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Finansiell kalender
 Delårsrapport 1 för perionden  
januari–mars 2020 publiceras och  
årstämman hålls den 20 maj 2020

 Delårsrapport 2 för perioden  
januari–juni 2020 publiceras  
den 12 augusti 2020

 Delårsrapport 3 för perioden  
januari–september 2020  
publiceras den 11 november 2020

 Bokslutskommuniké för 2020  
publiceras den 17 februari 2021

Kontaktperson avseende finansiell  
information: Mats Rönngard, VD,  
mats.ronngard@enorama.se
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Enorama Pharma i korthet
Enorama Pharma AB fokuserar på utveckling och tillverkning av konsumentvänliga  
medicinska tuggummin, innovativa nikotinersättningsprodukter och medicinsk  
cannabis. Vårt mål har från början varit att bli en ledande global leverantör av  
medicinska tuggummin, utvecklade genom vår ChewMed®-teknologi. 

Nu utökar vi den ambitionen till att även inkludera 
icke-medicinska nikotinprodukter, t ex vitt snus och 
andra helt nya, tobaksfria nikotinprodukter. Alla våra 
nikotinersättningsprodukter har det gemensamt att 
nikotinupptaget sker på ett säkrare sätt än vid rökning 
eftersom upptaget endast sker i munhålan.

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag,  
som är listat på Nasdaq First North sedan 2016. Vi  
har en hängiven personal med lång erfarenhet från 
branschen	och	vi	arbetar	i	en	flexibel	och	kostnads- 
effektiv affärsmodell där viktiga funktioner som pro- 
duktion, regulatoriska frågor och kliniska prövningar 
är outsourcade till globala partners. I huvudsak  
arbetar vi som ett B2B-företag och våra produkter 
säljs under Private label, licens eller egna varumärken.

Vår första produkt, ett medicinskt nikotintuggummi, har 
erhållit godkännande i Sverige och när den påbörjade 
MRP-processen	är	slutförd	finns	rätt	förutsättningar	
på plats för en kommande försäljningsstart. 

Inom det icke-medicinska affärsområdet kommer  
vi under våren börja leverera tobaksfritt All White- 
portionssnus till två företag som är verksamma på  
den amerikanska marknaden. Samtidigt pågår  
prototyputveckling av ett cannabistuggummi  
innehållande CBD.

ENORAMA PHARMA 2019
 Nettoomsättningen uppgick till 7 611 (5 256) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -22 876 (-15 492) KSEK
 Resultat före skatt uppgick till -23 799 (-16 339) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -4,30 (-3,08) SEK
 Soliditeten uppgick per den 31 december till  
16,9% (43,8%)
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481 aktier  
  (5 298 562 aktier).
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Viktiga milstolpar 2019
 I februari etablerade Enorama Pharma ett ut- 

vecklingslaboratorium för medicinsk cannabis  
i Malmö.

 I april etablerade Enorama Pharma ett nytt affärs-
område inom den mycket expansiva kategorin 
tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel.

 I augusti mottog Enorama Pharma beskedet att 
registreringsansökningarna för vart och ett av 
Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak  
– godkänts av svenska Läkemedelsverket.  
Samma månad erhöll Enorama Pharma patent-
godkännande för nikotintuggummits formulering 
i Sverige.

 Under året tecknades två nya avtal om försäljning 
av nikotintuggummi; i Holland (MAE Holding) 
respektive Tyskland (betapharm Arzneimittel 
GmbH).

 I september meddelade Enorama Pharma  
Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i 
Bolagets första MRP-ansökan för godkännande 
på	fler	relevanta	marknader	inom	EU.	Utöver	 
den registreringsansökan som avtalspartnern 
MAE Holding redan stod för i Holland skickade 
Bolaget in ansökningar i Frankrike, Tyskland,  
England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland. 

 Två patentansökningar inom affärsområdet för 
icke-medicinska nikotinprodukter lämnades in 
till svenska Patent- och Registreringsverket; en 
rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i  
munhålan och en rörande nikotinpulvrets  
fyllningsprocess.

 Under perioden november-december mottog 
Enorama Pharma två beställningar på tobaksfria 
nikotinpåsar (vitt portionssnus) från de amerikanska  
bolagen Good Work Tech (New York) och  
Turning Point Brands (Louisville). De två ordrarna 
var tillsammans värda ca 3 MSEK och de första 
produkterna förväntas levereras under första 
halvåret 2020. 

Väsentliga händelser 2020 
 I mars 2020 ingick Enorama Pharma ett tilläggs- 
avtal	till	det	befintliga	samarbetsavtalet	med	det	
nordeuropeiska läkemedelsföretaget Evolan 
Pharma AB, avseende försäljning av Bolagets 
nikotintuggummi i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen.

 Efter coronavirusets framfart har Bolagets  
påverkan av covid-19 hittills varit marginell.  
Periodvis kan det komma att uppstå smärre  
leveransproblem beroende av vilken covid-19-
fas	olika	länder	befinner	sig	i.	Hittills	har	 
leveranser till och från företaget fungerat väl. 
Vidare har säljarbetet kunnat fortgå utan några 
större problem. Bolaget bedömer det rimligt  
att anta att behovet av nikotinprodukter, såväl 
läkemedel (NRT) som icke-medicinska produkter 
(dvs vitt snus), kommer att vara oförändrat eller 
öka. Vi följer utvecklingen såväl i Sverige som 
globalt och har tät kund- och leverantörskontakt 
för att anpassa oss till rådande omständigheter. 
Bolaget har beredskap för snabba förändringar.
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En stark position 
på en marknad i förändring
Vilket år vi har haft! Tack vare våra aktieägare, fantastiska medarbetare och  
vår	flexibla	organisationsmodell	har	vi	under	det	senaste	året	både	kunnat	 
driva verksamheten kring vårt nikotintuggummi och samtidigt etablera ett  
nytt affärsområde inom icke-medicinska nikotinprodukter, ett segment som  
domineras av ett fåtal aktörer och som har en enorm global potential. 

Dessutom pågår utvecklingsarbetet inom medicinsk 
cannabis. Vi har alla – såväl aktieägare som partners 
och inte minst våra egna anställda – all anledning 
att vara stolta över att bidra till Enorama Pharmas 
utveckling. Därmed kan vi också tillsammans bidra 
till att skapa ett rökfritt samhälle.

Jag vill inleda med att kort beröra Bolagets påverkan  
av coronavirusets framfart. Bolagets påverkan av 
covid-19 har hittills varit marginell. Periodvis kan det 
komma att uppstå smärre leveransproblem, men 
hittills har leveranser till och från företaget fungerat 
väl. Vidare har säljarbetet kunnat fortgå utan några 
större problem. Bolaget bedömer det rimligt att 
anta att behovet av nikotinprodukter, såväl läke- 
medel (NRT) som icke-medicinska produkter (dvs 
vitt snus), kommer att vara oförändrat eller öka.  
Vi följer utvecklingen såväl i Sverige som globalt 
och har tät kund- och leverantörskontakt för att  
anpassa oss till rådande omständigheter. Bolaget 
har beredskap för snabba förändringar.

Det ”nya” Enorama Pharma
I och med att vi utvecklat ett nytt icke-medicinskt  
affärsområde har vi även delvis anpassat vår företags- 
struktur. Vi arbetar nu parallellt med tre affärsom- 
råden varav två är medicinska och bygger på vår 
ChewMed®-teknologi (Medicinska nikotintuggummi 
och Medicinsk cannabis). Det tredje, en plattform för 
utveckling av icke-medicinska nikotinprodukter, har 
vi byggt upp under året på kortast tänkbara tid och 
till en låg kostnad. Osannolikt nog förväntar vi oss 
dessutom att kunna leverera de första produkterna 
inom detta segment under första halvåret 2020. 
Jag tror därför att vi med rätta kan beskriva oss som 
det ”nya” Enorama Pharma. Vi är ett företag med 
stora ambitioner att förse världen med innovativa 
nikotinersättningsprodukter, såväl medicinska som 
icke-medicinska, och med andra medicinska tugg-
gummin, t ex medicinsk cannabis för smärtlindring.

VD har ordet

forts.
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Det medicinska tuggummit är snart  
redo att lanseras på flera marknader
Inom det medicinska området har vi på ett konkret 
och tydligt sätt växlat över från att vara ett utvecklings- 
bolag till att vi lägger den största delen av vårt 
arbete på att skapa försäljning. Efter det att vi fått 
medicinskt godkännande för vårt nikotintuggummi i 
Sverige initierade vi en MRP-process som ska ge oss 
godkännande på 7 andra europeiska marknader. 
Dessutom presenterade vi nyligen vår samarbets-
partner för norra Europa, Evolan Pharma AB, som 
genom ingånget avtal kommer driva godkännande-
process och försäljning av våra nikotintuggummin 
på ytterligare 8 nordeuropeiska marknader. Totalt 
rör det sig alltså om registreringsprocesser på hela 
15 marknader. Tillsammans med de avtal vi sedan 
tidigare ingått med MAE Holding (Nederländerna) 
och betapharm Arzneimittel GmbH (Tyskland) känner  
vi stor optimism inför	en	snar	lansering	på	flera	 
europeiska marknader. I det omfattande utvecklings- 
projektet med Dr. Reddy’s har arbetet med att färdig- 
ställa 14 olika registreringsansökningar för den ameri-
kanska marknaden fortsatt med oförminskad styrka. 

Exakt när och var det första nikotintuggummit  
kommer att säljas kan vi dock inte själva bestämma. 
Det påverkas dels av myndighetsbeslut, dels av de 
beslut våra kunder tar kring lansering. Arbetet med 
att etablera vår supply chain pågår för fullt och pro-

forts.

duktionsanläggningen i Indien förbereder  
sig inför storskalig produktion.

Icke-medicinsk nikotinersättning  
– ett område med snabb tillväxt
Den globala nikotin- och tobaksmarknaden upp-
skattas vara värd omkring 700-800 miljarder USD. 
Bara 2-3% av marknaden utgörs idag av produkter  
som	inte	röks.	Trenden	är	dock	tydlig,	allt	fler	kommer	 
att välja att sluta röka. Samtidigt kommer vapingen,  
på grund av hälsoskäl, inte att bli det alternativ till 
tobaksrökning som tidigare förutspåtts. Istället för-
väntas marknaden för andra nikotinprodukter –  
sådana som inte bygger på ”combustion-principen”, 
dvs som inte levererar nikotin genom upptag av rök 
i lungorna – att växa snabbast framöver. Det rör sig 
om både medicinska och icke-medicinska produkter,  
såväl tuggummi som vitt snus och andra helt nya 
produkter som vi idag ännu inte sett. Det är denna 
nya marknad som just nu skapas och man räknar 
med att segmentet kommer att växa tiofaldigt under 
de närmsta åren. Det skulle innebära en försäljning 
på motsvarande 150-200 miljarder USD redan 
2025. 

Snabbast växer vitt snus
En av de produkter som utvecklas allra snabbast 
just nu är snusprodukter som inte innehåller tobak, 
så kallade All White-portionssnus. I Europa omsatte 

forts.



Årsredovisning 2019  |  Enorama Pharma       8         

dessa produkter omkring 300 miljoner EUR under 
förra året och tillväxten de närmsta åren förväntas 
bli mycket hög. Även i USA förutspås en kraftig till-
växt av vitt snus. Under förra året uppskattade man 
att försäljningen låg på minst 160 miljoner USD. 

Det är den explosiva tillväxten inom detta område 
som fått oss att på mycket kort tid och med små 
medel utveckla vårt nya icke-medicinska affärs- 
område. Vi kan stolt konstatera att vi i dag har en 
produkt som snart är klar för produktion. Det här  
är ett konkurrensutsatt område, där patent och  
rättigheter har stor betydelse. Därför har två patent- 
ansökningar för produkten sänts in under 2019. 
Vi kan idag erbjuda marknaden en helt tobaksfri,  
vit snusprodukt i två olika styrkor och fyra olika  
smaker. Dessutom är produkten helt unik eftersom 
den, enligt vår kännedom, är världens första vita 
portionssnus som innehåller 100% tobaksfritt  
nikotin. Att vi redan har erhållit två ordrar på  
produkten från två olika amerikanska bolag tar  
vi som ett kvitto på att vi ligger helt rätt i tiden.

Medicinsk cannabis
Inom området för Medicinsk cannabis arbetar vi 
vidare med en ökande tillförsikt och energi. Under 
2019 etablerade vi vårt utvecklingslaboratorium i 
Malmö och tack vare tillståndet att hantera cannabis 

arbetar vi med att utveckla ett prototyptuggummi 
innehållande CBD. Eftersom långvarig smärta är  
ett stort och växande problem talar mycket för att  
området har en stor potential. I skrivande stund är  
vi inne i en rekryteringsprocess, där vi letar efter  
vår nästa medarbetare som ska förstärka vårt R&D- 
team och inte minst bidra till utvecklingen av vårt 
cannabistuggummi.

Same, same, but different…
Jag pratade inledningsvis om det ”nya” Enorama 
Pharma. Strukturen är ny och tydligare. Själva före-
taget och medarbetarna är desamma samtidigt som 
vi växer och nu söker nya medarbetare. Vi fortsätter 
att	vara	entreprenöriella	och	nyfikna.	Vi	kommer	
med stort engagemang att fortsätta arbeta på ett 
kostnadseffektivt sätt med högt tempo och med 
hela världen som vår spelplan. Mer och mer av vårt 
fokus läggs visserligen på försäljning, men vi slutar 
aldrig utvecklas eller att utveckla nya produkter. 
2020 kommer att bli året då de första produkterna 
från Enorama Pharma hamnar på butikshyllorna och 
det första året vi förväntar oss omsättning på de 
produkter vi har utvecklat. Det känns fantastiskt och 
får oss alla att känna stolthet och tillförsikt. 

MATS RÖNNGARD  
VD, ENORAMA PHARMA

forts.
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Vi tror på ett rökfritt samhälle
Över 7 miljoner människor  
dör varje år till följd av rökning
Man räknar med att cirka 1,1 miljarder människor 
världen över konsumerar konventionella tobaks- 
produkter. Varje år dör mer än 7 miljoner människor 
(nästan 20 000 varje dag) till följd av rökning och 
annan användning av tobaksvaror. Hela hälso- 
sektorn är hårt drabbad och den årliga globala  
direkta kostnaden för rökrelaterad sjukvård upp- 
skattas av WHO till över 4 000 miljarder svenska 
kronor. Till detta kan läggas kostnaden för sjuk- 
skrivningar och produktionsbortfall. Med detta  
inräknat mer än fördubblas den totala kostnaden  
till över 10 000 miljarder svenska kronor. Det inne-
bär att den totala kostnaden för tobaksrökning  
motsvarar nästan 2% av jordens totala brutto- 
nationalprodukt (BNP).

Är tobaksrökningen redan historia?
Den exceptionella skadligheten och de oerhörda 
kostnader som är förenade med tobaksrökning  
har naturligtvis inte passerat myndigheter och  
försäkringsbolag obemärkt. Sedan många år har 
restriktioner mot tobaksrökning införts i stora delar 
av världen. Skatten på tobak har höjts och försäkrings- 
bolag höjer premierna för rökande kunder. Vidare 
försöker man minska rökningen genom att införa 
rökförbud på offentliga platser och genom att  
begränsa marknadsföringsmöjligheterna. I USA har 
man beslutat att alla tobaksprodukter ska omfattas 
av FDA:s regulatoriska regelverk och WHO har tagit 
ett stort initiativ (WHO FCTC Tobacco Endgame)  

för att minska tobaksanvändningen till 5% av  
populationen före år 2025. 

Detta innebär att hela tobaksindustrin håller på att 
transformeras. De stora tobaksbolagen letar efter 
alternativa produkter som levererar nikotin på ett 
säkrare och mer modernt sätt. Vaping var länge  
huvudkandidaten till att ta över efter cigaretten.  
Men	då	allt	fler	studier	rapporterat	om	skadeeffekter	 
på lungorna och dödsfall kopplade till vaping,  
bedömer vi att e-cigaretten inte är framtiden.

Säkrare nikotinprodukter  
är framtiden för Enorama Pharma
Vad ska fylla tomrummet som uppstår när de som 
väljer att sluta röka inte kan ersätta cigaretter med 
e-cigaretter? Framtiden tycks tillhöra produkter med 
en säkrare distribution av nikotin, så kallade Safer 
Nicotine Products (SNP). Det är en grupp nikotin- 
innehållande produkter som levererar nikotin utan 
de skadliga bieffekter som är relaterade till rökning. 
För Enorama Pharma är det en självklarhet att  
bruket av framtidens nikotinprodukter inte får vara  
förenat med farliga ämnen. 

Med andra ord tycks de stora omvälvningarna på 
tobaksmarknaden spela Enorama Pharma rätt i  
händerna. Våra produkter levererar nikotin på ett  
säkert sätt genom upptag i munhålan och vi utvecklar  
och producerar våra produkter med medicinsk kvalitet.  
Vi är stolta över att vara en del av den stora globala 
rörelse som arbetar för att förbättra människors  
hälsa genom att göra det lättare att sluta röka.
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Det ”nya” Enorama Pharma
Under 2019 startade Enorama Pharma utvecklingen av ett helt nytt affärsområde som  
fokuserar på icke-medicinska nikotinprodukter. Verksamheten i detta affärsområde  
drivs parallellt med våra andra affärsområden; Medicinska nikotintuggummi och  
Medicinsk cannabis. Den medicinska utvecklingen sker uteslutande inom vår  
ChewMed®-teknologi för medicinska tuggummin. 

Medicinska 
nikotintuggummi

Redo för försäljning Redo för försäljning Prototyputveckling pågår

Medicinsk 
cannabis

Icke-medicinska 
nikotinprodukter

Nikotintuggummi CBD Cannabistuggummi100% tobaksfri, vit snus

ChewMed® ChewMed®

https://www.enorama.se
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Allt fler förväntas vilja sluta röka framöver
Enorama Pharmas först utvecklade produkt, ett 
medicinskt nikotintuggummi, som under 2019  
erhöll medicinskt godkännande i Sverige, kommer 
att spela en viktig roll för bolagets värdetillväxt och 
utveckling. Tillväxten drivs av en kombination av 
faktorer, till exempel strängare lagstiftning kring 
tobaksbruk, ökat hälsomedvetande och kampanjer 
mot rökning, men även av ökat intresse på marknaden  
för så kallade 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 säkrare nikotin- 
produkter för att minska risken för rökrelaterade 
sjukdomar. 

Enligt	WHO	finns	det	globalt	sett	omkring	1,1	miljarder	 
tobaksrökare i åldern 15 år eller äldre. Det mot- 
svarar drygt 21% av jordens befolkning över 15 år.  
År 2025 beräknas cirka 19% av jordens vuxna be-
folkning röka, vilket är en bra bit ifrån WHO:s mål 
på färre än 5%. På grund av de stora kostnader som 
är orsakade av rökning har mer än 100 länder i dag 
infört någon form av rökrestriktioner. 

Nicotine Replacement Therapy (NRT), eller bruket  
av rökavvänjningsprodukter, är ett medicinskt god-
känt sätt att tillfredsställa nikotinbehovet utan att 
behöva röka tobak. Produkterna används för att 
hjälpa rökare att sluta eller minska rökningen och 
det	finns	flera	olika	tillämpningar,	t	ex	tuggummin,	
plåster, sugtabletter och inhalatorer.

Nikotintuggummi och plåster har tagits upp av 
WHO på en global lista över livsnödvändiga läke- 
medel med bevisad effekt, godtagbar säkerhet  
och kostnadseffektivitet som stärker folkhälsan.  
Att WHO pekar ut nikotintuggummin och annan 
NRT som viktig medicin utgör ett stort steg mot för-
bättrad 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. 

Marknadspotentialen för  
rökavvänjningsprodukter är enorm
Även om antalet rökare globalt sett 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 i världen. 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 upprätt-
håller tobakskontrollen vid den nuvarande intensi-
teten estimeras ytterligare 20 miljoner färre rökare 
under perioden 2015–2025.

forts.

53%

23%

18%

5%

1%

Marknadsandelar  
per produktkategori

Globalt estimat, 2019

Plåster

Sugtabletter

Övriga Inhalatorer

Tuggummi

Den globala NRT-marknaden
Total försäljning NRT 
Globalt estimat, 2019

2 560 miljoner USD

Total försäljning Tuggummi 
Globalt estimat, 2019

1 365 miljoner USD

Försäljningsprognos Tuggummi 
Globalt estimat, 2022

1 520 miljoner USD

Source: Euromonitor

CAGR* 
3.65%

Medicinska nikotintuggummin

   * Compound  
  Annual Growth Rate =  
genomsnittlig årlig tillväxttakt
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Ett nikotintuggummi utöver det vanliga
Traditionell tillverkning av nikotintuggummi har  
sina rötter i läkemedelsindustrin och de första  
produkterna introducerades redan på 1970-talet. 
Nikotintuggummit	är	en	svensk	uppfinning	och	
Skandinavien har alltid varit centrum för utveckling 
och produktion av nikotintuggummin. Än i dag 
produceras nästan hela världens behov av nikotin-
tuggummi i två fabriker i Sverige och Danmark.

Ursprunget från läkemedelsindustrin gör att tradi- 
tionella nikotintuggummin oftast både smakar och 
ser ”medicinska” ut. Det är det som fått Enorama 
Pharma att utveckla ett nikotintuggummi med ett 
nytt, konsumentvänligt utseende och med mer  
tilltalande smak och tuggegenskaper. En av för- 
delarna med Enorama Pharmas tuggummi är att  
det är väsentligt mjukare att tugga än traditionella 
nikotintuggummin och smakens intensitet och  
långvarighet bidrar gemensamt till en bättre  
totalupplevelse för konsumenten.

Private label eller Nicobright®

Enorama Pharmas nikotingummi kan anpassas efter 
kundens behov och krav. Vi levererar produkten i  
sin primära förpackning med branding och slut- 

forts.

Enorama Pharmas nikotintuggummi: 
 Två styrkor; 2 och 4 mg 
 Två smaker; mint och fruktmint 
 Bioekvivalent med Nicorette® 
 Dossier tillgänglig för licensiering 
 Två års hållbarhet
 Medicinskt godkänt i Sverige, MRP  

pågår i andra europeiska länder

design, klar för försäljning till varje kund och  
partner. Kunden väljer själv om de vill nyttja egna 
varumärken eller vårt varumärke Nicobright®, som 
också är tillgängligt för licensiering.

Medicinskt godkänt  
i Sverige och pågående MRP
I augusti 2019 godkände Läkemedelsverket i Sverige  
Enorama Pharmas nikotintuggummi i styrkorna 2 
respektive 4 mg och smakerna mint respektive frukt-
mint. Omedelbart därefter inleddes en sk Mutual 
Recognition Procedure (MRP) i sju andra europeiska  
länder (England, Frankrike, Tyskland, Spanien,  
Polen, Grekland och Danmark) och företaget väntar 
på svar. Dessutom pågår en godkännandeprocess 
i Nederländerna, vilken drivs av MAE Holding, ett 
nederländskt företag som vi ingått ett licens- och 
leveransavtal med.

forts.
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Avtal för försäljning i Europa och Nordamerika
Den 11 mars 2020 meddelade Enorama Pharma att 
man ingått ett tilläggsavtal med Evolan Pharma AB 
avseende försäljning av vårt nikotintuggummi i  
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, 
Lettland och Litauen. Avtalet löper över 5 år och 
Evolan Pharma AB står för alla kostnader som är 
förenade med sökandet av nationella tillstånd för 
produkten. Tidpunkten för lansering av nikotin-
tuggummit är beroende av respektive lands hand-
läggningstid för medicinska godkännanden.

Utöver avtalet med Evolan Pharma har Enorama 
Pharma även tecknat försäljningsavtal med MAE 
Holding om försäljning av nikotintuggummi i  
Nederländerna. Under 2019 har vi även ingått ett 
Term-sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH  
för försäljning av medicinska nikotintuggummi i 
Tyskland.

forts.

För den nordamerikanska marknaden samarbetar  
vi sedan länge med Dr. Reddy´s Laboratories, ett 
indiskt multinationellt läkemedelsföretag baserat  
i Hyderabad i Indien. Dr. Reddy’s tillverkar och  
marknadsför ett stort antal läkemedel och har  
dotterbolag i stora delar av världen. De har de rätta 
förutsättningarna att göra våra produkter rättvisa 
och är en viktig kund som kommer att betyda  
mycket för Enorama Pharmas framtida försäljning.

FDA- och EMA-godkänd tillverknings- 
anläggning med hög kapacitet
I enlighet med vår affärsmodell har Enorama Pharma  
outsourcat produktionen av våra produkter till vår 
partner Aizant i Hyderabad, Indien. Aizant är en  
kontraktsutvecklare och tillverkare (CRO och CMO) 
som utför laboratorie- och kliniska tester samt till-
verkning av slutprodukter. Aizants tillverknings- 
anläggning är godkänd av både europeiska och 
amerikanska myndigheter.

Utvecklingsarbetet är slutfört

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 ChewMed®-teknologin  
utvecklas

 Prototyputveckling  
initieras

 Patentansökan för nikotin- 
tuggummits formulering

 Samarbetsavtal med Dr. Reddy’s  
för utveckling och försäljning av  
nikotintuggummi i Nordamerika

 Positiv bioekvivalensstudie (mint)
 3-månaders stabilitetstest

 Licens- och leveransavtal med MAE 
Holding om försäljning av nikotin-
tuggummi i Holland

 Term Sheet-avtal med betapharm 
Arzneimittel om försäljning av  
nikotintuggummi i Tyskland

 Nationellt godkännande av nikotin-
tuggummit i Sverige

 MRP-ansökan initierad i 7 länder:  
England, Frankrike, Spanien, Tyskland, 
Polen, Grekland och Danmark

 Patentansökan för nikotintuggummits 
formulering godkänns i Sverige

 Internationell PCT–ansökan initieras

 Protyputveckling färdigställs
 Positiv pilotstudie för bioekvivalens
 Sensorisk analys med positivt utfall

 6-månaders stabilitetstest
 Positiv bioekvivalensstudie  

(fruktmint)
 Erhåller partihandelstillstånd
 Registreringsansökningar  

sänds in i Sverige

 Tilläggsavtal med Evolan  
Pharma AB om försäljning av  
nikotintuggummi i 8 nord- 
europeiska länder: Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Island,  
Estland, Lettland och Litauen.
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En ny marknad växer fram
Det är inte alla som väljer att ersätta rökning  
med	nikotintuggummi.	När	allt	fler	väljer	att	sluta	
röka uppstår ett sug efter olika typer av nikotin- 
ersättningsprodukter. Därför sker det just nu en  
revolution på nikotinmarknaden och företag världen 
över letar febrilt efter alternativa lösningar för att 
tillfredsställa människors nikotinbehov, såväl med 
medicinska som icke-medicinska nikotinprodukter. 
De icke-medicinska nikotinprodukterna omfattas 
inte av samma hårda regulatoriska direktiv som de 
medicinska. Det gör att dessa produkter snabbt  
kan komma ut på marknaden och eftersom de kan 
säljas i stort sett var som helst blir tillgängligheten 
mycket större. 

Vitt snus ser ut att kunna bli en vinnare
Den kategori av nya säkrare icke-medicinska nikotin- 
produkter	som	har	tagit	flest	marknadsandelar	
så här långt, är de så kallade All White Nicotine 
Pouches, tobaksfritt portionssnus eller vitt snus som 
vi kallar det i Sverige. Dessa produkter levererar 
tobaksfri nikotin utan risk för lungskador eller miss-
färgning av tänderna.

Marknaden för vitt snus, liksom andra tobaksfria  
nikotinprodukter, spås en explosionsartad utveck-
ling, inte minst i USA. Idag utgör dessa produkter 
bara 2–3% av hela marknaden, men redan 2025 tros 
den ha ökat tiofaldigt. Det motsvarar ett uppskattat 
värde av nästan 2 000 miljarder svenska kronor. 
Flera nya produkter har lanserats, t ex Zyn (Swedish 
Match) och Lyft (British American Tobacco) och till-
växten för dessa produkter är mycket hög. 

Enorama Pharma sätter säkerheten i centrum
Baserat på den samlade erfarenheten från utveck-
ling av medicinska nikotintuggummi, har Enorama 
Pharma sedan snart ett år tillbaka etablerat ett 
nytt affärsområde inom den stora marknaden för 
icke-medicinska nikotinprodukter. Vi kan, som  
tillverkare av läkemedelsklassade tuggummi,  
producera högkvalitativa nikotinprodukter med 
medicinsk kvalitet. Våra produkter håller hög kvalitet 
och står sig mycket väl avseende konsumenternas 
krav och förväntningar. Enorama Pharma står för ett 

forts.

67%

33%

Marknadsandelar  
per region 2019

Globalt estimat

US

Europa

Den globala All White-marknaden
Total försäljning 2019 
Globalt estimat

476 miljoner USD

Total försäljning 2020 
Globalt estimat

620 miljoner USD

Försäljningsprognos 2026 
Globalt estimat

12 970 miljoner USD

Source: MarketWatch

CAGR* 
54.4%

Icke-medicinska nikotinprodukter

   * Compound  
  Annual Growth Rate =  
genomsnittlig årlig tillväxttakt
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ansvarsfullt nikotinanvändande, varför våra produkter  
inte kommer att ha för höga halter av nikotin och 
inte heller erbjuda smaker som är direkt framtagna 
för att attrahera unga individer. Dessutom har alla 
produkter som Enorama Pharma utvecklar det  
gemensamt att upptaget av nikotin sker i munhålan, 
vilket innebär att de risker som är förenade med 
inhalation i lungorna undviks. 

En världsunik produkt, redo för försäljning
Vår första produkt inom det icke-medicinska seg-
mentet är en All White-nikotinprodukt. Den kommer  
att erbjudas våra kunder som Private label och 
kommer initialt i 2 styrkor och 4 smaker. Produkten 
är unik då den enligt vår vetskap är den första vita 
snusprodukten som innehåller 100% tobaksfri  

nikotin. Utvecklingen av denna produkt har skett 
snabbt och under hösten 2019 tog vi emot våra 
första beställningar från två amerikanska bolag: 
Goodwork Tech och Turning Point Brands. Produk-
tionen förväntas komma igång under våren och 
produkterna kommer att levereras enligt plan under 
första halvåret 2020.

Det här är ett expansivt och konkurrensutsatt  
område, varför patent och rättigheter kommer att  
få en växande betydelse. Enorama Pharma har  
därför under 2019 skickat in patentansökningar  
avseende formulering och fyllningsprocess för vår 
All White-produkt. Fler innovativa produkter inom 
det icke-medicinska området är under utveckling.

forts.

Från prototyp till lansering på bara ett år

2019 2020

 Prototyputveckling  
initieras

 Patentansökan för nikotinpulver 
med upptag i munhålan

 Patentansökan för nikotinpulvrets 
fyllningsprocess

 Mottar order på tobaksfri, vit snus  
från Goodwork Tech, USA

 Mottar order på tobaksfri, vit snus  
från Turning Point Brands, USA Förväntad  

lansering USA
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De senaste åren har ingen kunnat undgå diskussio-
nen om huruvida cannabis för medicinskt bruk  
ska legaliseras eller inte. Det är redan ett stort antal 
länder i EU och resten av världen som valt att lega- 
lisera cannabis för medicinsk användning.

Den globala världsmarknaden för produkter inom 
området förväntas växa till 55–60 miljarder USD 
2025, enligt oberoende marknadsrapporter.  
Marknadstillväxten drivs framför allt av legalise-
ringsvågen i världen och potentialen för medicinskt 
cannabistuggummi i t ex USA är mycket stor. De 
regulatoriska	och	legala	hinder	som	delvis	finns	
kvar förväntas bli lägre över de kommande åren. 

Enorama Pharma ser goda möjligheter att längre 
fram	i	utvecklingsarbetet	kunna	finansiera	projektet	
tillsammans med partners som redan är verksamma 
inom medicinsk cannabis. 

2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läke- 
medelsverket för införsel och hantering av cannabis. 
Under 2019 har ett utvecklingslaboratorium byggts 
upp i Malmö och utvecklingsprocessen för ett  
prototyptuggummi har startat. Under 2020 har vi  
för avsikt att utöka vårt R&D-team med ytterligare  
en medarbetare och rekryteringsprocessen är 
igång. Samtidigt arbetar företaget vidare med att 
hitta och utvärdera möjliga samarbetspartners.

Medicinsk cannabis

Utveckling för smärtlindring

2018 20202019

 Etablerar utvecklingslaboratorium 
för medicinsk cannabis i Malmö, 
Sweden

 Prototyputveckling fortsätter

 Erhåller tillstånd för införsel  
och hantering av cannabis  
för medicinsk utveckling

 Prototyputveckling av cannabis- 
tuggummi innehållande CBD 
påbörjas
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ChewMed®– vår plattform  
för medicinska tuggummin
ChewMed®-teknologin är Enorama Pharmas plattform för utveckling och  
produktion av medicinska tuggummin. Den innefattar bland annat teknologi  
som gör det möjligt att producera tuggummi från ett torrt gummipulver  
under högt tryck, så kallad compressed gum. 

Tekniken gör att företaget kan erbjuda medicinska 
tuggummin 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 nikotintuggummin 
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 
på̊	samma	sätt,	har	ChewMed®-teknologin väldigt 
bra förutsättningar för utveckling av medicinska 
tuggummin	inom	flera	olika	farmakologiska	 
tillämpningsområden. 

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 stabilitet  
hos substansen under tillverkningsprocessen. 

Enorama Pharma har valt att outsourca produktionen  
till	kontraktstillverkare,	enligt	de	specifikationer	som	
följer av Bolagets ChewMed®-teknologi. 

ChewMed® är grunden för allt medicinskt utvecklings- 
arbete på Enorama Pharma. Utöver tuggummin 
med nikotin och cannabis för medicinskt bruk  
används ChewMed® även för utveckling av andra 
medicinska projekt som idag styrs mer av externa 
partners än av Enorama Pharmas kärnverksamhet. 
Beroende	på	vilka	partnerskap	som	kan	identifieras	
framöver kan antalet utvecklingsprojekt öka eller 
minska. De sidoprojekt som för närvarande ingår 
i Enorama Pharmas portfölj är Allergisk Rinit och 
Cough & Cold. Förstudier inom dessa segment har 
tidigare genomförts med positiva resultat, men utan 
tydligt externt partnerskap kommer dessa områden 
inte att utvecklas till prioriterade affärsområden.

ChewMed®
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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.

kunderna
Försäljning

DistributionMarknadsföring

Tillverkning

Regulatoriska frågor

Kliniska studier

R&D

partners

erfarenhet
kunskap

kontaktnät

Enorama Pharma

Affärsmodell och strategi
Enorama Pharmas plattformsmodell tillåter varje 
kund	att	specificera	sin	önskade	tillämpning	av	våra	
produkter, avseende form, färg, smak och förpackning.  
Affärsmodellens styrka ligger i att vi kan utveckla 
varje produkt tillsammans med kunden, så att kunden  
får exakt den produkt som önskas.  
 
Kunden säljer i sin tur produkten till konsument  
under eget varumärke. Affärsmodellen kräver därför 
mindre kostnader för marknadsföring och distribution  
jämfört med försäljning direkt mot konsument. 

Enorama Pharma arbetar strategiskt med små fasta 
kostnader och minimal kapitalbindning. Detta möjlig- 
görs genom att Bolaget verkar i ett nätverk av inter-
nationella samarbetspartners, som bland annat  
hanterar kliniska studier, tillverkning och regulato-
riska frågor. Enorama Pharmas egen organisation 
besitter kärnkompetensen kring nikotinersättnings-

Enorama Pharmas affärsmodell fokuserar på B2B-försäljning  
av medicinska och icke-medicinska nikotinersättningsprodukter  
till läkemedelsföretag, apoteksföretag och detaljhandelskedjor.  
Samtliga produkter i Enorama Pharmas produktportfölj bygger på  
principen att nikotinet ska tas upp på ett säkert sätt via munhålan.

produkter och kunskap om tillverkningsmetoder,  
bl a compressed chewing gum, samt licensiering 
och avtal. Det är denna mycket komplexa kompetens  
som gör oss unika och skapar vår verksamhetsnisch 
på̊	den	globala	arenan.	

För Enorama Pharma är det kommersiella nätverket 
en avgörande tillgång och vår främsta framgångs-
faktor. Tillverkningskompetens, ett globalt nätverk 
av samarbetspartners och erfarenhet av de kom-
mersiella avtalen med dessa, medger en exakt styr-
ning av den process som outsourcats. Även detta 
är avgörande för Enorama Pharmas framgång. På 
världsarenan har vi valt ut de bästa företagen att 
samarbeta med för att säkerställa att vårt koncept 
ska vara gångbart globalt. Enorama Pharmas affärs-
modell	borgar	därför	för	en	flexibel	och	kostnadsef-
fektiv verksamhet. 

forts.
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Bolagets strategi
Enorama Pharma tror på ett rökfritt samhälle. Det är 
också därför som vi strävar efter att bli en ledande 
global leverantör av konsumentvänliga medicinska  
nikotintuggummin och andra nikotinersättnings- 
produkter. 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,  
t ex medicinsk cannabis för smärtlindring. 

Nikotintuggummi för rökavvänjning
På kort sikt är strategin att erhålla godkännande 
på MRP-ansökan och förbereda lansering av vårt 
premium-nikotintuggummi	på	ett	flertal	europeiska	
marknader. På den internationella marknaden kommer  
vi fortsätta det globala försäljningsarbetet med  
målet att teckna nya försäljningsavtal. På längre sikt 
ska Enorama Pharma sända in registreringsansök-
ningar	på	fler	relevanta	marknader	för	att	ytterligare	
bredda vårt erbjudande och vår globala närvaro.

Icke-medicinska nikotinprodukter
Under första halvåret 2020 är strategin att få en väl-
fungerande produktion på plats för den tobaksfria, 
vita snusprodukten och att leverera högkvalitativa 
produkter till våra två amerikanska kunder. Parallellt 
fortsätter det globala försäljningsarbetet för att nå nya  
kunder och försäljningsavtal. Parallellt ska Enorama 
Pharma	utveckla	fler	innovativa	nikotinprodukter	
inom det icke-medicinska segmentet.

forts.

Bolagets mål under kommande 18 månader: 
 Erhålla godkännande på Bolagets MRP-ansökan 

för nikotintuggummit på 7 europeiska marknader  
– Frankrike, Spanien, England, Tyskland, Polen, 
Grekland och Danmark.

 Aktivt samarbeta med våra kunder Evolan Pharma  
och MAE Holding för att stödja dem i arbetet 
med de registreringsansökningar som de själv-
ständigt bekostar. Totalt rör det sig om registrerings- 
ansökningar på 9 europeiska marknader.

 Etablering och uppstart av en välfungerande supply  
chain för vårt medicinska nikotintuggummi.

 Förbereda lansering av både det medicinska 
nikotintuggummit och den tobaksfria, vita snus-
produkten.

 Fortsätta samarbetet med Dr. Reddy’s Laborato-
ries där vi gemensamt arbetar med att utveckla 
nikotintuggummin i 7 olika smaker och 2 styrkor 
för den nordamerikanska marknaden.

 Ytterligare bearbeta den internationella mark-
naden för att sluta nya försäljningsavtal för både 
vårt medicinska nikotintuggummi och den  
tobaksfria, vita snusprodukten.

 Driva utvecklingsprojektet för medicinsk  
cannabis vidare mot en prototyp av ett cannabis- 
tuggummi innehållande CBD samtidigt som vi 
utvärderar eventuella samarbetspartners.

 Fortsätta utvecklingsarbetet inom det icke- 
medicinska segmentet med fokus på utveckling 
av nya smaker och formuleringar.
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Styrelse och ledning

MATS RÖNNGARD  VD 

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. 

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

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 förbättra hjärnans 
återhämtning efter stroke. Medgrundare och f.d.  
VD i A1M Pharma, ett läkemedelsutvecklingsbolag  
i klinisk fas som är fokuserat på behandling av akuta  
njurskador.	Tomas	Eriksson	har	en	fil	kand.	från	
Lunds Universitet med huvudinriktning företags-
ekonomi. 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
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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.

BENGT JÖNSSON  STYRELSELEDAMOT 

Invald i styrelsen 2019. Född 1962. CEO & Director 
på DS Global Marketing Pte. Ltd., Singapore, som  
är en del av indiska DS Group. Bengt Jönsson har 
lång erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror  
(FMCG) där han arbetat med konfektyr och tobaks- 
produkter, bl.a. hos Kraft Freia Marabou och Swedish  
Match. Under de senaste 20 åren har Bengt Jönsson  
varit verksam inom segmentet rökfria tobaksprodukter  
och har där fått följa den stora förändring som sker 
inom innovationsprodukter för tobak/nikotin, pro-
dukter som ytterst skall fungera som mindre skadliga  
alternativ till traditionella tobaksprodukter såsom 
cigaretter, tuggtobak etc. Därtill har Bengt Jönsson 
under	de	senaste	10	åren	arbetat	med	ett	flertal	
start-up bolag som etablerat sig internationellt. 

Styrelsen

ANDERS DAHLIN  STYRELSELEDAMOT 

Invald i styrelsen 2019. Född 1973. Anders Dahlin har  
bakgrund med 20 år inom handels- och livsmedels- 
industrin, med de senaste ca 12 åren som VD eller 
ägare. Anders Dahlin började sin karriär inom stora 
bolag såsom t.ex. Unilever och Cadbury, för att senare  
gå mer mot entreprenörskap där han bland annat 
drivit eget bolag inom affärsutveckling. 2012 köpte 
Anders Dahlin in sig i Kung Markatta och blev då VD 
för bolaget. 2016 sålde Anders Dahlin Kung Markatta 
och blev COO/Nordic Director på Midsona. Från års-
skiftet 2018/2019 är Anders Dahlin VD på Foodimpex 
AB som sysslar med import och export av frysta bär, 
grönsaker och frukter.

MATS RÖNNGARD  STYRELSELEDAMOT 
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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 nikotinersättnings- 
produkter. Det gör att vi på alla plan förstår vad slut- 
konsumenten vill ha och hela organisationen strävar 
efter samma mål – att bli en ledande global leverantör  
av konsumentvänliga medicinska tuggummin och 
andra nikotinersättningsprodukter. 

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, t ex medicinsk cannabis 
för smärtlindring.  
 
Vår företagskultur präglas av entreprenörskap  
och	det	är	medarbetarnas	engagemang,	nyfikenhet	 
och framåtanda som skapar Enorama Pharmas  
framgång. 

Vi tror på ett rökfritt samhälle
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Förvaltningsberättelse
Bolagets verksamhet
Om verksamheten
Enorama Pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som 
fokuserar på utveckling och tillverkning av konsumentvänliga 
medicinska tuggummin, innovativa nikotinersättningsprodukter  
och medicinsk cannabis. Enorama Pharmas mål har från 
början varit att bli en ledande global leverantör av medicinska 
tuggummin, utvecklade via Bolagets ChewMed®-teknologi. 
2019 utökades Bolagets produktportfölj till att även inkludera 
icke-medicinska nikotinprodukter, t ex vitt snus och andra helt 
nya, tobaksfria nikotinprodukter. Samtliga produkter i Enorama 
Pharmas produktportfölj bygger på principen att nikotinet ska 
tas upp på ett säkert sätt via munhålan. 
 

Affärsmodell
Enorama Pharma fokuserar på B2B-försäljning av medicinska 
och icke-medicinska nikotinersättningsprodukter till läkemedels- 
företag, apoteksföretag och detaljhandelskedjor. Enorama 
Pharmas	plattformsmodell	tillåter	varje	kund	att	specificera	sin	
önskade tillämpning avseende form, färg, smak och förpackning.  
Kunden säljer i sin tur produkten till konsument under eget 
varumärke, via så kallad Private label. Affärsmodellen kräver 
därför mindre kostnader för marknadsföring och distribution 
jämfört med försäljning direkt mot konsument.  
 

Nikotintuggummi för rökavvänjning
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt nikotin-
tuggummi i två styrkor och smaker som erbjuds globalt. Under 
2019 blev produkten medicinskt godkänd i Sverige och kort 
därefter inleddes en s k Mutual Recognition Procedure (MRP) i 
sju andra europeiska länder: England, Frankrike, Tyskland, Spanien,  
Polen, Grekland och Danmark. En av fördelarna med Enorama 
Pharmas nikotintuggummi är att det är väsentligt mjukare att 
tugga än traditionella tuggummin och smakens intensitet och 
långvarighet bidrar gemensamt till en bättre totalupplevelse 
för	konsumenten.	Enorama	Pharma	har	ingått	flera	kundavtal	
som	ger	tillgång	till	den	nordamerikanska	marknaden,	ett	flertal	
nordeuropeiska länder samt Tyskland och Nederländerna.
 

Icke-medicinska nikotinprodukter
Enorama Pharmas första produkt inom det icke-medicinska 
segmentet är en så kallad All White Nicotine Pouch, som är en 
helt tobaksfri vit snusprodukt. Den erbjuds som Private label 
och kommer initialt i 2 styrkor och 4 smaker. Produkten är unik 
då den är den första vita snusprodukten som innehåller 100% 
tobaksfri nikotin. Enorama Pharma har under 2019 skickat in 
patentansökningar avseende produktens formulering och  
fyllningsprocess. Under hösten 2019 tog Enorama Pharma emot  
beställningar från två amerikanska bolag och produkterna 
förväntas levereras under första halvåret 2020.
 

Medicinsk cannabis
2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läkemedelsverket 
för införsel och hantering av cannabis. Under 2019 har Enorama  
Pharma etablerat ett utvecklingslaboratorium för medicinsk 
cannabis i Malmö och utvecklingsarbetet med ett prototyp-
tuggummi innehållande CBD pågår.
 
Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 
den 10 juni 2016. Bolaget har sitt säte i Malmö och är registrerat  
som ett publikt aktiebolag.
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Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
Den 30 januari meddelade Enorama Pharma att Bolaget  
mottagit första omgången frågor på registreringsansökan för 
vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. 

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

Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma  
att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande års-
stämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska  
valberedningen bestod av tre ledamöter – representanter  
för	de	två̊	största	aktieägarna	i	Bolaget	samt	Styrelsens	 
ordförande. 

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

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

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 byggde på antagande om intäkter 
under perioden. I förvaltningsberättelsen angavs istället att 
nuvarande kapital beräknas räcka till månadsskiftet augusti/
september. Diskrepansen mellan uttalandena föranleddes av 
tillämpningen av vedertagna redovisningsprinciper, innebärande  
att i förvaltningsberättelsen intagen uppskattning exkluderade  
förväntade intäkter. Bolaget förväntade dock fortfarande erhålla  
intäkter under perioden, varför kapitalet fortsatt beräknades 
räcka till december 2019.

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

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

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

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

Den 13 juni meddelade Enorama Pharma att screeningstudien 
inom Cough & Cold har slutförts. Resultatet av studien delades 
med MediiGum LLC, USA, och en utvärdering av studie- 
resultaten inleddes. 

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

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

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

Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottog 
den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos 
Läkemedelsverket för vart och ett av Bolagets fyra nikotin-
produkter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och 
fruktmintsmak. 

Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget skickade 
in föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till 
Läkemedelsverket. 

forts.
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Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att  
registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets  
fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi  
med mint- och fruktmintsmak – godkändes av svenska  
Läkemedelsverket. 

Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets 
styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman fattade 
beslut om en riktad emission av 232 919 aktier till en grupp  
investerare. Genom emissionen tillfördes Bolaget ca 15 miljoner  
SEK innan emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 
36 393,59 SEK till 864 293,90 SEK. 

Den 14 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget  
erhöll patentgodkännande från svenska Patent- och  
Registreringsverket för nikotintuggummits formulering.  
Patentet kungjordes i Svensk Patenttidning den 13 augusti 
2019. 

Den 13 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
mottog besked att Läkemedelsverket accepterade begäran 
om att Sverige skulle agera referensland i kommande Mutual 
Recognition Procedure (MRP). 

Den 18 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
sände in till Läkemedelsverket vilka länder som skulle ingå i  
Bolagets	första	MRP-ansökan	för	godkännande	på	fler	relevanta	 
marknader inom EU. Utöver den registreringsansökan som 
avtalspartnern MAE Holding står för i Holland skickade Bolaget 
in ansökningar i Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Polen, 
Danmark och Grekland.

Den 19 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
lämnade in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i 
Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver (vitt snus) avsett 
för upptag i munhålan. Patentet kommer att vara till stor nytta 
för Bolagets kommande produktportfölj och är en viktig del 
i den långsiktiga produktstrategin där nikotindistribution i 
munhålan står i fokus. Formuleringen är framtagen i Bolagets 
utvecklingslaboratorium i Malmö. 

Den 22 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
ingick ett Term Sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH 
avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. 
Term Sheet-avtalet är ömsesidigt exklusivt för Tyskland och 
innehåller bestämmelser om minimiåtaganden avseende 
ordervolym. Bolaget och betapharm ska enas om ett mer  
omfattande leverans- och licensavtal. Avtalet har en initial 
löptid om fem år. 

Den 31 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget 
lämnade in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i 
Sverige, om patent rörande en fyllningsprocess för nikotin-

pulver (vitt snus) avsett för upptag i munhålan. Patentansökan 
är ett resultat av Enorama Pharmas interna produktutveckling 
och	kartläggningar	som	gjorts	på	nikotinkategorins	befintliga	
produktutbud och dess tillverkningsprocesser. 

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

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

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

I ovanstående pressmeddelande uppmärksammade Bolaget 
en felskrivning som korrigerades i ett pressmeddelande den 
19 februari 2020. Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma 
under 2018 åtagit sig att låna ut 21 MSEK till Bolaget.  
Av angivet belopp har Bolaget ännu inte kallat på utbetalning 
av 700 000 SEK, samtidigt som 4 MSEK har konverterats till 
villkorat aktieägartillskott och amortering har skett med  
3,2 MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets låneskuld 
till Swede Unipharma AB vid tidpunkten för pressmeddelandet 
uppgick till 13,1 MSEK (med möjlighet att öka till 13,8 MSEK 
när Bolaget så begär). Efter ingåendet av det beskrivna låne- 
avtalet uppgår således Bolagets totala låneutrymme från 
Swede Unipharma AB till 30,8 MSEK (varav hittills utbetalt lån 
är 29 MSEK, varför Bolaget när som helst har möjlighet att 
begära utbetalning om ytterligare 1,8 MSEK), och av Swede 
Unipharma AB lämnat villkorat aktieägartillskott uppgår till  
4 MSEK. Ovan beskrivet påverkar inte det totala belopp som 
Swede Unipharma AB tillfört Bolaget.

forts.



Årsredovisning 2019  |  Enorama Pharma       26         

Enorama Pharma AB  |  Org. nr 556716-5591

Ägarförhållanden

Efter den riktade nyemissionen har bolaget 1 773 aktieägare. Av dessa har två stycken innehav över 10%.  
Swede Unipharma AB (35,41%) och DS Group (18,14%).

Flerårsöversikt
  2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning  (tkr)  7 611 5 256 1 573 0
Resultat	efter	finansiella	poster	(tkr)	 	 -23	799	 -16	339	 -8	756	 -7	836
Soliditet (%)  16,9% 43,8% 47,5% 66,6%
Antal anställda  6 5 3 2
    

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:       
      kr
-  överkursfond       13 922 927
-  balanserade vinstmedel      -1 081 001
-  årets resultat      -23 798 782

Summa       -10 956 856
      

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

-  balanseras i ny räkning      -10 956 856

Summa      -10 956 856

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 
försäljning,	lån	eller	en	nyemission	av	finansiella	instrument,	
eller en kombination av dessa. Nuvarande kapital beräknas 
räcka till månadsskiftet juli/augusti. Bolagets kapital är därmed 
inte tillräckligt för den närmaste 12-månadersperioden, 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.

Ersättningsutskott 
För att bistå styrelsen i löne- och ersättningsfrågor har styrelsen 
inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bland annat 
bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 
ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 
Beslut i ersättningsfrågor skall, efter beredning av utskottet, 
fattas av styrelsen. Ersättningsutskottet rapporterar löpande  
till styrelsen över sitt arbete vid ordinarie sammanträden 
och avger årligen till styrelsen en rapport över ledamöternas 
närvaro vid utskottets sammanträden. Enorama Pharmas  
ersättningsutskott tillsätts i samband med det konstituerande 
styrelsemötet och består för innevarande av Anders Ermén 
(ordförande), Mats Persson och Tomas Eriksson.
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Resultaträkning 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter 1
Nettoomsättning 7 610 717 5 256 011 
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning 2 2 823 987 6 723 375 
Övriga rörelseintäkter 99 958 105 648 
Summa rörelseintäkter 10 534 662 12 085 034 

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -25 133 749 -21 498 196 
Personalkostnader 4 -7 840 118 -5 874 405 
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar -153 349 -7 468 
Övriga rörelsekostnader -283 439 -197 458 
Summa rörelsekostnader -33 410 655 -27 577 527 

Rörelseresultat -22 875 993 -15 492 493 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter -922 789 -846 846 

Resultat efter finansiella poster -23 798 782 -16 339 339 

Resultat före skatt -23 798 782 -16 339 339 

Skatt på årets resultat 5 0 0 

ÅRETS RESULTAT -23 798 782 -16 339 339 
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 6 22 934 194 20 110 207 
Summa immateriella anläggningstillgångar 22 934 194 20 110 207 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 1 634 325 440 582 
Summa materiella anläggningstillgångar 1 634 325 440 582 

Summa anläggningstillgångar 24 568 519 20 550 789 

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 205 081 1 109 732 
Övriga fordringar 731 715 532 995 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 474 091 206 292 
Summa kortfristiga fordringar 3 410 887 1 849 019 

Kassa och bank 9 14 605 161 16 430 427 

Summa omsättningstillgångar 18 016 048 18 279 446 

SUMMA TILLGÅNGAR 42 584 567 38 830 235 
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 10
Bundet eget kapital
Aktiekapital 864 294 827 900 
Fond för utvecklingsutgifter 17 272 210 14 448 223 
Pågående nyemission 0 0
Summa bundet eget kapital 18 136 504 15 276 123 

Fritt eget kapital
Överkursfond 13 922 927 21 921 997 
Balanserat resultat -1 081 001 -3 839 671 
Årets resultat -23 798 782 -16 339 339 
Summa fritt eget kapital -10 956 856 1 742 987 

SUMMA EGET KAPITAL 7 179 648 17 019 110 

Långfristig skuld
Skulder till koncernföretag/närstående företag 11 25 000 000 7 100 000 
Summa Långfristiga skulder 25 000 000 7 100 000 

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld kreditinstitut 0 1 550 000 
Leverantörsskulder 3 668 528 4 461 184 
Skulder till koncernföretag/närstående företag 4 355 786 6 336 409 
Aktuella skatteskulder 282 078 204 903 
Övriga skulder 288 127 1 236 259 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 810 400 922 370 
Summa kortfristiga skulder 10 404 919 14 711 125 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 584 567 38 830 235 
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Rapport över förändringar i eget kapital

  Fond
 Aktie- aktiverande   Överkurs Balanserat Årets 
 kapital  balanser. utg. fond resultat resultat Summa
   
Ingående balans 2018-01-01 752 637 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      
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

      
Omföring resultat föregående år   -21 921 997 5 582 658 16 339 339 0
Transaktioner med ägare      
Nyemission 36 393  13 922 927   13 959 320
Erhållet aktieägartillskott      0
Avsättning fond      
för utvecklingsutgifter  2 823 987  -2 823 987  0
Årets resultat     -23 798 782 -23 798 782
Utgående balans 2019-12-31 864 294 17 272 210 13 922 927 -1 081 001 -23 798 782 7 179 648

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Kassaflödesanalys 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -22 875 993 -15 492 493
Avskrivningar 153 349 7 468
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -922 789 -846 846

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -23 645 433 -16 331 871

Förändringar i rörelsekapital
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) -1 562 200 86 999
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) -1 355 874 2 884 703

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 563 507 -13 360 169

Investeringsverksamheten
Investeringar i utvecklingsarbete -2 823 987 -6 723 375
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 347 092 -448 050

Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 171 079 -7 171 425

Finansieringsverksamheten
Nyemission 13 959 320 21 997 261
Erhållet aktieägartillskott - 4 000 000
Upptagna lån 19 700 000 12 500 000
Amortering av lån -4 750 000 -1 700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 28 909 320 36 797 261

Årets	kassaflöde -1 825 266 16 265 667
Likvida medel vid årets början 16 430 427 164 760
Likvida medel vid årets slut 9 14 605 161 16 430 427
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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 anskaff-
ningsvärden 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.

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.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings- 
värde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan. 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar sker linjärt 
över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till  
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar Procent År 
Inventarier, verktyg och installationer 20 5

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	till		
  gången,  
 • 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. Inga av- 
skrivningar har påbörjats.

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.

Noter
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Skatt
Total 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.

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 räken- 
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisningen sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas upp- 
skjutna 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 kostnadsförs. 

Koncerntillhörighet
Från och med 2019-12-11 är Swede Unipharma AB inte längre 
moderföretag till Enorama Pharma AB. Swede Unipharma ABs 
ägarandel i Enorama Pharma AB uppgår per den 31 december 
2019 till 35,4%.  
 

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 2019 2018

Årets aktivering övriga kostnader 2 480 576 5 913 310
Årets aktivering personal kostnader 343 411 810 065
 2 823 987 6 723 375

Not 3  Leasingavtal 
Företaget har ingått följande väsentliga leasing/hyresavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal. 
 
Hyres avtal mot Birthe Egskov och Malmö Universitet, för kontorslokaler.  
   
Framtida minimileaseavgifter operationella leasingavtal 2019-12-31 2018-12-31
Inom 1 år 741 000 533 916
Senare än 1 år men inom 5 år 2 594 064 1 894 464
Senare än 5 år 0 0
 3 335 064 2 428 380
  
Avgifter som ingår i årets resultat 761 050 381 544

  

Not 4  Personal 2019-12-31 2018-12-31

Medeltal anställda  
Kvinnor 2 1
Män 4 4
 6 5
Löner och ersättningar  
VD, styrelse 2 116 188 1 777 446
Övriga anställda 2 819 665 2 144 722
 4 935 853 3 922 168
Sociala kostnader och pensionskostnader  
VD, styrelse 1 008 904 885 249
Övriga anställda 1 470 767 976 400
 2 479 671 1 861 649
  
Styrelsearvode till ej anställda ledamöter 279 000 113 750

Not 5  Skatt på årets resultat  
Bolagets samlade underskott uppgår den 31 december  2019 till 61 981 058 kronor (föregående år 37 275 970 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 2019-12-31 2018-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 20 110 207 13 386 832
Årets aktivering 2 823 987 6 723 375
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 934 194 20 110 207
  
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0
  
Utgående redovisat värde 22 934 194 20 110 207
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Not 7  Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 448 050 0
Årets aktivering 429 708 448 050
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 877 758 448 050

Ingående avskrivningar -7 468 0
Årets avskrivningar -153 349 -7 468
Utgående ackumulerade avskrivningar -160 817 -7 468

Pågående anläggningstillgångar
Årets anskaffning 917 384 0
Utgående pågående anläggningstillgångar 917 384 0

Utgående redovisat värde 1 634 325 440 582

  

Not 8  Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetald hyreskostnad 116 546 133 381
Förutbetalda försäkringspremier 142 226 47 463
Övriga förutbetalda kostnader 1 215 319 25 448
 1 474 091 206 292

  

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

  

Not 10  Antal aktier 2019-12-31 2018-12-31

 Antal Antal
Aktier 5 531 481 5 298 562

  

Not 11  Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen  
Skulder till kreditinstitut 0 0
Skulder till koncernföretag/närstående företag 25 000 000 7 100 000
 25 000 000 7 100 000
  
Förfaller mer än 5 år efter balansdagen 0 0

  

Not 12  Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 1 105 833 520 403
Upplupna socialaavgifter 347 452 163 510 
Upplupna räntekostnader 0 0
Övriga upplupna kostnader 357 115 238 457
 1 810 400 922 370

Not 13  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2019-12-31 2018-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut  
Företagsinteckning 0 3 750 000
  
Eventualförpliktelser 2019-12-31 2018-12-31
Eventualförpliktelser Inga Inga

 2019-12-31 2018-12-31

 Kvotvärde Kvotvärde
 0,16 0,16
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Not 15  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  
Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en felskrivning i pressmeddelandet rörande låneavtal från den 11 dec 
2019. Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut 21 MSEK till Bolaget. Av angivet 
belopp har Bolaget ännu inte kallat på utbetalning av 700 000 SEK, samtidigt som 4 MSEK har konverterats till villkorat 
aktieägartillskott och amortering har skett med 3,2 MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets låneskuld till  
Swede Unipharma AB vid tidpunkten för pressmeddelandet uppgick till 13,1 MSEK (med möjlighet att öka till  
13,8 MSEK när Bolaget så begär). 

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

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

Covid-19. Enorama Pharma bevakar händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folk- 
hälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. För att bidra till minskad risk för smittspridning i samhället  
arbetar Enorama Pharmas medarbetare på distans – något vi redan hade rutiner och resurser på plats för att kunna 
göra. Arbetet i labbet sker i skift för att undvika personlig kontakt. Efter virusets framfart har Bolagets påverkan av 
covid-19 hittills varit marginell. Periodvis kan det komma att uppstå smärre leveransproblem beroende av vilken  
covid-19-fas	olika	länder	befinner	sig	i.	Hittills	har	leveranser	till	och	från	företaget	fungerat	väl.	Vidare	har	säljarbetet	
kunnat fortgå utan några större problem. Bolaget bedömer det rimligt att anta att behovet av nikotinprodukter,  
såväl läkemedel (NRT) som icke-medicinska produkter (dvs vitt snus), kommer att vara oförändrat eller öka.  
Vi följer utvecklingen såväl i Sverige som globalt och har tät kund- och leverantörskontakt för att anpassa oss  
till rådande omständigheter. Bolaget har beredskap för snabba förändringar.

Not 14  Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående under 2019 består av konsulttjänster och har skett enligt marknadsmässiga villkor.

Friis & Skov Aps 2 046 440
- ägs av vice VD Annette Agerskov som fakturerar sin ersättning  
och inte uppbär någon lön från Enorama Pharma. 
 
Roccia AB  1 936 660
- ägs av Kia Rönngard gift med VD Mats Rönngard 

Ermén Produktion & Redovisning AB  467 767 
- ägs av Styrelseordförande Anders Ermén

Swede Unipharma AB, där VD Mats Rönngard är delägare, har lånat in totalt 29 000 000 SEK. 13 100 000 SEK ligger 
med en amortering om 4 000 000 SEK om året med en ränta på 3 %. 15 900 000 SEK är amorteringsfritt lån fram till 
2021-01-31. Därefter amorteras 4 250 000 SEK per år. Lånet är räntefritt.
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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
  

Malmö 2020-04-15    

Anders Ermén  Tomas Eriksson    
Styrelserdförande  Styrelseledamot   

Mats Persson  Anders Dahlin 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 

     
Bengt Jönsson  Mats Rönngard 
Styrelseledamot  VD / Styrelseledamot 
      
      
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-15 
      
Ernst & Young AB
 
  
Martin Henriksson 
Auktoriserad revisor



Revisionsberät t else
Till bolagsstämman i Enorama Pharma AB, org.nr 556716-5591

Rapport  om årsredovisningen

Ut t alanden
Vi har utfört  en revision av årsredovisningen för Enorama
Pharma AB för räkenskapsåret 2019. Bolagets årsredovisning
ingår på sidorna 23-37 i detta dokument.

Enligt vår uppfat tning har årsredovisningen upprät tats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Enorama Pharma ABs finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för ut t alanden
Vi har utfört  revisionen enligt Internat ional Standards on
Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill Enorama Pharma AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjort  vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Väsent lig osäkerhet sfakt or avseende ant agandet  om
fort sat t  dr if t
Vi vill fästa uppmärksamheten på informat ionen som lämnas
på sida 27, 28 och 31 i årsredovisningen, av vilka det f ramgår
att  bolaget redovisade en förlust på 23 799 tsek för det år som
slutade 31 december 2019, att  kassaflödet efter
invester ingsverksamheten är negativt med 30 735 tsek för
2019 samt at t  belopp i Kassa och bank uppgår t ill 14 605 tsek
per 31 december 2019. Dessa förhållanden tyder, t illsammans
med andra omständigheter som nämns i avsnit tet Framtida
kapitalbehov /  möjligheter t ill fortsatt drift  i
förvaltningsberät telsen på sida 26, på att det finns väsentliga
osäkerhetsfaktorer som kan leda t ill betydande tvivel om
företagets förmåga att  fortsät ta verksamheten. Vi har inte
modifierat vårt ut talande på grund av detta.

Annan informat ion än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen som återf inns på sidorna 1-22
samt sidan 40.  Den andra informationen innefattar inte års-
redovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna.

Vårt ut talande avseende årsredovisningen omfat tar inte denna
informat ion och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra informat ion.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar at t  läsa den information som ident if ieras ovan och
överväga om informat ionen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felakt igheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
informat ion, drar slutsatsen att  den andra informationen
innehåller en väsentlig felakt ighet, är vi skyldiga at t  rapportera
detta. Vi har inget at t  rapportera i det avseendet.

St yrelsens och verkst ällande direkt örens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att  årsredovisningen upprättas och att  den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att  upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att  fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
t illämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan at t
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt  drift . Antagandet om fortsatt drif t  t illämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att  likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realist iskt alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att  års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
akt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på fel,
och att  lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garant i för att  en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sver ige allt id kommer att  upptäcka en
väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skept isk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

· ident if ierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felakt ig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat ut ifrån dessa r isker och inhämtar revisions-
bevis som är t illräckliga och ändamålsenliga för att  utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att  inte upptäcka
en väsentlig felakt ighet t ill följd av oegent ligheter är högre
än för en väsentlig felakt ighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsikt liga utelämnanden, felakt ig information
eller åsidosät tande av intern kontroll.

· skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-
ständigheterna, men inte för att  ut tala oss om effekt ivi-
teten i den interna kontrollen.

· utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskat tningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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· drar vi en slutsats om lämpligheten i att  styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsat t  drif t
vid upprät tandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill
betydande tvivel om bolagets förmåga att  fortsät ta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att  det finns en
väsent lig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät telsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är ot illräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram t ill datumet för
revisionsberät telsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra at t  ett  bolag inte längre kan fortsät ta
verksamheten.

· utvärderar vi den övergripande presentat ionen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transakt ionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rät tvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi ident if ierat .

Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat t ningar
Ut t alanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Enorama Pharma AB för räkenskapsåret 2019 samt av
förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi t illstyrker att  bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsf rihet för räken-
skapsåret .

Grund för ut t alanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill Enorama Pharma AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjort  vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

St yrelsens och verkst ällande direkt örens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposi-
t ioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag t ill
utdelning innefat tar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn t ill de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situat ion och att
t illse att bolagets organisat ion är utformad så at t  bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övr igt kontrolleras på et t  betryggande sätt . Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens rikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för at t  bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att  medels-
förvaltningen ska skötas på et t  betryggande sät t .

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsf rihet , är  att inhämta revisionsbevis
för att  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt  avseende:

· företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

· på något annat sätt handlat i strid med akt iebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget t ill disposit ioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i
för att  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att  upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller att  ett
förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst eller för lust inte är
förenligt med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget t ill dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig f rämst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet . Det innebär at t  vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Vi går
igenom och prövar fattade beslut , beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsf rihet . Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag t ill dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
akt iebolagslagen.

Malmö den 15 april 2020

Ernst & Young AB

Mart in Henriksson
Auktor iserad revisor
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Enorama Pharma uppmärksammar den 31 maj den  
av WHO instiftade så kallade World No Tobacco Day.  
Årets tema är ”Protecting youth from industry  
manipulation and preventing them from tobacco  
and nicotine use”.
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