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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB 
 

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2021 

§ Nettoomsättningen uppgick till 11 036 (2 146) KSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -26 940 (-23 011) KSEK 
§ Resultat före skatt uppgick till -27 742 (-23 456) KSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -3,61 (-3,97) SEK 
§ Soliditeten uppgick per den 31 december till 41,92% (4,3%) 

 
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 7 685 842 aktier. 

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 oktober – 31 december 2021 

§ Nettoomsättningen uppgick till 4 626 (55) KSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -7 516 (-8 677) KSEK 
§ Resultat före skatt uppgick till -8 053 (-8 791) KSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -1,05 (-1,49) SEK 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 7 685 842 aktier. 
 

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 2021 

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

§ Den 17 februari publicerade Enorama Pharma Bokslutskommunikén för 2020. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida. 
 

§ Den 12 mars meddelade Styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission om 269 169 
aktier till en teckningskurs om 26,80 SEK per aktie, vilket tillförde Bolaget 7 213 729 kronor före emissionskostnader. Kapitalet 
tillfördes för att effektivt kunna driva försäljningsarbetet av såväl Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT) som dess tobaksfria, 
vita snusprodukt. Aktierna registrerades hos Bolagsverket den 14 april 2021. 
 

§ Den 18 mars meddelade Enorama Pharma att godkännande lämnats från svenska Läkemedelsverket gällande den nationella 
registreringsansökan som Enorama Pharmas kund Evolan Pharma AB drivit och bekostat för nikotintuggummit i Sverige. Evolan 
står nu som innehavare av försäljningstillståndet för Bolagets nikotintuggummi på den svenska marknaden. 
 

§ Den 22 mars meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått ytterligare ett nationellt godkännande inom sin MRP-ansökan. 
Samtliga länder där ansökan sänts in har godkänt nikotintuggummit: Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland 
och slutligen Spanien. 
 

§ Den 8 april meddelade Enorama Pharma att den sista teckningsperioden passerat och de teckningsoptioner som utgavs i den 
riktade emissionen 2020-10-26, förfallit i sin helhet. Teckningsoptionerna utgavs vederlagsfritt och gav rätt att teckna aktier till 
kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 jan 2021, 22 – 26 feb 2021 och 25 – 31 mars 2021. Inga aktier tecknades med 
stöd av dessa teckningsoptioner. 
 

§ Den 12 april ingick Enorama Pharma avtal med Northerner Scandinavia Inc om försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus till 
konsumenter i USA. Produkterna kommer säljas under Bolagets registrerade varumärke, NIC-S®. I april 2021, etablerade 
Bolaget ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden och avtalet är det 
första som ingås av Enorama Pharma Inc. Avtalet, som löper till 31 dec 2021, ger Northerner en icke-exklusiv rätt att sälja 
produkterna via hemsidorna nicokick.com och northerner.com i USA. Avtalet innehåller inga volymåtaganden. Lanseringen är 
förknippad med kostnader av engångs- och uppstartskaraktär och avtalet väntas därför ha en positiv nettomarginal tidigast under 
slutet av avtalstiden. 
 

§ Den 14 april publicerade Enorama Pharma Årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida. 
 

§ Den 19 april kallade Styrelsen i Enorama Pharma till årsstämma den 19 maj 2021.  
 

§ Den 18 maj meddelade Enorama Pharma att årsstämman skjuts upp till den 23 juni 2021. Under den sista dagen för röstning, 
tisdagen den 18 maj 2021, har aktieägare på grund av tekniska problem inte kunnat avlämna sina röster inför årsstämman. 
Styrelsen beslutade därför att skjuta upp stämman i syfte att säkerställa att samtliga aktieägare som önskar delta i stämman ges 
möjlighet till det.  
 

§ Den 19 maj publicerade Enorama Pharma delårsrapport för det första kvartalet 2021.  
Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida. 
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§ Den 25 maj kallade Styrelsen i Enorama Pharma till årsstämma den 23 juni 2021.  
Kallelsen återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida. 
 

§ Den 23 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma. Vid stämman var 2 003 950 aktier representerade utav 6 174 352 utgivna, 
motsvarande ca 32,5 % av det totala antalet aktier. Sammanfattningen av de beslut som fattades återfinns på Bolagets hemsida. 
 

§ Den 30 juni meddelade Enorama Pharma att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna Bolaget ett villkorat 
aktieägartillskott om 6 miljoner SEK, genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna 
kapital och finansiella ställning. 
 

§ Den 11 augusti publicerade Enorama Pharma Delårsrapport för det andra kvartalet 2021.  
Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida. 
 

§ Den 18 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget genomförde en riktad nyemission av 320 000 aktier till en 
teckningskurs om 25 kronor per aktie, vilket tillförde Bolaget 8 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen 
motsvarade en emissionspremie om ca 32 % gentemot den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 
handelsdagarna som föregick beslutet. Efter registrering av den riktade nyemissionen kom det totala antalet utestående aktier 
öka från 6 174 352 aktier till 6 494 352 aktier. Aktiekapitalet ökade med 50 000 kronor från 964 742,50 kronor till 1 014 742,50 
kronor. Den riktade nyemissionen medförde en utspädning om ca 4,9 % av antalet aktier och röster. 
 

§ Den 19 augusti publicerade Enorama Pharma ett förtydligande angående den genomförda riktade nyemissionen. 
Teckningskursen om 25 kronor översteg (med ca 32 %) den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 
handelsdagarna som föregick beslutet (vilken beräknats till 18,99 kronor). Det är styrelsens bedömning att teckningskursen var 
marknadsmässig och återspeglade rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. 
 

§ Den 27 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget erhöll godkännande för patent avseende fyllningsprocess för 
produktion av nikotinpåsar. Patentet kungjordes i Svensk Patenttidning den 21 september 2021 och trädde i kraft i samband med 
publikationen. Patentet utgör en teknik som gör produktion av nikotinpåsar, Nicotine Pouches, mer rationell och effektiv än 
traditionell teknik. Den innovativa produktionstekniken är framtagen i Bolagets eget utvecklingslaboratorium i Malmö. 

 
Väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2021 

§ Den 12 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett exklusivt Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd 
(Maple) avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland. Terms Sheet-avtalet anger att parterna 
i samband med ett marknadsgodkännande i de aktuella länderna ska ingå ett leverans- och licensavtal. Bolaget upplåter en 
royaltyfri licens till Maple Healthcare att använda Bolagets immateriella rättigheter i den utsträckning som krävs för att kunna 
fullgöra sina åtaganden enligt villkoren i avtalet. Term Sheet-avtalet har en initial löptid om fem år och är exklusivt inom utvalda 
segment. Parterna ska i leverans- och licensavtalet enas om minimikvantiteter avseende ordervolym. 
 

§ Den 13 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission av 1 191 490 aktier till 
Dharampal Satyapal Limited (DS Group, Indien) och att emissionen ska tillföra Bolaget ca 28 MSEK. 
 

§ Den 18 oktober meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att man beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 191 490 
aktier till en teckningskurs om 23,50 kronor per aktie under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Emissionen tillför 
Bolaget 28 000 015 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 8,1 % gentemot den volymviktade 
genomsnittskursen innan undertecknandet av teckningsåtagandet. Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer det 
totala antalet utestående aktier öka från 6 494 352 aktier till 7 685 842 aktier. Aktiekapitalet ökar med 186 170,31 från 1 014 
742,50 kronor till 1 200 912,81 kronor. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om ca 15,5 % av antalet aktier och 
röster. 
 

§ Den 18 oktober kallade Styrelsen i Enorama Pharma till extra bolagsstämma den 3 november 2021.  
Kallelsen återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida. 
 

§ Den 3 november hölls extrastämma i Enorama Pharma. Vid stämman var 1 998 724 aktier representerade utav 6 174 352 
utgivna, motsvarande ca 32,4 % av det totala antalet aktier. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 
oktober 2021 om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet innebär en riktad nyemission av högst 1 
191 490 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 186 170,3125 kronor. Kommunikén återfinns i sin helhet på 
Bolagets hemsida. 
 

§ Den 10 november publicerade Enorama Pharma delårsrapport för det tredje kvartalet 2021.  
Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida. 
 

§ Den 12 november meddelade Enorama Pharma att avtalet mellan Bolaget och Evolan Pharma AB upphört. Evolan hade ännu 
inte lagt någon order under det avtal som ingåtts. Efter diskussion mottog Bolaget en hävning från Evolan. Hävningen rörde det 
samarbetsavtal som Bolaget och Evolan ingått 2015, enligt vilket Evolan gavs exklusiv rätt att sälja Bolagets nikotintuggummi 
inom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. 
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§ Den 9 december meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingick nytt avtal med Twinroll Service AB om internationell Private 
Label-försäljning av tobaksfritt, vitt snus. Parterna enades om att ersätta det tidigare avtalet från den 22 maj 2020 med ett nytt 
icke-exklusivt avropsavtal. Genom det nya avtalet gavs Twinroll möjlighet att sälja produkterna i hela världen medan Enorama 
gavs möjlighet att sälja produkterna till andra kunder på de tidigare exklusiva marknaderna. Avtalet innehöll inga 
minimikvantiteter. 
 

§ Den 31 december meddelade Enorama Pharma att Bolagets partner betapharm Arzneimittel GmbH inlett försäljning av Bolagets 
nikotintuggummi på den tyska marknaden. Lanseringen är Enorama Pharmas första inom segmentet för medicinska 
rökavvänjningsprodukter. Lanseringen innefattar nikotintuggummi i mint- och fruktmintsmak, i 2 respektive 4 mg nikotinstyrka. 
Produkten erbjuds i två olika förpackningsstorlekar, 30- och 105-pack. 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

§ Den 21 januari meddelade Enorama Pharmas vice VD Annette Agerskov att hon slutar. Annette Agerskov fortsätter i sin 
nuvarande roll under en period för överlämning och lämnar sitt uppdrag senast den 1 april. Annette Agerskov har varit vice VD 
för Enorama Pharma sedan 2014. 
 

 
Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på: www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport 

 
 
 

KONTAKT 
Enorama Pharma AB (publ) 
Mats Rönngard, VD 
Tel: +46 708 72 82 50 
E-post: mats.ronngard@enorama.se 
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö 
www.enorama.se 
 
Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se 

 
OM ENORAMA PHARMA 
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att 
utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private 
Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se. 
 
Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande 
den 16 februari 2022 kl. 08:30 CET.  


