medicinska tuggummin. Vi använder en  
modern	teknikplattform, som	vi	kallar	ChewMed®.	ChewMed®-teknologin	gör	det	 
möjligt för oss att producera tuggummi från ett torrt gummipulver under högt tryck.  
Det gör att hela tillverkningsprocessen kan genomföras vid låg temperatur, vilket  
resulterar i ett tuggummi med ett antal fördelar jämfört med medicinska tugg- 
gummin	som	tillverkas	genom	traditionell,	varm	teknik. 



ChewMed®

ChewMed®-teknologin erbjuder också en unik  
möjlighet att utvärdera olika substanser och deras  
lämplighet för administrering via munhålans slem- 
hinna. Enorama Pharma kan därför erbjuda affärs-
partners att testa sina substanser i företagets in 
vitro-testmodell. Prototyper kan tas fram för att  
bedöma och utvärdera optimal dosering och  
stabiliteten hos substansen under tillverknings- 
processen.

Enorama Pharma har valt att outsourca produk- 
tionen	till	kontraktstillverkare,	enligt	de	specifika- 
tioner som följer av Bolagets ChewMed®-teknologi. 
Företaget räknar med att inom en överskådlig tid  
ha tillgång till en produktionskapacitet motsvarande 
1 miljard tuggummin på årsbasis.
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Dr Reddy’s
Dr. Reddy’s är ett indiskt multinationellt 
läkemedelsföretag	baserat	i	Hyderabad	 
i Indien. Dr. Reddy’s tillverkar och  
marknadsför ett stort antal läkemedel, 
totalt cirka 190 läkemedel och 60 aktiva 
farmaceutiska ingredienser (API) för  
läkemedelsframställning. Koncernen  
har dotterbolag i stora delar av världen 
och	totalt	över	20 000	anställda.	 
Dr Reddy’s är listade på New York  
Stock Exchange och Bombay Stock  
Exchange.

Enorama Pharma har tecknat avtal med 
Dr Reddy’s avseende utveckling och 
försäljning av nikotintuggummi på den 
nordamerikanska marknaden. Avtalet 
innebär intäkter för Enorama Pharma 
både under utvecklingsarbetet och  
därefter som provision på försäljning.



Det som driver Enorama Pharmas värdetillväxt är 
storleken och tillväxten på den relevanta marknaden  
för Bolagets första produkt – nikotintuggummit.  
Tillväxten	drivs	av	en	kombination	av	faktorer,	till	 
exempel strängare lagstiftning kring tobaksbruk, 
ökad hälsomedvetenhet och kampanjer mot rökning,  
men även av ökat intresse på marknaden för så kall-
ade Private Labels, inte minst inom premium- 
segmentet. Därutöver påverkas marknaden avsevärt  
av de stora tobaksbolagens agendor som allt mer 
går mot att förse konsumenterna med Reduced-Risk 
Products för att minska risken för rökrelaterade  
sjukdomar. 

Det är en angelägen uppgift att underlätta för 
människor att sluta röka och leva hälsosammare. 
Även om allt färre i västvärlden röker, så tillkommer 
varje år miljontals nya rökare som i framtiden  
behöver stöd för att sluta röka. Erfarenheter visar  
att det ofta krävs mellan 8–10 försök innan  
permanent rökstopp nås. Det är inte heller ovanligt 

att vana rökare använder nikotintuggummin när 
möjligheter till rökning saknas, till exempel under 
flygresor	eller	på	kontoret.	

Globalt	finns	1,1	miljarder	tobaksrökare	i	åldern	15	år	 
eller	äldre,	enligt	World	Health	Organisation	(WHO).	
Det motsvarar drygt 21 procent av jordens befolkning  
över 15 år. År 2025 beräknas cirka 19 procent av jor-
dens vuxna befolkning röka, vilket är en bra bit ifrån 
WHO:s	mål	att	färre	än	15,5	procent	röker	2025.	

Bruket av tobak kostar världens ekonomier mer än 
1 000 miljarder dollar årligen i sjukvårdskostnader 
och förlorad produktivitet. Varje år dör cirka 7 miljoner  
människor	till	följd	av	tobaksbruk,	varav	flertalet	bor	
i utvecklingsländer. Drygt 100 länder har i dag infört 
någon form av rökrestriktioner. 

Det	finns	omfattande	forskning	som	ger	starka	 
belägg	för	att	Nicotine	Replacement	Therapy	(NRT)	
eller rökavvänjningsprodukter är effektiva för att 
hjälpa patienter att hantera abstinenssymtom.  
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Våra tillämpningsområden

Rökavvänjning  
– Suget efter nikotinersättning ökar när allt fler slutar röka



Antal rökare (miljoner)  
– faktiska siffror och prognos*
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Källa: WHO Global Report on Trends in Prevalence  
of Tobacco Smoking 2000-2025, 2nd edition (2018).
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Nikotintuggummi och dito plåster har därför tagits 
upp	av	WHO	på	en	global	lista	över	livsnödvändiga	
läkemedel med hög kvalitet, bevisad effekt, god-
tagbar säkerhet och kostnadseffektivitet som stärker 
folkhälsan.	Att	WHO	pekar	ut	nikotintuggummin	
och	NRT	som	viktig	medicin	utgör	ett	stort	steg	 
mot förbättrad global tillgång till säker, effektiv och  
prisvärd behandling av tobaksmissbruk. Redan 2014 
såldes	NRT	i	139	av	195	länder.	De	länder	som	 
saknade	NRT	var	med	få	undantag	utvecklingsländer.	

Även om antalet rökare globalt fortfarande är mycket  
stort har det varit en relativt liten men stadig minskning  
sedan 2000, då det uppskattades att det fanns  
1	143	miljoner	rökare	globalt.	2005,	det	år	då	WHO	
Framework	Convention	on	Tobacco	Control	(FCTC)	
trädde i kraft, fanns 1 134 miljoner rökare – en minskning  
med 9 miljoner rökare under en femårsperiod. Fram 
till 2015 minskade det med ytterligare 20 miljoner 
rökare. Om länder upprätthåller tobakskontrollen vid  
den nuvarande intensiteten projiceras ytterligare  
20 miljoner färre rökare under perioden 2015-2025. forts.



Allergisk rinit  
– Allt fler lider av allergiska besvär
Förekomsten av allergiska sjukdomar i världen ökar. 
Dessa sjukdomar innefattar astma, allergisk rinit, 
anafylaxi, läkemedels-, livsmedels-och insektsallergi, 
samt	eksem	och	nässelfeber.	Ökningen	är	särskilt	
stor	hos	barn.	Totalt	sett	påverkas	en	stor	del	av	 
världens befolkning av olika allergiska besvär.  
Vissa symptom, t.ex. allergisk rinit, beräknas enligt 
World Allergy Organisation drabba mellan 10 och  
30 procent av befolkningen. 

Den globala marknaden för behandling av allergisk 
rinit	uppskattas	enligt	researchbolaget	Technavio	
vara värd 12 miljarder dollar år 2020. Den aktuella 
generikamarknaden inom området beräknas växa 
med 11 procent per år. 

Patentskyddet	har	gått	ut	för	de	flesta	antihistaminer 
som traditionellt använts som aktiv substans vid 
behandling	av	allergisk	rinit.	Det	finns	betydande	
möjligheter	att	identifiera	möjliga	läkemedel	mot	
allergisk rinit där tuggummit kan vara en lämplig  
bärare. Enorama Pharma har tagit ett första steg på  
vägen mot ett anti-allergituggummi genom att  
genomföra en teknisk utvärdering av några olika 
aktiva substanser. Analysen pekade ut sju API:er som  
potentiella kandidater. Bolaget söker för närvarande 
en samarbetspartner inom allergi, vilket är en för- 
utsättning för vidare utveckling inom området.

Cough & Cold  
– Spännande avtal med MediiGum LLC
Receptfria produkter som lindrar förkylningsbesvär, 
så kallade Cough & Cold-produkter, blir allt vanligare  
och representerar globalt sett ett mycket stort  
segment. Det är också sannolikt att tuggummit är  
en effektiv och attraktiv bärare av denna typ av läke- 
medel, varför Enorama Pharma förväntar sig att 
även detta terapiområde passar vår ChewMed®- 
teknologi.

Enorama Pharma har därför nyligen ingått avtal 
med företaget MediiGum LLC (Florida, USA) för att 
genomföra en screeningstudie av aktiva substanser 
inom terapiområdet Cough & Cold. Förstudien  
ska närmare undersöka olika aktiva substansers 
lämplighet	för	administrering	via	tuggummi. 

MediiGum LLC har planer på att lansera ett antal 
medicinska tuggummiformuleringar i framtiden. 
Hela	kostnaden	för	den	inledande	analysen	täcks	 
av	MediiGum	LLC. 
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Medicinsk cannabis  
– En marknad med explosionsartad utveckling
Det senaste året har väl ingen kunnat undgå  
diskussionen om huruvida cannabis för medicinskt 
bruk ska legaliseras eller inte. Bara under de senaste  
åren har ett stort antal länder inklusive EU valt att 
legalisera cannabis för medicinsk användning.  
Den globala världsmarknaden för produkter inom 
området förväntas växa till 40–55 miljarder USD 
2025,	enligt	flera	oberoende	marknadsrapporter.	
Marknadstillväxten drivs framför allt av legaliserings- 
vågen	i	Nordamerika,	men	också	av	att	flera	kliniska	
studier påvisat nyttan med medicinsk cannabis  
för	flera	olika	patientgrupper.	Några	exempel	på	 
terapeutiska områden med potential är smärt- 
lindring, aptitstimulans, lindring till patienter som 
lider av hiv/aids, cancer och multipel skleros.

I början på året startade Enorama Pharma en  
utvärdering av affärsmöjligheterna inom detta  
segment	tillsammans	med Business	Sweden	i	
USA, som	samägs	av	svenska	staten	och	närings-
livet.	Projektet	som	delvis	finansierats	av Business	
Sweden har	utvärderat	flera	aspekter	inom	cannabis- 

segmentet i USA, bland annat regulatoriska krav, 
distributionsnät, marknadsintresse och hur Enorama 
Pharmas affärsmodeller och ChewMed®-teknologi 
passar in i detta segment.

Resultatet av utvärderingen visade att potentialen 
och intresset för ett medicinskt cannabistuggummi 
i USA är mycket stort. De regulatoriska och legala 
hinder	som	delvis	finns	kvar	och	som	identifierades	
i denna utvärdering förväntas bli lägre över de  
kommande åren. Enorama Pharma ser goda möjlig- 
heter att längre fram i utvecklingsarbetet kunna 
finansiera	projektet	tillsammans	med	partners	som	
redan är verksamma inom medicinsk cannabis.

Under hösten erhöll Enorama Pharma tillstånd från 
Läkemedelsverket att införa och hantera cannabis 
och därmed startade Bolaget sin utvecklingsprocess  
med att etablera ett utvecklingslaboratorium i  
Malmö. Parallellt med detta jobbar Bolaget vidare 
på sin affärsplan och med att hitta och utvärdera 
möjliga samarbetspartners.
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ANDERS ERMÉN  
STYRELSEORDFÖRANDE	

Invald	i	styrelsen	2016. Född	1963. Driver	 
egen	verksamhet	sedan	1996	med	inriktning på	
redovisning, affärsutveckling och management.  
Anders Ermén har över 20 års erfarenhet från  
musik- och medieindustrin, såväl nationellt som 
internationellt, samt erfarenhet från läkemedels- 
industrin. Han	har	även	lång	erfarenhet	av	 
beskattningsfrågor samt avtalsförhandlingar.  
Anders	Ermén är	delägare	i	Swede	Unipharma	AB.

TOMAS ERIKSSON  
STYRELSELEDAMOT	

Invald i styrelsen 2012. Född 1964. VD för Sinntaxis 
som utvecklar ett läkemedel för att rehabilitera hjär-
nan hos strokepatienter. Medgrundare och fd VD i 
A1M Pharma, ett läkemedelsutvecklingsbolag som 
fokuserat	på	behandling	av	akuta	njurskador.	Tomas	
Eriksson	har	en	fil	kand.	från	Lunds	Universitet	med	
huvudinriktning	företagsekonomi.	Tomas	Eriksson	
har lång erfarenhet från arbete i ledande positioner 
med medicinsk teknik och diagnostik såsom:  
Area Manager Gambro AB, försäljningschef Nordic 
Bioscience (Danmark) och Sales & Marketing  
Director	i	Magle	Life	Science	AB.	Tomas	Eriksson	 
är delägare i Swede Unipharma AB.

Styrelsen

Styrelse och ledning
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MATS PERSSON  
STYRELSELEDAMOT	

Invald	i	styrelsen	2016.	Född	1961.	VD	för	Hamlet	Pharma	 
som bedriver läkemedelsutveckling som syftar till att ta 
fram nya preparat för cancerbehandling. Mats Persson 
har en doktorsexamen från 1991 i biokemi. Mats Persson  
har även mer än 20 års erfarenhet av klinisk forskning 
och	utveckling	från	AstraZeneca.	Han	har	under	flertal	
år haft ledande befattningar bland annat på LEO Pharma  
i Danmark, där han suttit i ledningsgruppen för forsk-
ning och utveckling och ansvarat för externa samarbeten,  
med såväl akademiska som externa specialister.  
Mats Persson var tillsammans med VD Mats Rönngard  
medgrundare av Swede Unipharma AB som i sin tur 
bildade Enorama Pharma 2006.

MATS RÖNNGARD  
VD/STYRELSELEDAMOT	

Född 1956. Uppväxt i en entreprenörsfamilj och har 
studerat ekonomi vid Lunds Universitet. Mats Rönngard  
är en entreprenör med mer än 30 års erfarenhet av att 
hjälpa	ett	flertal	börsnoterade	internationella	bolag,	
främst inom snabbrörliga konsumentvaror och läke-
medel, med deras marknadsföring och försäljning. På 
kundlistan	återfinns	exempelvis	bolag	som	Swedish	
Match, Carlsberg, Kraft Foods, AstraZeneca och Novo 
Nordisk. Mats Rönngard var tillsammans med styrelse- 
medlem Mats Persson medgrundare till Swede Unipharma  
AB, som i sin tur bildade Enorama Pharma 2006. Mats 
Rönngard noterade Enorama Pharma på Nasdaq First 
North i juni 2016 och är delägare i Swede Unipharma AB.

ANDERS JUNGBECK  
STYRELSELEDAMOT	

Invald	i	styrelsen	2016.	Född	1955.	Anders	Jungbeck	 
har bakgrund inom läkemedelsindustrin, med  
ledande befattningar i bolag som AstraZeneca,  
GSK, Ratiopharm och Actavis, och är även leg.  
sjuksköterska.	Anders	Jungbeck	har	arbetat	såväl	 
i Sverige som utomlands och har lång erfarenhet  
av	globala	lanseringar	och	affärsutveckling.  

MATS RÖNNGARD  
VD/STYRELSELEDAMOT	

ANNETTE AGERSKOV  
VICE VD 

Född 1960. Gedigen arbetserfarenhet av nikotin- 
substitut i allmänhet och av nikotintuggummin i 
synnerhet. Annette Agerskov har under merparten 
av sin karriär haft ledande befattningar inom Fertin 
Pharma A/S, en av världens största tillverkare av 
nikotintuggummi. Annette Agerskovs många år 
i branschen för nikotinsubstitut har genererat ett 
brett kontaktnät med både underleverantörer och 
återförsäljare. Annette Agerskov har en magister-
examen i Marketing och International Business från 
Aarhus Business School. 

Ledningen
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Medarbetarna är en av Enorama Pharmas största 
tillgångar.	Teamet	representerar	en	bred	kunskap	
och djup kompetens med erfarenhet från såväl 
marknadsföring som utveckling av medicinska  
tuggummin. Det gör att vi på alla plan förstår vad 
slutkonsumenten vill ha och hela organisationen 
strävar efter samma mål – att bli en ledande global 
leverantör av konsumentvänliga medicinska  
tuggummi. 

I förlängningen är slutmålet att förbättra livskvaliteten  
hos världens alla rökare och göra det lättare att sluta 
röka. Samtidigt utvecklar vi vår ChewMed®-teknologi  
till att omfatta medicinska tuggummin för andra 
medicinska tillämpningar.  
 
Vår företagskultur präglas av entreprenörskap och 
det	är	medarbetarnas	engagemang,	nyfikenhet	och	
framåtanda som skapar Enorama Pharmas framgång.

Teamet som gör skillnad
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Bolagets verksamhet
Om verksamheten
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus 
på konsumentvänliga medicinska tuggumminför adminis-
tration av beprövade läkemedelsubstanser. Enoramas mål 
är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga 
medicinska tuggummin.     
 

Affärsidé
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga medicinska tugg-
gummin som innehåller beprövade substanser och erbjuda 
dessa som Private Label (se nedan). Fördelarna med medi-
cinska 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 regist-
reras som läkemedel.      
 

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

Produkter för rökavvänjning
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt nikotin-
tuggummi i olika smaker som ska erbjudas globalt. Enorama 
Pharma skapar ett tuggummi som är lika uppfriskande som 
ett konfektyrtuggummi och har samma medicinska effekt 
som andra nikotintuggummin. Bolaget har avslutat studier för 
administration av nikotin via tuggummi med sikte på att lansera 
Bolagets första nikotintuggummi under 2019. Enorama Phar-
ma	har	ingått	flera	kundavtal	som	ger	tillgång	till	de	nordame-
rikanska och nordeuropeiska marknaderna.    
 

Produkter för andra aktiva substanser 
Första utvärderingsarbetet av tillämpningsområdet allergisk 
rinit har tidigare genomförts med positivt resultat. Enorama 
Pharma har även påbörjat utvecklingen av ett medicinskt 
cannabistuggummi avsett för den nordamerikanska och euro-
peiska marknaden. Utöver detta tecknade Enorama Pharma i 
februari 2019 ett avtal med det amerikanska bolaget Medii-
Gum LLC för en screeningstudie av aktiva substanser inom 
terapi- området Cough & Cold.

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

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

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
Styrelsen i Enorama Pharma meddelade i januari att Bolaget 
ingått låneavtal med Bolagets huvudägare Swede Unipharma 
AB gällande ett brygglån om 7,5 MSEK. Brygglånet syftade till 
att	finansiera	Enoramas	rörelsekapital	till	och	med	juni	2018.	

Under första kvartalet slutförde Enorama Pharma analysen 
av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets fyra 
nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med 
mint-	och	fruktmintsmak.	Resultaten	låg	inom	specifikationerna	
och var således positiva. I början av april slutfördes även den 
andra bioekvivalensstudien av Bolagets nikotintuggummi med 
frukminttsmak och resultatet var positivt. Därmed blev samtliga 
studier som krävs för läkemedelsregistrering färdigställda.   
    
I april meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget 
ingått ett nytt låneavtal med Bolagets huvudägare Swede 
Unipharma AB gällande ett brygglån om 3,5 MSEK. Brygglånet 
syftade	till	att	finansiera	Enoramas	rörelsekapital	till	och	med	
månadsskiftet augusti/september 2018.    
   
I juni meddelade Bolaget att Enorama Pharma tillsammans 
med Business Sweden inlett en utvärdering av affärsmöjlighe-
terna inom medicinsk cannabis i USA. Utvärderingen visade 
att marknadspotentialen i detta segment är mycket stor och 
Bolaget beslutade därför att gå vidare med utvecklingen inom 
detta segment.     
 
I augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets huvudäga-
re Swede Unipharma AB lämnar Bolaget ett villkorat aktieägar-
tillskott om 4 MSEK genom att omvandla del av tidigare utfär-
dade	lån	i	syfte	att	stärka	Enoramas	egna	kapital	och	finansiella	
ställning. 
     
Under sommaren meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
ansökt om ett partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, 
LMV. Inför detta, införde Enorama Pharma ett omfattande 
kvalitets-ledningssystem för att säkerställa att Bolaget följer 
GDP-reglerna (Good Distribution Practice). I september med-
delade LMV att Enorama Pharma erhållit tillstånd till partihan-
del med läkemedel. Därmed kom samtliga förutsättningar på 
plats för Bolaget att ansöka om läkemedelsregistrering för 
medicinska produkter i Europa under eget namn.   
   
I september sände Enorama Pharma in registreringsan-
sökningar till LMV i Sverige för vart och ett av Bolagets fyra 
nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med 
mint- och fruktmintsmak. Dessa ansökningar var ett första steg 
mot godkännande av produkterna i hela EU, via en så kallad 
MRP-process (Mutual Recognition Procedure).   
   
Den 17 oktober passerade Enorama Pharma Läkemedels-
verkets valideringsfas för registreringsansökningar då LMV 
meddelade att registreringsansökningarna avseende fyra 

nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med 
mint- och fruktmintsmak – är kompletta och korrekta, samt att 
handläggningen	har	inletts. 	 	 	 	 	
 
Den 23 oktober beslutade styrelsen i Enorama Pharma att 
genomföra en Företrädesemission om 25 MSEK. Syftet var att 
täcka Enorama Pharmas kapitalbehov åtminstone till december 
2019 i väntan på potentiella intäkter från kommersialiseringen 
av	Bolagets	första	produkt,	samt	att	finansiera	den	initiala	ut-
vecklingen av nya användningsområden för Bolagets medicin-
ska tuggummin.     
 
Den 29 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
erhöll tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering 
av cannabis.      
 
Den 30 oktober offentliggjorde Enorama Pharma ett informa-
tionsmemorandum med anledning av den Företrädesemission 
som skulle genomföras under teckningsperioden 1 november 
–	16	november	2018. Teckningskursen	uppgick	till	52	SEK	per	
ny aktie och Bolaget meddelade att emissionen omfattades 
av tecknings- och garantiåtaganden upp till 85 procent av 
Företrädesemissionen.     
 
Den 22 november lämnade Enorama Pharma glädjebeskedet 
att Företrädesemissionen övertecknades till 152 procent och 
Bolaget tillfördes cirka 21,5 MSEK efter emissionskostnader. 
     
Resultatet visade att 89,5 procent av de erbjudna aktierna 
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill mottogs teck-
ningsanmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter 
motsvarande 62,5 procent av de erbjudna aktierna.

Framtida kapitalbehov/ 
möjligheter till fortsatt drift
Enorama	Pharma	AB	kommer	att	behöva	framtida	finansiering	
för	att	kunna	fullfölja	sitt	arbete	fram	till	positivt	kassaflöde.	
Arbetet	med	att	säkerställa	den	framtida	finansieringen	av	
verksamheten sker kontinuerligt och förväntas att ske genom 
lån	eller	en	nyemission	av	finansiella	instrument,	eller	en	
kombination av dessa. Nuvarande kapital beräknas räcka till 
månadsskiftet augusti/september. Bolagets kapital är därmed 
inte tillräckligt för den närmaste 12 månaders perioden varför 
Bolaget	behöver	säkerställa	finansiering	för	den	fortsatta	
driften enligt ovan. Om styrelsens planer för kapitalanskaffning 
och	försäljning	inte	lyckas	finns	det	väsentlig	osäkerhetsfaktor	
avseende antagandet av Bolagets fortsatta drift. Lansering 
av Bolagets produkter beräknas komma igång under andra 
halvåret 2019. 

Förvaltningsberättelse



Ägarförhållanden

Efter den riktade nyemissionen har bolaget 1 616 aktieägare. Av dessa har två stycken över 10% innehav.  
Swede Unipharma AB 50,73% och Baulos Capital Belgium SA 12,08%.

Flerårsöversikt
  2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning  (tkr)  5 256 1 573 0 0 0
Resultat	efter	finansiella	poster	(tkr)	 	 -16	339	 -8	756	 -7	836	 -656	 -20
Soliditet (%)  43,8% 47,5% 66,6% 71,2% 72,0%
Antal anställda  5 3 2 0 0
      

Förslag till resultatdisposition
Till	årsstämmans	förfogande	står	följande	vinstmedel:		 	 	 	 	 	
      kr
 - överkursfond       21 921 997
-  balanserade vinstmedel      -3 839 672
-  årets resultat      -16 339 339

Summa       1 742 986
      

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

-  balanseras i ny räkning      1 742 986

Summa      1 742 986

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591
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  2018-01-01 2017-01-01
 Not 2018-12-31 2017-12-31
    

 

Rörelsens intäkter 1  
Nettoomsättning  5 256 011  1 572 890 
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning 2 6 723 375  3 733 644 
Övriga	rörelseintäkter	 	 105	648		 83	275	
Summa rörelseintäkter  12 085 034  5 389 809

Rörelsens kostnader
Övriga	externa	kostnader	 3	 -21	498	196	 -10	054	186
Personalkostnader 4 -5 874 405 -3 222 372
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  -7 468  0 
Övriga	rörelsekostnader	 	 -197	458		 -18	397	
Summa rörelsekostnader  -27 577 527  -13 294 955 

   
Rörelseresultat  -15 492 493  -7 905 146 
   
Räntekostnader och liknande resultatposter  -846 846  -850 608 

Resultat efter finansiella poster  -16 339 339  -8 755 754 
 
Resultat före skatt  -16 339 339  -8 755 754 

Skatt på årets resultat 5 0  0 
 
ÅRETS RESULTAT  -16 339 339  -8 755 754  

   
 

Resultaträkning
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Balansräkning
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  Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 6 20 110 207  13 386 832 
Summa immateriella anläggningstillgångar   20 110 207  13 386 832

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 7  440 582 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar   440 582 0
   
Summa anläggningstillgångar   20 550 789  13 386 832 
     
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 109 732  1 595 650 
Övriga	fordringar	 	 532	995		 269	175	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 206 292  70 860 
Summa kortfristiga fordringar  1 849 019  1 935 685 
   
Kassa och bank 9 16 430 427  164 760 
   
Summa omsättningstillgångar  18 279 446  2 100 445 
   
SUMMA TILLGÅNGAR  38 830 235  15 487 277 



 Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
EGET KAPITAL 10  
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  827 900  752 637 
Fond för utvecklingsutgifter  14 448 223  7 724 848 
Summa bundet eget kapital  15 276 123  8 477 485 
   
Fritt eget kapital     
Överkursfond		 	 21	921	997		 6	993	346	
Balanserat resultat  -3 839 671  646 111 
Årets resultat   -16 339 339  -8 755 754 
Summa fritt eget kapital  1 742 987  -1 116 297 
   
SUMMA EGET KAPITAL  17 019 110  7 361 188 
   
Långfristig skuld   
Skulder till kreditinstitut 11 0  3 050 000 
Skulder till koncernföretag 11 7 100 000 0
Summa Långfristiga skulder  7 100 000  3 050 000 
   
Kortfristiga skulder     
Kortfristig skuld kreditinstitut  1 550 000  200 000 
Leverantörsskulder   4 461 184  2 382 650 
Skulder till koncernföretag  6 336 409  265 485 
Aktuella skatteskulder  204 903  128 696 
Övriga	skulder	 	 1	236	259		 1	599	812	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 922 370  499 446 
Summa kortfristiga skulder  14 711 125  5 076 089 
   
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  38 830 235  15 487 277 

Balansräkning
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Rapport över förändringar i eget kapital
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  Fond
 Aktie- aktiverande   Överkurs Balanserat Årets    
 kapital  balanser. utg. fond resultat resultat Summa
   
Ingående balans 2017-01-01 708 586 3 991 204 10 258 392 1 957 477 -7 836 114 9 079 545
Omföring resultat föregående år   -10 258 392 2 422 278 7 836 114 0
Transaktioner med ägare      0
Pågående nyemission 44 051  6 993 346   7 037 397
Avsättning fond      
för utvecklingsutgifter  3 733 644  -3 733 644  0
Årets resultat     -8 755 754 -8 755 754
Utgående balans 2017-12-31 752 637 7 724 848 6 993 346 646 111 -8 755 754 7 361 188

      
Omföring resultat föregående år   -6 993 346 -1 762 408 8 755 754 0
Transaktioner med ägare      0
Nyemission 75 264  21 921 997   21 997 261
Erhållet aktieägartillskott    4 000 000  4 000 000
Avsättning fond      
för utvecklingsutgifter  6 723 375  -6 723 375  0
Årets resultat     -16 339 339 -16 339 339
Utgående balans 2018-12-31 827 901 14 448 223 21 921 997 -3 839 672 -16 339 339 17 019 110

Bundet eget kapital Fritt eget kapital



Kassaflödesanalys

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Årsredovisning 2018  |  Enorama Pharma       35         

   2018-01-01 2017-01-01
 Not 2018-12-31 2017-12-31
    
 

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat  -15 492 493 -7 905 145
Avskrivningar  7 468 0
Erhållen ränta  0 0
Erlagd ränta  -846 846 -850 608
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital  -16 331 871 -8 755 753
   
Förändringar i rörelsekapital   
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +)  86 999 -1 790 410
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -)  2 884 703 3 879 618
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13 360 169 -6 666 545
   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -6 723 375 -3 733 644
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -448 050 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -7 171 425 -3 733 644
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission  21 997 261 7 037 397
Erhållet aktieägartillskott  4 000 000 0
Upptagna lån  12 500 000 0
Amortering av lån  -1 700 000 -300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  36 797 261 6 737 397
   
Årets	kassaflöde	 	 16	265	667	 -3	662	792
Likvida medel vid årets början  164 760 3 827 552
Likvida medel vid årets slut 9 16 430 427 164 760
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Not 1 Redovisnings-  
och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Från och med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3)  
vid	upprättande	av	finansiella	rapporter.	

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört  
med föregående år.     
 

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

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

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

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

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

utgifter för utvecklingsarbetet samt utgifter för administration 
och andra allmänna kostnader, som också kan hänföras till  
arbetet med att färdigställa tillgången för användning, är möjliga 
att aktivera. Styrelsen bedömning är att Enorama Pharma AB 
har utmärkta förutsättningar för att generera framtida intäkter 
och för att färdigställa den immateriella tillgången.

Egenutvecklade immateriella  
anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen 
som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är 
uppfyllda: 

 • det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa  
  tillgången,  
 • avsikt	och	förutsättning	finns	att	sälja	eller	använda	 
  tillgången,  
 • det kan visas att tillgången kan generera framtida  
  intäkter, 
 • utgifterna för att färdigställa tillgången kan beräknas  
  på ett tillfredsställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för 
att tillgången ska kunna användas på det sätt som företags-
ledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar 
skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden.  
 

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar är redovisade till an- 
skaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 
 
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar påbörjas 
först när utvecklingsarbetet i all väsentlighet bedöms som  
avslutat och kan användas kommersiellt. 
 

Ersättning till anställda
Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, 
bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner).  
Redovisningen sker i takt med intjänandet. Ersättning till  
anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda  
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
planer	klassificeras	planer	där	fastställda	avgifter	betalas	och	
det	inte	finns	förpliktelser,	vare	pensionsplaner.	Företaget	har	
inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

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

Soliditet (%)
Justerat	eget	kapital	(eget	kapital	och	obeskattade	reserver	
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balans- 
omslutning.
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Not 2  Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning 2018 2017

Årets aktivering övriga kostnader 5 913 310 3 399 736
Årets aktivering personal kostnader 810 065 333 908
 6 723 375 3 733 644

Not 3  Leasingavtal 
Företaget har ingått följande väsentliga leasing/hyresavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal  
    
Framtida minimileaseavgifter operationella leasingavtal 2018-12-31 2017-12-31
Inom 1 år 533 916 240 000
Senare än 1 år men inom 5 år 1 894 464 960 000
Senare än 5 år 0 0
 2 428 380 1 200 000
  
Avgifter som ingår i årets resultat 381 544 240 000

  

Not 4  Personal 2018-12-31 2017-12-31

Medeltal anställda  
Kvinnor 1 0
Män 4 3
 5 3
Löner och ersättningar  
VD, styrelse 1 777 446 1 270 384
Övriga	anställda	 2	144	722	 778	246
 3 922 168 2 048 630
  
Sociala kostnader och pensionskostnader  
VD, styrelse 885 249 673 815
Övriga	anställda	 976	400	 411	393
 1 861 649 1 085 208
  
Styrelsearvode till ej anställda ledamöter 113 750 156 800

Not 5  Skatt på årets resultat  
Bolagets samlade underskott uppgår den 31 december  2018 till 37 275 970 kronor (föregående år 17 985 085 kronor).  
Då	bolaget	befinner	sig	i	en	utvecklingsfas	och	ännu	inte	visat	några	vinster	redovisar	bolaget	ingen	uppskjuten	skatte- 
fordran, hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag.  

  

Not 6  Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2018-12-31 2017-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 13 386 832 9 653 188
Årets aktivering 6 723 375 3 733 644
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 110 207 13 386 832
  
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0
  
Utgående redovisat värde 20 110 207 13 386 832
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Not 7  Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Årets aktivering 448 050 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 448 050 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -7 468 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 468 0

Utgående redovisat värde 440 582 0

  

Not 8  Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetald hyreskostnad 133 381 20 000
Förutbetald försäkringspremier 47 463 28 799
Övriga	förutbetalda	kostnader	 25	448	 22	061
 206 292 70 860

  

Not 9  Likvida medel  
Likvida medel vid årets början och årets slut utgörs tillfullo av banktillgodohavanden.  

  

Not 10  Antal aktier 2018-12-31 2017-12-31

 Antal Antal
Aktier 5 298 562 4 816 875

  

Not 11  Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen  
Skulder till kreditinstitut 0 3 050 000
Skulder till koncernföretag 7 100 000 0
 7 100 000 3 050 000
  
Förfaller mer än 5 år efter balansdagen 0 0

  

Not 12  Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 520 403 154 174
Upplupna socialaavgifter 163 510 48 441
Övriga	upplupna	kostnader	 238	457	 296	831
 922 370 499 446

Not 13  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut  
Företagsinteckning 3 750 000 3 750 000
  
Eventualförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31
Eventualförpliktelser Inga Inga
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 2018-12-31 2017-12-31

 Kvotvärde Kvotvärde
 0,16 0,16



Not 14  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  
Den 29 januari 2019 mottog Enorama Pharma frågor av mindre karaktär på registreringsansökningarna för vart  
och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak. Läkemedels- 
verkets	bedömning	är	att	ingen	av	kompletteringarna	klassificeras	som	”major	objections”. Nästa	fas	i	ärendeprocessen	
är för Enorama Pharma att återkomma med begärda kompletteringar som ska lämnas in till Läkemedelsverket senast 
den 29 april 2019.  
 
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. Kostnaden för projektet täcks av MediiGum LLC.  
 
Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande 
årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen kommer att bestå av tre ledamöter - 
representanter för de två största aktieägarna i Bolaget samt Styrelsens ordförande. Valberedningens förslag kommer 
att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida.  
 
Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget etablerar utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis  
i Malmö Universitets lokaler på Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet kommer att genomföra prototyputveckling  
av cannabistuggummi för den globala marknaden baserat på Enoramas ChewMed®-teknologi.

 Enorama Pharma AB meddelar 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 i dag 29 mars 2019, 
drygt	fyra	veckor före	utsatt	tid.	Den	6	mars	2019	meddelade	Enorama	Pharma	att	Bolaget	har	för	avsikt	att	sända	in	
sin kompletterade ansökan senast 29 mars 2019, en utfästelse som nu har infriats. 
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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
  

mailto:mats.ronngard%40enorama.se?subject=
http://www.enorama.se
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Meet us at First North Nasdaq

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

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

Enorama Pharma uppmärksammar den 31 maj den  
av WHO instiftade så kallade World No Tobacco Day.  
Årets tema är ”Tobacco and lung health”.

mailto:info%40enorama.se?subject=
http://www.enorama.se
https://www.nasdaq.com/symbol/els/erma
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day

