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Sammanfattning av delårssrapport
Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2019
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 tug�gummi med mint- och fruktmintsmak.
Läkemedelsverkets (LMV) bedömning är att
ingen av kompletteringarna klassificeras som
”major objections”. Nästa fas i ärendeprocessen
var för Enorama Pharma att återkomma till LMV
med begärda kompletteringar senast 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 förstudien täcks av
MediiGum LLC.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2019
Nettoomsättningen uppgick till 386 (1 639) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -4 366 (-2 982) KSEK
Resultat före skatt uppgick till -4 557 (-3 024) KSEK
Resultat per aktie* uppgick till -0,86 (-0,63) SEK
Soliditeten uppgick per den 31 mars till 45,89% (21,4%)
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562 aktier.
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Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama
Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att
bereda kommande årsstämmas beslut i valoch arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen kommer att bestå av tre ledamöter
– representanter för de två största aktieägarna i
Bolaget samt Styrelsens ordförande.
Den 19 februari meddelade Enorama Pharma
att Bolaget etablerar utvecklingslaboratorium
för medicinsk cannabis i Malmö Universitets
lokaler på Medeonområdet i Malmö. Labbet
kommer att genomföra prototyputveckling av
cannabistuggummi för den globala marknaden
baserat på Enorama Pharmas ChewMed®teknologi.
Den 29 mars meddelade Enorama Pharma att
svar på LMVs frågor avseende registreringsansökan skickats in till myndigheten, drygt 4
veckor före utsatt tid.

Sammanfattning av delårssrapport
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama
Pharma att det skett en förändring i valberedningens representanter. Baulos Capital Belgium
SA som utsåg dess ägare, Fredrik Olsson, som
sin representant meddelade den 9 april 2019
att han avgått ur valberedningen. Med anledning
av den mycket begränsade tid som återstod till
dess att valberedningen skulle presentera sitt
förslag utsågs ingen ny ledamot.
Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Tidigare
hade Bolaget kommunicerat att erhållet kapital
skulle finansiera verksamheten till december
2019, ett uttalande som bygger på antagande
om intäkter under perioden. I förvaltningsberättelsen angavs istället att nuvarande kapital
beräknas räcka till månadsskiftet augusti/
september. Diskrepansen mellan uttalandena
föranleds av tillämpningen av vedertagna redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen intagen uppskattning exkluderar
förväntade intäkter. Bolaget förväntar dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför
kapitalet fortsatt beräknas räcka till
december 2019.

Den 23 april kallades aktieägarna till årsstämma
den 24 maj 2019 kl. 18.00 hos Pragati AB, S:t
Knuts väg 19 Malmö. Valberedningens förslag
presenterades i kallelsen och återfinnes på
Bolagets hemsida www.enorama.se.
Den 24 april beslutade Enorama Pharma att
etablera en ny enhet inom den expansiva
kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker från Enorama
Pharmas övriga verksamhet och är tänkt att
drivas självständigt och samägas med en eller
flera strategiska samarbetspartners.
Den 3 maj meddelade Enorama Pharma att
man av Patent- och Registreringsverket fått
en underrättelse om att patentansökan, med
nummer 1750679–1, rörande formuleringen av
Bolagets nikotintuggummi, är komplett och att
det inte finns några hinder mot att meddela
patent på uppfinningen. Bolaget har betalat
den i lagen föreskrivna avgiften och förväntar
att få patentansökan godkänd och patentet
kungjort i Svensk Patenttidning under juni
månad 2019.

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

Data per aktie

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

5 298 562
5 298 562
-0,86
-0,86
5 298 562
5 298 562
5 298 562

4 816 875
4 816 875
0,63
0,63
4 816 875
4 816 875
4 816 875

2018-01-01		
2018-12-31		

					

Antal aktier före full utspädning
Antal aktier efter full utspädning
Resultat per aktie före full utspädning
Resultat per aktie efter full utspädning
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning
Antal utestående aktier vid periodens slut
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5 298 562			
5 298 562		
-3,08 			
-3,08 			
4 857 016
4 857 016			
5 298 562			
				

VD har ordet

Vi har aldrig varit starkare än vad vi är idag
Ni som brukar följa Enorama Pharmas rapportering vet att jag brukar betona att det är de
många små stegen på vägen som leder till det stora målet. Det senaste kvartalet har vi
tagit många små steg i rätt riktning. Men jag vågar även påstå att vi under den senaste
tiden tagit ett par riktigt rejäla kliv. Dels i vår strävan att bli en ledande, global leverantör
av medicinska tuggummin, dels genom att etablera ett helt nytt affärsområde inom
icke-medicinska nikotinprodukter.
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Registreringsansökan

Rekrytering

Ett mycket stort steg på vägen mot lansering av
vårt medicinska nikotintuggummi är att erhålla
medicinskt godkännande från Läkemedelsverket.
Glädjande nog möttes vår registreringsansökan
endast av frågor av ”mindre karaktär”, varför vi
redan den 29 mars, fyra veckor före utsatt tid, kunde
skicka in vårt svar till myndigheten. Vi räknar därför
med att få godkännande för Sverige under 2019
så att vi därefter kan gå vidare med ansökan i fler
EU-länder. I kombination med vårt sedan tidigare
erhållna partihandelstillstånd, ligger vägen nu
öppen för en snar försäljningsstart. Under
sommaren förväntas vi dessutom att få klart det
formuleringspatent som kommer att skydda vårt
nikotintuggummi för många år framöver.

I och med att vi närmar oss ett marknadsgodkännande ställs det nya krav på företaget. Vi
har därför successivt utökat vårt team med nya
kompetenser. I början av året rekryterades Mårten
Appelgren som ny Director of Business Development. Mårten har lång erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom läkemedel och ett brett
nätverk, vilket ger oss en frisk injektion av affärsmannaskap. En annan viktigpusselbit som snart
är på plats är inrättandet av en tjänst som Chief
Financial Officer (CFO). Vi har träffat flera bra
kandidater och rekryteringsprocessen är nu inne i
en slutfas. Med Mårten och en ny CFO som
komplement till vårt redan starka team känner vi
oss väl rustade att möta framtida utmaningar.
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”Entreprenörskapet är
och har alltid varit
Enorama Pharmas
ryggrad. Vi är snabba och
nyfikna och försöker alltid
tänka lite större.”

Cannabis
Utöver arbetet med våra nikotintuggummin arbetar
vi oförtrutet vidare med att utveckla andra medicinska tillämpningar för vår teknologi. Därför har vi
under våren etablerat ett utvecklingslaboratorium
för prototyputveckling av cannabistuggummin. Vi
är övertygade om att tuggummit kommer att bli
ett både attraktivt och effektivt sätt att administrera
cannabis för t.ex. smärtlindring och den globala
potentialen inom detta område är otroligt stor.

Cough & Cold
Under våren har vi också skrivit ett avtal med
MediiGum LLC som vill genomföra en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet
Cough & Cold. MediiGum står än så länge för
kostnaden av denna förstudie och lyckas vi hitta
rätt här finns potential för en spännande utveckling
på en expansiv marknad.

Nikotinprodukter, ej läkemedel
Entreprenörskapet är och har alltid varit Enorama
Pharmas ryggrad. Vi är snabba och nyfikna och
försöker alltid tänka lite större. Därför har vi under
en längre tid följt utvecklingen inom en närstående
kategori, den för icke-medicinska tobaksfria
nikotinprodukter. Tack vare den allmänna målsättningen om ett rökfritt samhälle växer även detta
segment med hög fart just nu. Vi är övertygade
om att vår ChewMed®-teknologi och vår breda
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kompetens ger oss unika möjligheter att utveckla
och producera innovativa och konsumentvänliga
rökfria nikotinprodukter till en snabbt växande
marknad. Men, eftersom detta nya affärsområde
skiljer sig från Enorama Pharmas nuvarande affärsverksamhet väljer vi att separera denna verksamhet från den övriga. Det betyder bland annat att vi
söker nya strategiska partners och finansiärer som
mot en licensavgift kan utnyttja Enorama Pharmas
ChewMed®-teknologi. Satsningen kommer alltså
inte att påverka den pågående verksamheten
inom det medicinska segmentet och inte heller
innebära några kostnader för Bolaget.

Till sist, kära aktieägare,
i ostadiga tider som dessa känns det tryggt att
konstatera att Enorama Pharma står stadigare än
någonsin. Vi har kommit mycket närmare en försäljningsstart för vårt medicinska nikotintuggummi.
Vi har en förstärkt organisation med hög kompetens och starkt driv. Dessutom ser vi en fantastisk
potential i såväl våra nya medicinska projekt som
i den nya satsningen inom det stora, spännande
icke-medicinska spåret. Jag vill också tacka alla
trogna aktieägare för ert förtroende och samtidigt
med stor tillförsikt hälsa nya aktieägare välkomna.
Vi har aldrig varit närmare målet att bli en ledande,
global leverantör av medicinska tuggummi och vi
har aldrig varit starkare än vad vi är idag.
VD MATS RÖNNGARD, ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas verksamhet
Om verksamheten

Produkter för andra aktiva substanser

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

Enorama Pharmas tillväxtstrategi är att utöka antalet
applikationsområden för våra medicinska tuggummi.
Bolagets grundteknologi, ChewMed®, är en tuggummiplattform som kan användas som bärare av en stor
mängd aktiva läkemedelssubstanser.

Affärsidé

Tuggummi som administrationsform för läkemedel
(drug delivery system) har fördelar såsom snabb effekt,
bekvämlighet, upptag via munhålan m.m.

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.

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 nikotintuggummi i olika smaker som ska erbjudas globalt.
Enorama Pharma har skapat 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
nikotinprodukt under 2019. Enorama Pharma har ingått
flera kundavtal som ger tillgång till de nordamerikanska
och nordeuropeiska marknaderna.
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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 europeiska marknaden. Utöver
detta tecknade Enorama Pharma i februari 2019 ett
avtal med det amerikanska bolaget MediiGum LLC för
en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold.

Nikotinprodukter, ej läkemedel

Enorama Pharma har i maj 2019 beslutat att etablera
en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria
nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker
från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är tänkt
att drivas självständigt.
I syfte att utveckla och finansiera satsningen söker
Enorama Pharma en eller flera strategiska partners för
samägande av den nya enheten. Avsikten med strukturen
är att enheten inte ska behöva någon finansiering från
Enorama Pharma och Bolagets övriga verksamhet
påverkas inte av etableringen av den nya enheten. Då
enheten delvis kommer att använda teknik som ägs
och/eller utvecklats av Enorama Pharma, ska enheten
erlägga en licensavgift innebärande en positiv nettoeffekt för Enorama Pharma.
Kategorin för tobaksfria nikotinproduter, ej läkemedel
beräknas vara värd 150–200 miljarder USD inom 5–10 år.

Finansiell utveckling
Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma under perioden
uppgick till 386 (1 639) 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 -4 366 (-2 982) KSEK.
Personalkostnader för kvartalet uppgick till -1 775 (-1 249) KSEK.
Avvikelsen i personalkostnader mot föregående år beror på att
Bolaget har fler anställda än under 2018. Justering av lönenivån
har skett mellan åren enligt anställningsavtal.
Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till
-2 892 (-2 840) KSEK.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för perioden var -12 826 (1 411) KSEK.
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med
1 509 (3 271) KSEK.
Enorama Pharma AB har efter Q1-perioden utnyttjat det lånelöfte som var utställt av Swede Unipharma AB. Överföring av
likvida medel har skett under maj månad, enligt plan för
likviditet.

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

Resultat före skatt under kvartalet uppgick till -4 557 (-3 024) KSEK.

Granskning av revisor

Finansiell ställning

Bokslutsrapporten har inte varit föremål för granskning av
Bolagets revisor.

Soliditeten var 45,89 (21,4) procent den 31 mars 2019 och det
egna kapitalet 12 462 (4 337) KSEK. Likvida medel uppgick till
3 604 (1 575) KSEK per 31 mars 2019. Totala tillgångar uppgick
den 31 mars 2019 till 27 153 (20 254) KSEK.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 2 för perioden januari–juni 2019 publiceras den 14 augusti 2019

Delårsrapport 3 för perioden januari–september 2019 publiceras den 13 november 2019
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 20 februari 2020

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

		 2019-01-01
Not
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

					
(KSEK)

Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning		
386
1 639
5 256
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning		
1 509
3 271
6 723
Övriga rörelseintäkter		
17
40
106
Summa rörelseintäkter		
1 912
4 950
12 085
Rörelsens kostnader						
Inköp av tjänster utveckling		
-1 567
-3 785
-9 333
Övriga externa kostnader		
-2 892
-2 840
-12 166
Personalkostnader		
-1 775
-1 249
-5 874
Avskrivning materiella anläggningstillgångar		
-22
-7
Övriga rörelsekostnader		
-22
-58
-197
Summa rörelsekostnader		
-6 278
-7 932
-27 577
						
Rörelseresultat		
-4 366
-2 982
-15 492
						
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-191
-42
-847
						
Resultat efter finansiella poster		
-4 557
-3 024
-16 339
						
Resultat före skatt		
-4 557
-3 024
-16 339
						
Skatt på periodens resultat
1
						
PERIODENS RESULTAT		
-4 557
-3 024
-16 339
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Balansräkning i sammandrag

				
Not
2019-03-31 2018-03-31
2018-12-31

				
(KSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Summa immateriella anläggningstillgångar

21 620
21 620

16 658
16 658

818
818

0
0

22 438

16 658

20 551

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

229
554
328
1 111

1 662
266
93
2 021

1 110
533
206
1 849

Kassa och bank

3 604

1 575

16 430

Summa omsättningstillgångar

4 715

3 596

18 279

SUMMA TILLGÅNGAR

27 153

20 254

38 830

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

828
15 957
16 785

753
10 996
11 749

828
14 448
15 276

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

21 922
-21 688
-4 557
-4 323

6 993
-11 381
-3 024
-7 412

21 922
-3 840
-16 339
1 743

SUMMA EGET KAPITAL

12 462

4 337

17 019

Långfristig skuld
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

0
5 300
5 300

3 000
8 000
11 000

0
7 100
7 100

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

750
2 200
5 110
144
418
769
9 391

200
3 761
238
86
190
442
4 917

1 550
4 461
6 337
205
1 236
922
14 711

27 153

20 254

38 830

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier		
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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20 110
20 110

441
441		
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Kassaflödesanalys

		
Not

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

-4 366
22
-191
-4 535

-2 982
-42
-3 024

-15 492
7
-847
-16 332

Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar (ökning - / minskning +)
Rörelseskulder (ökning + / minskning -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

737
-3 120
-6 918

-86
-158
-3 268

87
2 885
-13 360

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet

-1 509
-399
-1 908

-3 271
-3 271

-6 723
-448
-7 171

Finansieringsverksamhet
Nyemission
Upptagna lån
Aktieägartillskott
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-4 000
-4 000

8 000
-50
7 950

21 997
12 500
4 000
-1 700
36 797

-12 826
16 430
3 604

1 411
164
1 575

16 266
164
16 430

(KSEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Aktiekapital

Förändring av eget kapital

Fond för			
utvecklingsFria
Periodens
utgifter
reserver
resultat

Totalt

(KSEK)

Ingående balans 1 januari 2018
753
7 725
7 639
-8 756
Omföring föregående års resultat					
Omföring bundet fritt kapital		
3 271
-3 271		
Årets resultat				
-3 024

7 361
0
0
-3 024

Eget kapital 31 mars 2018

-11 780

4 337

Ingående balans 1 april 2018
753
10 996
4 368
-11 780
Nyemission
75		
21 922		
Omföring föregående års resultat			
-8 756
8 756
Aktieägartillskott			
4 000		
Omföring bundet fritt kapital		
3 452
-3 452		
Periodens resultat				
-13 315

4 337
21 977
0
4 000
0
-13 315

Eget kapital 31 december 2018
828
14 448
18 082
-16 339
			
Ingående balans 1 januari 2019
828
14 448
18 082
-16 339
Omföring föregående års resultat					
Omföring bundet fritt kapital		
1 509
-1 509		
Årets resultat				
-4 557

17 019

Eget kapital 31 mars 2019
828
15 957
16 573
			

12 462

753

10 996

4 368

-20 896

Not 1 Skatter
Bolagets samlade underskott uppgår per den 31 december 2018 till 37 276 KSEK (17 985).
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, 24 maj 2019

ANDERS ERMÉN

ANDERS JUNGBECK

STYRELSEORDFÖRANDE

STYRELSELEDAMOT

TOMAS ERIKSSON

MATS PERSSON

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

För ytterligare information
MATS RÖNNGARD, VD
Telefon:		
E-post:		
Hemsida:		
Adress:		

11

0708-72 82 50 (mobil)
mats.ronngard@enorama.se
www.enorama.se
Södergatan 3, 211 34 Malmö

Delårsrapport Q1 – 2019 | Enorama Pharma

MATS RÖNNGARD

VD / STYRELSELEDAMOT

17 019
0
0
-4 557

ENORAMA PHARMA AB
Södergatan 3 | SE-211 34 Malmö | Sweden
Phone: +46 (0)40 14 06 20 | Email: info@enorama.se
www.enorama.se
Meet us at First North Nasdaq

