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den näst vanligaste dödsorsaken
Cancer är, efter hjärt- och kärlsjukdomar, den vanligaste dödsorsaken i  
den utvecklade världen med ungefär 14 miljoner nya fall och 8,2 miljoner 
cancerrelaterade dödsfall under 2012. Antalet nya fall beräknas öka med  
cirka 70 procent under de kommande två decennierna. Av de omkring 200 
cancerformerna är bröst-, lung-, kolorektal- och prostatacancer vanligast.1 

Trots betydande forskningsinsatser skördar cancersjukdomar alltför många 
offer. Nya terapier förbättrar patienters överlevnad och livskvalitet men 
många svårbehandlade cancerformer återstår. Även resistensutveckling är 
ett stort problem.

den största läkemedelsmarknaden 
Cancerläkemedel utgör det största läkemedelssegmentet. Under 2013  
närmade sig den globala marknaden 91 miljarder usd2 och beräknas att  
växa till närmare 112 miljarder usd 2020.3

De flesta globala läkemedelsbolagen är aktiva inom cancerområdet.  
De tio största har tillsammans en marknadsandel på cirka 78 procent.  
Dominansen tros minska till 2020 till följd av att fler bolag väntas lansera  
läkemedel med betydande försäljningspotential de närmaste åren.  

1 World Cancer Report 2014, en iarc-publikation distribuerad av who Press.
2  ims Health Study: Cancer Drug Innovation Surges As Cost Growth Moderates, parsippany, nj, May 6, 2014.
3 amr’s Statistical Report: Global Oncology/Cancer Drugs Market, 2013–2020, 24 Feb 2015.
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sprint bioscience är ett läkemedels- 
företag med fokus på cancer och  
tumörmetabolism. vi arbetar med flera 
prekliniska projekt parallellt, för att 
identifiera läkemedelskandidater som 
är redo för kliniska studier. målet är 
att ingå avtal med större läkemedels-
företag som driver projekten vidare.

tack vare våra medarbetares kompetens  
och engagemang har vi etablerat ett 
unikt och effektivt arbetssätt som  
ger stora framgångar. idag är vi ett 
snabbfotat innovationsföretag med en 
världsledande position inom tumör- 
metabolism. 

årsstämma
Årsstämman hålls onsdag den 20 maj kl. 16.00, på kth, sal k2,  
Teknikringen 28, Stockholm. 

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som dels är införd i 
den av Euroclear Sweden ab förda aktieboken den 13 maj 2015, 
dels senast den 13 maj 2015, gärna före kl. 16.00, anmäler sitt  
deltagande till Sprint Bioscience. Anmälan om deltagande i  
stämman ska ske skriftligen med namn, person-/organisations-
nummer, adress, e-postadress och telefonnummer till: 

Sprint Bioscience ab  
Att: Amber Wahlberg 
Teknikringen 38a 
114 28 Stockholm 
 alternativt e-post info@sprintbioscience.com

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom 
banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga 
rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. 
Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den  
12 maj, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren  
i god tid före detta datum.

ekonomisk information
Årsstämma med årsstämmokommuniké 2015-05-20
Delårsrapport för kvartal 1 2015-05-20
Delårsrapport för kvartal 2 2015-08-26
Delårsrapport för kvartal 3 2015-11-18
Bokslutskommuniké för 2015 2016-02-24
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2014 kan summeras som ett fram- 
gångsrikt och händelserikt år då  
Sprint Bioscience tog flera viktiga steg  
i rätt riktning, inte minst vad gäller våra 
två längst framskridna projekt Vps34 
och mth1. En mycket positiv händelse 
var företagets börsnotering på nasdaq 
omx First North i november – helt i  
enlighet med företagets målsättning  
att expandera och utveckla projekt- 
portföljen ytterligare.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till  

–11,3 msek (–4,2 msek).

• Resultatet per aktie för perioden uppgick till 

–2,35 sek (–1,25 sek).

• Emissionen i samband med noteringen som 

fulltecknades tillförde bolaget 22,5 msek innan 

noterings- och emissionskostnader.

• Projektportföljen expanderades.

• Kommersialisering av mth1-projektet initiera-

des under året.

FLERA STEG I RÄTT RIKTNING

• Sprint Bioscience börsnoterades på First North 

den 7 november.

• I Vps34-projektet erhölls positiva data i en  

djurmodell av den svårbehandlade cancer- 

formen, trippelnegativ bröstcancer.

• Dr Ravi Amaravadi blev Scientific Advisor  

åt bolaget.

• Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att 

ingen utdelning lämnas för 2014.

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter  

rapportperiodens utgång.

januari – december 2014
• Intäkter 4 614 (7 537) tsek

• Rörelseresultat –11 259 (–4 156) tsek

• Resultat efter skatt –11 464 (–4 387) tsek

• Resultat per aktie* –2,35 (–1,25) sek
*= Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är  
hänförligt till bolagets aktieägare divideras med ett vägt genom- 
snittligt antal utestående stamaktier under perioden.

året i korthet

flerårsöversikt (tsek)  2014  2013  2012  2011  2010

Vinstmarginal, %  0  –185  –223  –64  36

Avkastning på sysselsatt kapital, %  –49,7  –70,9  –220,1  –69,5  21,7

Soliditet, %  80,8  45,0  25,5  73,1  63,6
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GENOM ETT MÅLMEDVETET ARBETE HAR VI IDAG ETT ERKÄNT  
VARUMÄRKE I LÄKEMEDELSBRANSCHEN.”
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UTAN FÖRETAGETS MEDARBETARE OCH VÅRT UNIKA ARBETSSÄTT 
SKULLE INTE FÖRETAGETS FRAMGÅNGAR VARA MÖJLIGA.”
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ETT INTENSIVT ÅR MED VETENSKAPLIGA OCH 
AFFÄRSMÄSSIGA FRAMGÅNGAR

Det är med glädje jag ser tillbaka på 
2014. Det har för Sprint Bioscience varit 
ett intensivt år med både vetenskapliga 
och affärsmässiga framgångar. Genom 
ett målmedvetet arbete har vi idag ett 
erkänt varumärke i läkemedelsbranschen. 
Vi har skapat ett kommersiellt tänkande 
som präglar hela organisationen och  
driver framgången i våra projekt.

Under hösten genomfördes en lyckad emission och 

listning på nasdaq omx First North som gjort 

det möjligt för oss att ytterligare expandera och 

utveckla vår projektportfölj. Inför noteringen på 

First North genomförde vi en spridningsemission 

om 22,5 msek som fulltecknades. Nyemissionen 

tecknades till största delen av nytillkommande 

investerare men även till en betydande del av be-

fintliga aktieägare som fortsätter att visa förtroende 

för vårt bolag. Vidare är det glädjande att flera i 

bolagets ledning, styrelse och anställda tecknade 

sig i nyemissionen. Därmed vill jag hälsa både våra 

befintliga och nytillkomna aktieägare välkomna 

till nästa fas i Sprint Bioscience utveckling, där vi 

fortsätter bygget av Sprint Bioscience som ett fram-

gångsrikt bolag inom den nya svenska läkemedels-

industrin.

Sprint Bioscience har två projekt som är till-

gängliga för inlicensiering, Vps34 och mth1. 

Under året initierade vi kommersialiseringen av 

mth1-projektet. Detta projekt har fått ett oväntat 

stort intresse från läkemedelsbolagen. Vi har även 

haft positiv framgång i vårt projekt med autofagi- 

inhibitorer som riktar sig mot Vps34, där vi har 

utvecklat potenta substanser med goda läkeme-

delsegenskaper. I en djurmodell av trippelnegativ 

vd har ordet

bröstcancer har vi framgångsrikt visat effekt från 

våra Vps34-inhibitorer med signifikant minskad 

tumörtillväxt.

Under hösten fick vi möjlighet att knyta Dr Ravi 

Amaravadi till oss som vetenskaplig rådgivare för 

vårt arbete i Vps34-projektet, vilket vi är mycket 

glada för. Dr Amaravadi är en av autofagiforskning-

ens nyckelpersoner och bedriver både klinisk och 

translationell forskning med fokus på autofagi- 

inhibition som cancerbehandling. Vi värdesätter 

starkt Dr Amaravadis bidrag som diskussionspart-

ner i vårt Vps34-projekt.

I både mth1- och Vps34-projekten för vi samtal 

med flera läkemedelsbolag under sekretessavtal. 

Läkemedelsbranschen utvecklas alltmer mot att de 

stora aktörerna förlitar sig på att små och innova-

tiva företag som Sprint Bioscience förser dem med 

idéer och projekt. Genom att Sprint Bioscience 

gjort sig känt som ett snabbfotat företag är bolaget 

nu i en position där verksamheten har goda förut-

sättningar att skapa värde för sina ägare.

Slutligen vill jag framhålla betydelsen av våra 

kompetenta och engagerade medarbetare, utan 

vilka företagets framgångar inte vore möjliga. 

Tillsammans har vi skapat och vidareutvecklat ett 

unikt och effektivt arbetssätt som har visat sig ge 

mycket gott resultat.

Anders Åberg

Verkställande direktör
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ETT SNABBFOTAT INNOVATIONSFÖRETAG  
I LÄKEMEDELSBRANSCHEN

det här är bolaget

Sprint Bioscience utvecklar innovativa 
läkemedel inom cancer och metabolism 
med särskilt fokus på tumörmetabolism. 
Inom detta område har vi ett gediget 
kunnande och en världsledande position. 

Vår affärsidé är att arbeta med en bred projektport-

följ och på kort tid utveckla projekt i den preklini- 

ska fasen, fram tills att vi har identifierat en läke-

medelskandidat som är redo för kliniska studier. Vi 

har inte för avsikt att bedriva kliniska studier i egen 

regi – målsättningen är att ingå kommersiella part-

neravtal med större läkemedelsbolag i en tidig fas. 

Den affärsmässiga potentialen väger vi in redan vid 

starten av ett projekt. 

från upptäckt till lansering
Sprint Bioscience vision är att bli ett lönsamt ut-

vecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver inno-

vativa projekt från upptäcktsfasen fram till kliniska 

studier. Projekten licensieras härefter ut till sam-

arbetspartners som driver projekten vidare genom 

klinik och fram till marknad.

Målsättningen är att ingå ett licensavtal per år. 

Genom flera licensavtal ska vi etablera en bas av 

återkommande intäkter samtidigt som vi skapar 

förutsättningar för betydande milestoneintäkter 

och, i förlängningen, royaltyintäkter från produkter 

på marknaden. 

bred projektportfölj 
Sprint Bioscience strävar efter att ha en bred pro-

jektportfölj och bedriver i nuläget utveckling av 

ett flertal projekt. För fyra av dem har vi tagit fram 

serier av potentiella läkemedelsmolekyler för utvär-

dering. I det längst gångna projektet, Vps34, bedri-

ver vi nu effektstudier för att få en bred förståelse 

för behandlingens effektivitet i olika tumörer.  

Även för projektet mth1 pågår aktiv affärsutveck-

ling. Målsättningen är att under 2015 ingå licens- 

avtal för minst ett av projekten. 

historien om sprint bioscience 
Sprint Bioscience grundades 2009 av fyra personer 

med bakgrund från AstraZeneca och Biovitrum 

som delade en syn på att man kan effektivisera 

traditionell läkemedelsutveckling och ta fram kom-

mersiellt intressanta projekt till en lägre kostnad 

och på betydligt kortare tid. 

Medgrundare till företaget var professor Pär 

Nordlund som är verksam på Karolinska Institutet 

och en av de ledande forskarna i Europa inom struk-

turbiologi. 

Inledningsvis bestod företaget av de fyra grun-

darna som tidigt identifierade ett antal intressanta 

projekt. För att finansiera de egna projekten bedrev 

de parallellt en cro-verksamhet där de erbjöd forsk-

nings- och utvecklingstjänster till externa aktörer.

Under 2010 tog Sprint Bioscience in det första 

externa kapitalet samt anställde de första medarbe-

tarna. Samma år såldes det första projektet, pfkfb3, 

till Kancera mot betalning i aktier.

Under 2012 sålde bolaget det första helt egen- 

utvecklade projektet till iomet Pharma.

Under de efterföljande åren expanderade före- 

taget och 2013 fattades beslutet att helt fokusera på 

de egna projekten. Därmed upphörde cro-verksam-

heten. 

Den 7 november 2014 noterades Sprint Bioscience 

på nasdaq omx First North. 

Sedan starten 2009 har Sprint Bioscience tagit  

in cirka 40 msek från ägarna. Därutöver har bolaget 

genererat intäkter på cirka 8 msek, forskningsstöd 

på cirka 2 msek samt erhållit cirka 4 msek från 

försäljning av aktier i Kancera, vilka erhölls som 

betalning för vårt första projekt.
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det här är bolaget

kompetens och engagemang i fokus 
Idag har Sprint Bioscience 17 anställda, varav 14 

arbetar med forskning och utveckling. I företagets 

lokaler vid kth i Stockholm finns moderna labora-

torier utrustade för att bedriva avancerad läke- 

medelsutveckling.

Vår organisation kännetecknas av hög kompetens. 

Många medarbetare är ledande specialister inom 

sina respektive områden och har rekryterats direkt 

från svensk läkemedelsindustri. Flera har haft aktiva 

VI HAR ETABLERAT EN VÄLFUNGERANDE METODIK FÖR ATT PÅ ETT 
TIDS- OCH KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT UTVECKLA PROJEKT FRÅN 
IDÉSTADIET FRAM TILL LÄKEMEDELSKANDIDATER.”

roller inom utvecklingen av kliniska kandidater.  

I företagets ledning och styrelse finns dessutom flera 

personer med erfarenhet av affärsutveckling. 

Det är kompetensen och engagemanget hos 

Sprint Bioscience medarbetare som ligger bakom 

företagets framgångar – idag är vi ett snabbfotat 

innovationsföretag med en världsledande position 

inom tumörmetabolism. 
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EFFEKTIV PROCESS FÖR  
LÄKEMEDELSUTVECKLING

så arbetar vi

Sprint Bioscience grundläggande upp-
fattning är att traditionell läkemedelsut-
veckling kan göras betydligt effektivare 
genom att högt kvalificerade specialister 
kombineras i väl trimmade organisa-
tioner. Vi sätter ihop små grupper av 
erfarna människor med precis rätt kom-
petens, som arbetar nära tillsammans i 
en stimulerande, fokuserad miljö.

Med vår effektiva teknologiplattform kan vi snabbt 

identifiera molekyler med egenskaper som är lämp-

liga för läkemedelsutveckling. Dessa molekyler ger 

en god grund för att utveckla vår projektportfölj. 

I en iterativ process som inkluderar proteinveten-

skap, fragmentbaserad screening, läkemedelskemi, 

röntgenkristallografi, biokemiska och cellulära test-

modeller, kan vi omvandla molekylerna till hög- 

kvalitativa läkemedelskandidater.

brett angreppssätt och hög effektivitet
Sprint Bioscience har ett brett angreppssätt när 

det gäller läkemedelsutveckling där vi utvärderar 

en stor mängd potentiella projekt med ambition 

att årligen identifiera ett tiotal projekt för fortsatt 

utvärdering. Målsättningen är att den årliga utvär-

deringen inom tolv månader ska resultera i ett eller 

två projekt som är redo för licensavtal. En hög takt 

i utvecklingen innebär fler projekt att erbjuda part-

ners och därmed ökade kommersiella möjligheter 

och lägre risker. 

Vi utvärderar nystartade projekt enligt en 

fastställd modell och de projekt som uppfyller de 

uppsatta kriterierna går vidare till nästa steg där vi 

utför de inledande studierna och experimenten för 
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så arbetar vi

att kunna fastställa om det går att ta fram serier av 

molekyler med läkemedelsegenskaper. De projekt 

som inte möter kraven på medicinsk relevans, tek-

nisk genomförbarhet eller marknadspotential av-

bryter vi på ett tidigt stadium utan att nämnvärda  

resurser lagts ned. Det innebär att vi minimerar  

risken att investera betydande resurser på icke fun- 

gerande projekt. Genom vår process kan vi ta fram 

molekyler på ett par månader, vilket är betydligt 

snabbare än traditionell läkemedelsutveckling. 

Företagets arbetsprocess bygger på mångårig 

erfarenhet och en unik spetskompetens hos våra 

anställda, samt egna kemi- och biologilaboratorier. 

Metoden är resurseffektiv, vilket gör att vi, trots 

företagets begränsade storlek, kan hantera flera pa-

rallella projekt. Genom att effektivisera processen 

från idé till läkemedelskandidat kan Sprint Bioscience 

bygga värden inom läkemedelsutveckling.

intäktsfokuserad affärsmodell 
Sprint Bioscience har ett tydligt kommersiellt fokus 

där målsättningen är att ingå licensavtal för pro-

jekten i en tidig fas. Vi har för närvarande inte för 

avsikt att bedriva klinisk utveckling i egen regi. Om 

det visar sig att det inte finns förutsättningar att 

ingå licensavtal för ett projekt lägger vi det åt sidan 

till förmån för andra projekt. 

Vi strävar efter att ingå samarbetsavtal där vi tar 

en aktiv del av den fortsatta utvecklingen av projektet 

fram tills kliniska studier inleds. Ett avtal kan exempel-

vis struktureras på så sätt att Sprint Bioscience avsätter 

ett antal personer som arbetar med projektet under 

GENOM ATT EFFEKTIVISERA PROCESSEN FRÅN IDÉ TILL  
LÄKEMEDELSKANDIDAT KAN SPRINT BIOSCIENCE BYGGA VÄRDEN  
INOM LÄKEMEDELSUTVECKLING.”

en tvåårsperiod vartefter en slutlig läkemedelskan-

didat redo för kliniska studier ska ha identifierats. 

Genom att Sprint Bioscience ingår samarbeten 

där vi aktivt deltar i den fortsatta utvecklingen 

erhålls löpande intäkter samtidigt som det stärker 

kompetensen i företaget. Med en portfölj av flera 

projekt i partnersamarbeten skapar vi en bred in-

täktsbas och en värdepotential som vilar på flera ben. 

Det finns många exempel på bioteknikbolag som 

har fokuserat på ett projekt och drivit detta i egen 

regi långt in i den kliniska fasen, med en hög risk 

och eskalerande kostnader som följd. Jämfört  

med många andra mindre bioteknikbolag har 

Sprint Bioscience, tack vare en bred projektportfölj 

och fokus på avtal i tidig fas, en lägre riskprofil. 

Sedan starten 2009 har vi byggt upp ett företag 

med ledande kompetens inom tumörmetabolism. 

Vi har etablerat en välfungerande metodik för att 

på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla pro-

jekt från idéstadiet fram till läkemedelskandidater. 

De senaste årens arbete har resulterat i en bred 

projektportfölj från tidig etableringsfas till optime-

ring mot en klinisk läkemedelskandidat. Genom 

vårt arbete i dessa projekt har vi lagt grunden till 

ett bolag som inte bara har intressanta projekt att 

sälja idag, utan som också har kapaciteten att konti-

nuerligt generera nya projekt. Dessa kommer sedan 

att erbjudas till de större bolagen på den globala 

läkemedelsmarknaden, vilken visar ett allt större 

intresse för att licensiera in projekt från mindre, 

innovativa bolag som Sprint Bioscience.
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GOTT LAGARBETE OCH EFFFEKTIVT  
ARBETSSÄTT BAKOM FRAMGÅNG

mth1-projektet

Kompetenta medarbetare i nära samver-
kan och ett effektivt, fokuserat arbetssätt 
är grunden till Sprint Bioscience fram-
gångar. Det gäller inte minst mth1-pro-
jektet, som är på väg att kommersialise-
ras, under ledning av projektansvarige 
Fredrik Rahm.

Som många andra på Sprint Bioscience startade 

Fredrik, efter doktorsexamen i organisk kemi på 

kth, sin yrkesbana på ett av de större läkemedels-

företagen – då med forskning inom neurologiska 

sjukdomar och smärtlindring.

2011 blev han ”headhuntad” till Sprint Bioscience 

och har sedan dess arbetat mer fokuserat med tidiga 

aktiviteter inom cancerterapi.

– Att efter sju år på ett stort företag gå till ett 

litet, nystartat företag som Sprint Bioscience var en 

stor men positiv förändring. Som person drivs jag 

av nyfikenhet och nya utmaningar, så det passade 

mig perfekt, säger Fredrik. 

lagarbete – en viktig framgångsfaktor
På Sprint Bioscience fattas snabba beslut och man 

arbetar nära varandra i skräddarsydda team. Projek-

ten är baserade på ett multidisciplinärt lagarbete, 

något som Fredrik uppskattar. 

– Jag är generalist och gillar att göra många olika 

saker, både på och utanför jobbet. Det är stimule-

rande att ha så många duktiga människor omkring 

mig, att utbyta kunskaper med biologer, biokemis-

ter med flera. Och alla vet vart de ska och drar åt 

samma håll, säger Fredrik. 

De flesta medarbetarna på Sprint Bioscience har 

tio år eller mer i läkemedelsbranschen. Företaget 

har genomfört riktade rekryteringar och har de 

kompetenser och personer som behövs idag.  

Personalens höga kompetens och speciella sam-

mansättning bidrar till lyckade projekt. 

– En typisk Sprint-medarbetare är duktig inom 

sitt område, öppen för att dela med sig av sina kun-

skaper och vill lära sig av andra. Han eller hon är 

heller inte rädd att kavla upp ärmarna och rycka in 

där det behövs, säger Fredrik.

resurseffektivt arbetssätt
Att tillverka nya molekyler är tids- och resurskrä-

vande, därför är det viktigt att använda resurserna 

på ett smart sätt. Nya hypoteser formuleras stän-

digt inom ett projekt och alla molekyler som tas 

fram svarar på en specifik fråga. Detta för att und-

vika att lägga tid och pengar på aktiviteter som inte 

ger ny kunskap. 

– Allt vi gör ska ha en mening och det gäller att 

lägga tid på rätt sak i rätt läge – att kunna omprio- 

ritera, och snabbt ändra riktning. Vi arbetar med 

månadsvis planering och snabba uppföljningsmö-

ten. I min roll som projektansvarig måste jag veta 

vad som är viktigast just nu, säger Fredrik.

På Sprint Bioscience arbetar man med så kallad 

fragmentbaserad screening, vilket innebär ett mer 

fokuserat och avgränsat arbete, jämfört med kon-

ventionell hts (High-throughput screening) som 

de stora läkemedelsföretagen ofta arbetar med. 

– Vi testar ett mindre antal mycket små mo-

lekyler som binder till det aktuella målproteinet. 

Sedan bygger vi ut dessa, gör dem successivt större, 

vilket ger ökade möjligheter att i slutändan få fram 

läkemedelskandidater med bra egenskaper, berättar 

Fredrik. 

Styrkan i fragmentbaserad screening är att det 

går snabbt, kräver mindre resurser och kan ge läke-

medelskandidater med bättre egenskaper. 
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DET ALLRA HÄFTIGASTE ÄR ATT MAN MED KEMINS HJÄLP KAN DESIGNA 
OCH TILLVERKA I PRINCIP VILKEN MOLEKYL SOM HELST, SOM SEN GÖR 
NÅGOT BRA I ETT BIOLOGISKT SYSTEM.”
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stor potential för mth1-blockerare
mth1-projektet är det andra projektet som Fredrik 

ansvarar för. Det första licensierades ut enligt plan 

2012.

Bakgrunden till projektet är att metabolismen i 

cancerceller skiljer sig från metabolismen i vanliga 

celler. I cancercellerna alstras stora mängder fria 

radikaler som skadar cellens dna och kan orsaka 

programmerad självdöd, apoptos. För att förhindra 

skador på dna använder cancercellerna proteinet 

mth1, vilket motverkar effekten av fria radikaler 

och förhindrar apoptos. Vanliga celler är inte bero-

ende av mth1-proteinet då de inte producerar fria 

radikaler i samma utsträckning.

Många av de cancerläkemedel som utvecklats de 

senaste decennierna är inriktade på att slå mot gene-

tiska defekter i cancercellerna. Denna typ av läke- 

medel kan vara effektiv, problemet är dock cancer- 

cellernas tendens att utveckla resistens. mth1 före-

kommer generellt i cancerceller oberoende av vilka 

genetiska förändringar cellen har och utan detta 

protein kan inte tumörcellerna överleva. 

– mth1-blockerande substanser har potential att 

utvecklas till en effektiv behandling för flera svår-

behandlade cancerformer, summerar Fredrik.

uppmärksammat projekt
mth1-projektet inleddes i slutet av 2013, då man 

på Sprint Bioscience identifierat det som intressant 

och lämpat för företagets fragmentbaserade meto-

der. I april 2014 publicerade den ansedda tidskrif-

ten Nature två artiklar i ämnet. 

– Då var projektet redan igång på Sprint Bioscience. 

Artiklarna kom lägligt för vår del och innebar både 

nya kunskaper och stor uppmärksamhet, vilket har 

lett till att flera stora läkemedelsbolag har intresse-

rat sig för området, säger Fredrik. 

Under projektets gång har Sprint Bioscience ut-

vecklat en djup förståelse för mth1 som målprotein 

för cancerbehandling, och projektet fortskrider 

med bra fart. En stor mängd potenta inhibitorer 

som blockerar mth1 har tagits fram. 

– På senaste tid har arbetet i projektet fokuserat 

på att optimera föreningarnas läkemedelsegenska-

per, och vi jobbar nu med att påvisa dessa förening-

ars effekter på biologiska system, säger Fredrik. 

kommersialisering pågår
Sprint Bioscience har presenterat sitt projekt inom 

mth1 för flera större läkemedelsbolag och mötts av 

ett starkt intresse. Samtal förs med ett antal företag 

om utlicensiering av projektet. 

– Det känns väldigt positivt, vi känner oss star-

ka i våra kunskaper och tror stenhårt på det här 

projektet. Samtidigt vet man aldrig vad som lurar 

bakom hörnet, säger Fredrik.

Ambitionen är att ingå ett avtal där Sprint Bio- 

science aktivt deltar i fortsatt utveckling av projek-

tet.

– Kommersialiseringen är en rolig del i arbetet 

som projektansvarig, att prata med potentiella kun-

der. Målet är att sälja till ett företag som har rätt 

kunskaper och tillräckligt med muskler för att driva 

utvecklingen vidare, säger Fredrik.

På längre sikt är förstås målet att projektet ska 

leda till ett läkemedel som är till hjälp för patien-

ten. Men det ligger långt fram.

mth1-projektet
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VÄRDEFULL FÖRSTÄRKNING  
I UNIKT PROJEKT

vps34-projektet

Under 2014 har Vps34-projektet, före- 
tagets längst framskridna projekt, rönt  
stora framgångar – inte minst tack vare 
Dr Ravi Amaravadi, som vi har haft gläd-
jen att knyta till oss som vetenskaplig 
rådgivare. Ravi är en av autofagiforsk-
ningens nyckelpersoner och en mycket 
värdefull förstärkning i Vps34-projektet.

Ravi är verksam vid University of Pennsylvania 

som en av ledarna av the Cancer Therapeutics 

Program vid Abramson Cancer Center, och valdes 

under 2015 in till the American Society of Clinical 

Investigation. Han bedriver både klinisk och trans-

lationell forskning med fokus på autofagiinhibition 

som cancerbehandling. 

– Patientnytta och bättre förståelse för den grund-

läggande cancerbiologin är det som motiverar mig i 

mitt arbete, säger Ravi. 

Ravi var en av de första att identifiera autofagi, 

en process som är viktig för tumörens förmåga att 

överleva och spridas i kroppen, som en resistens- 

mekanism vid cancerbehandling. Han leder kliniska 

studier inom området och har överfört upptäckten 

i nio olika fas i/ii-kliniska prövningar, genom att 

testa hydroxiklorokin (hcq) som en behandling i 

flera cancerformer. De första sex kliniska prövning-

arna har publicerats och representerar det första av-

siktliga försöket att modulera autofagi terapeutiskt 

i någon sjukdom.

Ravi är även en erkänd kliniskt verksam onko-

log inom melanom och bedriver kliniska studier, 

främst i fas i. Han har varit forskningsledare samt 

medverkat vid flera kliniska prövningar med 

JAG ÄR MYCKET ENTUSIASTISK ÖVER  
VPS34 SOM TERAPIMÅL OCH ARBETAR  
NÄRA SPRINT BIOSCIENCE LEDNING  
FÖR ATT PÅSKYNDA UTVECKLINGEN.”
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vps34-projektet

B-Raf-hämmare mot melanom och ”first in human” 

fas i-studier av nya cancerläkemedel.  

Sedan samarbetet med Sprint Bioscience startade 

har Ravi haft en betydande påverkan på projektet 

och bidragit med mycket värdefull kunskap till flera 

av företagets biologiska experiment. 

målet är att blockera vps34  
Vps34 är ett nyckelprotein som sätter igång auto- 

fagi, vilket innebär att felaktiga eller skadade kom-

ponenter bryts ned för att öka cancercellens förmåga 

att överleva. Autofagi gör att cancerceller kan överle-

va näringsbrist och har en central roll i utvecklingen 

av resistens mot cellgifter och andra terapier.

Ett flertal svårbehandlade cancerformer är bero-

ende av autofagi, däribland bukspottkörtelcancer, 

melanom och leukemier. Även trippelnegativ bröst-

cancer har visat sig vara beroende av denna process.

Sprint Bioscience har tagit fram ett antal mole-

kyler, Vps34-inhibitorer, som specifikt blockerar 

Vps34. Målet med projektet är att hämma autofagi 

för att minska tumörens förmåga att överleva och 

dela sig och för att göra tumören mer känslig för 

existerande behandlingar. 

– Jag är mycket entusiastisk över Vps34 som  

terapimål och arbetar nära Sprint Bioscience ledning 

för att påskynda utvecklingen av de mest potenta, 

specifika och säkra Vps34-hämmarna till kliniska 

prövningar, säger Ravi.

nytt angreppssätt i cancerbehandling
Effektstudier i en djurmodell av svårbehandlad  

så kallad trippelnegativ bröstcancer visar att  

Sprint Bioscience föreningar sb01328 och sb01683 

både minskar tumörtillväxt samt spridning av tu-

mören i kroppen, metastasering. Både sb01328 och 

sb01683 binder specifikt till Vps34 och har goda 

läkemedelsegenskaper, bland annat hög löslighet 

och biotillgänglighet. 

Inga tidigare studier har publicerats där man  

använder en läkemedelslik Vps34-inhibitor för att 

hindra tumörtillväxt i en djurmodell. Bolagets data 

är därför helt unika och visar att den här sortens 

hämmare kan vara ett helt nytt angreppssätt inom 

cancerbehandling. Utvecklingen fortsätter för att 

öka förståelsen för hur man bäst kan använda dessa 

föreningar. Pågående försök i celler syftar till att 

visa att Vps34-inhibitorer ökar effekten av annan 

cancerbehandling. 

– Vps34 är ett unikt mål, eftersom det spelar 

en viktig roll i autofagi och i styrningen av cellens 

transportörer, vesiklarna. Inga Vps34-hämmare har 

ännu ingått i kliniska prövningar. Eftersom auto-

fagi är en viktig resistensmekanism i cancerterapi, 

finns ett icke tillgodosett behov att utveckla poten-

ta och specifika autofagihämmare. Vps34-projektet 

kan bli det första som fyller detta behov, säger Ravi.



 sprint bioscience årsredovisning 2014              17

EKONOMISK REDOVISNING



18              sprint bioscience årsredovisning 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören 
för Sprint Bioscience (publ) avger här-
med årsredovisning för räkenskapsåret 
2014-01-01 till 2014-12-31, vilket är  
bolagets femte verksamhetsår.

verksamheten
Sprint Bioscience utvecklar läkemedelskandidater 

inom cancer och metabolism. Bolagets målsätt-

ning är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt ta 

intressanta läkemedelsprojekt från upptäcktsfasen 

fram till att en läkemedelskandidat redo för kliniska 

studier har identifierats. Sprint Bioscience affärsidé 

är att arbeta med en bred projektportfölj och på 

kort tid utveckla projekt i den prekliniska fasen. 

Bolaget har idagsläget inte för avsikt att i egen regi 

bedriva kliniska studier. I bolagets affärsidé ingår 

att sluta partneravtal före den kliniska fasen. Stra-

tegin bygger på ett tydligt kommersiellt fokus där 

den kommersiella potentialen vägs in redan vid 

uppstarten av ett projekt. 

Viktiga processer i företaget är att initiera nya 

läkemedelsprojekt samt att utveckla läkemedelskan-

didater i projekten. Företaget har den kompetens 

som krävs för att driva prekliniska läkemedelspro-

jekt samt att kommersialisera dem. 

För närvarande driver bolaget två projekt, mth1 

och Vps34 som befinner sig i fasen där diskussioner 

förs med potentiella samarbetspartners.

Bolaget är sedan den 7 november 2014 noterat 

på nasdaq omx First North. Aktien handlas un-

der kortnamnet sprint. RedEye är bolagets Certi-

fied Adviser. 

forskning och utveckling

vps34
Målet med Sprint Bioscience Vps34 projekt är att 

hämma autofagi för att minska tumörens förmåga 

att överleva och dela sig och för att göra tumören 

mer känslig för existerande behandlingar. Vps34 

är ett nyckelprotein för att sätta igång autofagi och 

Sprint Bioscience har tagit fram ett antal molekyler 

som specifikt hämmar Vps34 och minskar tumörtill-

växt i en djurmodell av svårbehandlad bröstcancer.

mth1
I cancerceller alstras stora mängder fria radikaler 

som skadar cellens dna och kan orsaka program-

merad självdöd (apoptos). För att förhindra skador 

på dna producerar cancercellerna proteinet mth1 

vilket motverkar effekten av fria radikaler och för-

hindrar apoptos. Sprint Bioscience har tagit fram 

molekyler som blockerar mth1 vilket därmed inte 

kan skydda cancercellen från apoptos. mth1-block-

erande substanser har potential att utvecklas till en 

effektiv behandling för flera svårbehandlade can-

cerformer. 

nya projekt
Sprint Bioscience portfölj av läkemedelsprojekt är 

inriktad på att angripa olika delar av tumörcellers 

metabolism som markant skiljer sig från friska 

cellers metabolism. Sprint Bioscience utvärderar 

årligen ett stort antal nya målproteiner från vilka 

det sedan väljs ut ett antal att starta och driva i full 

skala. Detta urval baseras på ett antal kriterier så-

som medicinsk relevans, teknisk genomförbarhet, 

konkurrens och kommersiell potential. Bolaget har 

ett flertal nya projekt där utlicensiering ännu inte 

startats. 

ekonomisk redovisning
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bolagsstyrning
Styrelsen utgjordes av ordföranden Rune Nordlander 

samt ledamöterna Jessica Martinsson, Pär Nordlund 

och Claes Post. Styrelsen har haft åtta möten un-

der året. Viktiga frågor har varit strategin kring 

kommersialisering av bolagets läkemedelsprojekt, 

kapitalanskaffning samt övergången från privat till 

publikt bolag och den därpå följande noteringen 

på nasdaq omx First North. Styrelsens arbete 

följer en fastställd arbetsordning och verkställande 

direktörens arbete regleras i en särskild instruktion. 

Företagsledningen består av fyra personer: Anders 

Åberg (verkställande direktör), Jessica Martinsson 

(chef läkemedelskemi), Martin Andersson (chef 

biologi) samt Anne-Marie Wenthzel (chef affärs-

utveckling). Vid periodens utgång var 17 (15) per-

soner anställda i Sprint Bioscience, varav 14 (12) 

inom forskning och utveckling. 

resultat och finansiell ställning

resultat
Rörelseresultatet minskade till –11 259 (–4 156) 

tsek.

intäkter
Totalintäkten under året har minskat till 4 614  

(7 537) tsek. Nettoomsättningen uppgick till  

0 (2 371) tsek. Minskningen beror på att det un-

der våren 2013 fanns intäkter från ett projekt som 

såldes 2012 till ett brittiskt bolag, iomet Pharma. 

Sprint Bioscience äger fortfarande 10 procent av 

projektet och erhåller 10 procent av alla intäkter 

iomet erhåller vid en eventuell utlicensiering.

kostnader
Kostnaderna ökade under året till 15 873 (11 693) 

tsek. Kostnadsökningen är hänförlig till mer ak-

tiviteter och fler anställda, men beror också till en 

del på att det under 2013 fanns kostnadstäckning 

för det under 2012 sålda projektet som delvis be-

drevs med Sprint Bioscience personal. Emissions- 

och noteringskostnaderna under fjärde kvartalet 

uppgick till 2 780 tsek, vilket bokförs mot eget 

kapital.

kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-

gick till –10 759 (–3 740) tsek.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick 

till 13 976 (603) tsek. Utöver tillgängliga likvida 

medel har Sprint Bioscience en outnyttjad check-

räkningskredit uppgående till 300 (300) tsek.

nyemission
Under året har nyemissioner om 31 202 (11 103) 

tsek genomförts.

investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 

4 049 (4 288) tsek för året och bestod främst av 

aktiverade utvecklingskostnader om 3 917 (3 848) 

msek.

ekonomisk redovisning



20              sprint bioscience årsredovisning 2014

aktien
Bolaget hade 5 044 636 aktier per den 30 septem-

ber. I och med noteringen på First North den 7 no-

vember ökade antalet aktier till 6 544 636 stycken. 

Det finns inga utestående konvertibler eller teck-

ningsoptioner i Sprint Bioscience. Aktien handlas 

på nasdaq omx First North.

ägarstruktur den 31 december 2014

namn ant. aktier andel(%)

Första Entreprenörsfonden*         1 592 354     24,33%

Almi Invest Stockholm AB 1 097 573     16,77%

Pär Nordlund, ink. bolag            700 000     10,69%

Anders Åberg            346 684     5,30%

Kudu AB            318 206     4,86%

Jessica Martinsson             255 000     3,90%

Martin Andersson            254 000     3,88%

Kenth Hallberg            254 000     3,88%

Roosgruppen AB            243 586     3,72%

Jan Löngårdh            137 600     2,10%

Övriga 1 345 633 20,57%

* Avser entreprenörsfondens totala ägande  
  som är uppdelat på 6 olika bolag

bemyndiganden
Vid den ordinarie bolagsstämman i Sprint Bio- 

science ab den 12 juni 2014 beslutades i enlighet 

med styrelsens förslag. Bolagsstämman beslutade  

att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen 

och längst intill nästa årsstämma, besluta om ny-

emission av aktier och eller teckningsoptioner som 

innebär utgivande eller nyteckning av sammanlagt 

högst 5 000 000 aktier. Styrelsen skall ha rätt att 

avvika från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens 

beslut får förenas med villkor om att betalning får 

ske genom kvittning.

framtida utveckling
Styrelsen och ledningen strävar efter att på sikt 

uppnå en situation där bolagets intäkter väsentligt 

överstiger kostnaderna. Sprint Bioscience affärsmo-

dell bygger på utlicensiering av läkemedelsprojekt 

i den prekliniska fasen. Målsättningen är att nå 

avtal där Sprint Bioscience fortsätter att ta aktiv 

del i projektens utveckling fram till att kliniska 

studier ska inledas. Intäkter vid utlicensiering kan 

då utgöras av upfrontbetalning, prekliniska och 

kliniska milestones samt royalty på försäljning. 

Bolagets ambition är att utlicensiera ett projekt/år 

vilket skulle leda till att bolagets intäkter väsentligt 

kommer att överstiga kostnaderna. För närvarande 

pågår diskussioner om utlicensiering i två av bola-

gets projekt, Vps34 och mth1. Ambitionen är att 

utlicensiera ett av projekten under 2015.

Den långsiktiga strategin är att utnyttja bolagets 

expertis inom tidig läkemedelsutveckling till att 

kontinuerligt starta och utveckla nya innovativa 

projekt och sedan hitta samarbetspartners som 

driver projekten vidare. Detta gör att bolaget kan 

dra största möjliga nytta av den spetskompetens 

och det nätverk bland stora läkemedelsbolag som 

byggts upp och som gör Sprint Bioscience interna-

tionellt konkurrenskraftigt i detta segment.  

Marknaden för utlicensiering av läkemedels-

projekt har ökat de senaste tio åren och de stora 

läkemedelsbolagen går mot en affärsmodell där de 

inlicensierar en större del av sina projekt.

Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig 

till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaff-

ning. Såväl tidpunkten som storleken på bolagets 

framtida kapitalbehov styrs av ett flertal faktorer. 

Däribland framgång i att ingå samarbets- eller 

licensavtal, samt vilka framsteg som görs i forsk-

nings- och utvecklingsprojekten.

ekonomisk redovisning
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riskfaktorer
Sprint Bioscience bedriver ett antal utvecklingspro-

jekt med syfte att identifiera läkemedelskandidater 

som har potential att genomgå kliniska studier och, 

i förlängningen, godkännas som nya läkemedel. Det 

är inte säkert att Sprint Bioscience kan identifiera 

läkemedelssubstanser som av en potentiell samar-

betspartner bedöms ha en tillräcklig effekt och sä-

kerhetsprofil för att motivera en fortsatt utveckling. 

Det finns en risk att projekt där samarbetsavtal har 

ingåtts måste avbrytas och därmed går potentiella 

intäktsmöjligheter förlorade.

Sprint Bioscience strategi är att utveckla projekt 

fram till de kliniska studierna och därefter ingå avtal 

med större läkemedelsbolag som ansvarar för den fort-

satta kliniska utvecklingen. Även om Sprint Bioscience 

lyckas ta fram läkemedelskandidater är det inte sä-

kert att Bolaget lyckas ingå avtal med kommersiella 

parter för den fortsatta utvecklingen eller att såda-

na avtal kan ingås till för Bolaget attraktiva villkor. 

Det finns även en risk att framtida kommersiella 

partners väljer att avbryta pågående samarbeten. 

Även om projekten utvecklas enligt plan finns det 

en risk att samarbetspartnern väljer att avbryta 

projekten till följd av förändrade marknadsutsikter 

eller ändrad konkurrenssituation.

Uteblivna eller avbrutna samarbeten kan  

medföra uteblivna intäkter för Bolaget, som i sin 

tur skulle påverka Bolagets finansiella ställning  

negativt.

ekonomisk redovisning
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RESULTATRÄKNING

kr not  2014-01-01 2013-01-01 
  –2014-12-31  –2013-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  2  0  2 370 695

Aktiverat arbete för egen räkning   3 916 941  3 847 832

Övriga rörelseintäkter  3  696 876  1 318 345

Summa rörelsens intäkter  4 613 817  7 536 872

Rörelsens kostnader

Handelsvaror   –2 751 465  –427 492

Övriga externa kostnader  4, 5  –3 770 461  –3 327 849

Personalkostnader  6, 7  –8 737 615  –7 603 396

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  

och immateriella anläggningstillgångar  8  –386 473  –308 734

Övriga rörelsekostnader   –227 018  –25 692

Summa rörelsens kostnader  –15 873 032  –11 693 163

Rörelseresultat   –11 259 215  –4 156 291

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   4 401  458

Räntekostnader och liknande resultatposter  –208 809  –230 763

Summa resultat från finansiella poster  –204 408  –230 305

Resultat efter finansiella poster   –11 463 623  –4 386 596

Resultat före skatt  –11 463 623  –4 386 596

Skatt på årets resultat  9 0  0

årets resultat  –11 463 623  –4 386 596

Resultat per aktie 10 –2,35  –1,25

ekonomisk redovisning
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ekonomisk redovisning

BALANSRÄKNING

kr not  2014-12-31  2013-12-31

tillgångar 1 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och

utvecklingsarbeten och liknande arbeten  11  9 505 607  5 989 065

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  12  546 838  575 652

Summa anläggningstillgångar   10 052 445  6 564 717

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   0  98 678

Övriga fordringar   1 005 728  780

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   112 633  203 917

Summa kortfristiga fordringar  1 118 361  303 375

Kassa och bank  14 13 976 294  603 472

Summa omsättningstillgångar   15 094 655  906 847

summa tillgångar   25 147 100  7 471 564
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BALANSRÄKNING

kr not  2014-12-31  2013-12-31

eget kapital och skulder 1 

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital   654 464  195 295

Ej registrerat aktiekapital   0  12 312

Summa bundet eget kapital  654 464  207 607

Fritt eget kapital

Överkursfond   40 140 840  9 777 738

Överkursfond under registrering   0  2 388 528

Balanserad vinst eller förlust   –9 011 336  –4 624 739

Årets resultat   –11 463 623  –4 386 596

Summa fritt eget kapital  19 665 881  3 154 931

Summa eget kapital   20 320 345  3 362 538

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  15  1 538 463  2 305 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  15 769 231  195 000

Leverantörsskulder   887 919  619 428

Aktuella skatteskulder   30 821  34 965

Övriga skulder   345 790  128 888

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 254 531  825 745

Summa kortfristiga skulder   3 288 292  1 804 026

summa eget kapital och skulder   25 147 100  7 471 564

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar   3 000 000  3 000 000

Summa ställda säkerheter  3 000 000  3 000 000

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga

ekonomisk redovisning
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KASSAFLÖDESANALYS

kr not  2014-01-01 2013-01-01 
  –2014-12-31  –2013-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster   –11 463 623 –4 386 596

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  16  609 600  328 656

Betald skatt   –52 951  18 593

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital   –10 906 974  –4 039 347

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete   0  26 861

Förändring av kundfordringar   98 678  842 908

Förändring av kortfristiga fordringar   –750 166  425 619

Förändring av leverantörsskulder   268 491  –468 676

Förändring av kortfristiga skulder   530 998  –528 027

Kassaflöde från den löpande verksamheten   –10 758 973  –3 740 662

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   –3 916 941  –3 847 832

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   –132 474  –440 440

Kassaflöde från investeringsverksamheten   –4 049 415  –4 288 272

Finansieringsverksamheten

Nyemission   28 421 431  6 652 097

Upptagna lån    –192 306  1 997 744

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   28 229 125  8 649 841

Årets kassaflöde   13 420 737  620 907

Likvida medel vid årets början  

Likvida medel vid årets början   603 472  2 489

Kursdifferens i likvida medel

Kursdifferens i likvida medel  17  –47 914  –19 922

likvida medel vid årets slut  18  13 976 295  603 474
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

redovisnings- och värderingsprinciper

allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med 
bfnar 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har 
inte räknats om.

Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i k3s  
kapitel 35, övergången har inte medfört några effekter i  
bolaget redovisning.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värden där inget annat anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till  
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelse-
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar in-
komsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget 
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag 
görs för lämnade rabatter.

immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upp-
arbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs 
av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i bfnar 2012:1 är uppfyllda.

Avskrivningar påbörjas i samband med att intäkt genereras 
av de upparbetade tillgångarna.

anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan 
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperio-
den med hänsyn till väsentligt restvärde.

leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasing-
avtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultat- 
räkningen linjärt över leasingperioden.

skatt
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på 
det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt 
beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder 
och avsättningar.

ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter,  
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att  
betala ut en ersättning.

statliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är  
rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och  
företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade 
med bidraget.

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod i  
enlighet med bfnar 2012:1 Årsredovisning och koncern- 
redovisning.

nyckeltalsdefinitioner
Vinstmarginal (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av netto- 
omsättningen.

Avkastning på sysselsatt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av  
sysselsatt kapital.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade  
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent  
av balansomslutning.

ekonomisk redovisning
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NOTER
not 1  uppskattningar och bedömningar

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redo- 
visade belopp i årsredovisningen: Under räkenskapsåret har bolaget valt 
att aktivera både direkta löne- och omkostnader och indirekta kostnader 
hänförliga till två projekt vilka bedöms ha stor intäktspotential framöver.
Ett projekt som slutfördes under år 2013 har skrivits ned helt med  
175 000 kr då inga intäkter bedöms komma från det projektet inom en 
överskådlig framtid. Bolaget bedömer det inte sannolikt att generera en 
vinst under kommande räkenskapsår varför ingen uppskjuten skattefor-
dran har tagits upp.

not 2 nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per geografisk marknad  2014  2013
Inom Sverige  0  14 973
USA  0  400 729
Storbritannien  0  1 954 993
 0  2 370 695

not 3 offentliga bidrag

 2014  2013
Offentliga bidrag  692 985  1 300 000
 692 985  1 300 000

not 4  leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till –131 841.

Framtida leasingavgifter med uppsägningsbara  
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 2014  2013
Inom ett år  –131 841  –127 196
 –131 841  –127 196

not 5  arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok- 
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 2014  2013

PWC, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Revisionsuppdrag –116 448 –41 200
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget –12 000 0
Skatterådgivning –17 000 0
Övriga tjänster –2 000 0
 –147 448 –41 200

not 6  anställda och personalkostnader

 2014  2013
Medelantalet anställda
Kvinnor  6  8
Män  11  6
 17  14
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör  
och andra ledande befattningshavare   –1 770 226  –1 564 511
Övriga anställda  –4 687 931  –3 931 082
 –6 458 157  –5 495 593

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelseledamöter,  
verkställande direktör och andra ledande  
befattningshavare  –104 168  –68 946
Pensionskostnader för övriga anställda  –397 541   –128 934
Övriga sociala avg. enligt lag och avtal  –1 614 127  –1 775 015
 –2 115 836  –1 972 895
Totala löner, ersättningar, sociala  
kostnader och pensionskostnader  –8 573 993  –7 468 488

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen  25 %  25 %
Andel män i styrelsen  75 %  75 %
Andel kvinnor bland ledande befattningshavare  50 %  50 %
Andel män bland ledande befattningshavare  50 %  50 %

not 7  anställda och personalkostnader

Ersättningar och övriga förmåner 2014  
 Grundlön/ Rörlig/ Övriga Pensions- Aktierela- Summa
  Styrelsearv. övrig ers. förm. kostn. terade ers.  
Nordlander Rune,  
styrelsens ordförande  
och ledamot –60 000 0 0 0 0 –60 000

Martinsson  
Jessica, styrelse- 
ledamot (4 mån) 0 0 0 0 0 0

Nordlund Pär,  
styrelseledamot 0 0 0 0 0 0

Post Claes Tomas,  
styrelseledamot (4 mån) 0 0 0 0 0 0

Hallberg Kenth,  
styrelseledamot (8 mån) 0 0 0 0 0 0

Otterlund Åsa, 
 styrelseledamot (8 mån) 0 0 0 0 0 0

Åberg Anders, extern  
verkställande direktör –433 351 0 0 –31 753 0 –465 104

Andra ledande  
befattningshavare  
(3 pers) –1 276 875 0 0 –72 415 0 –1 349 290
  –1 770 226 0 0 –104 168 0 –1 874 394
       

Ersättningar och övriga förmåner 2013 
 Grundlön/ Rörlig/ Övriga Pensions- Aktierela- Summa
  Styrelsearv. övrig ers. förm. kostn. terade ers.
Nordlander Rune,  
styrelsens ordförande  
och ledamot 0 0 0 0 0 0

Andersson Martin,  
ledamot (8 mån) 0 0 0 0 0 0

Hallberg Kenth, 
ledamot (4 mån) 0 0 0 0 0 0

Otterlund Åsa,  
ledamot 0 0 0 0 0 0

Åberg Anders, extern  
verkställande direktör –418 165     –17 304   –435 469

Andra ledande  
befattningshavare  
(3 pers) –1 146 346     –51 642   –1 197 988

  –1 564 511 0 0 –68 946 0 –1 633 457

not 8  avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade  
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande  
avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter   33 %

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg   20 %
Avskrivning på datorer   33 %
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NOTER
not 9  aktuell och uppskjuten skatt

 2014  2013
Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt  0  0
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag  0  0
Totalt redovisad skatt  0  0

Avstämning av effektiv skatt  
  2014  2 013
 Procent  Belopp  Procent  Belopp
Redovisat resultat  
före skatt   –11 463 623  –4 386 596

Skatt enligt gällande  
skattesats  22,00  2 521 997  22,00  965 051

Ej avdragsgilla kostnader    –25 904    –16 994

Ej skattepliktiga intäkter    14    19

Avdragsgilla emissions- 
kostnader redovisade  
mot eget kapital   611 698    0

Skattemässiga underskott  
för vilken ingen uppskjuten  
skattefodran redovisas  –3 107 805  –948 076

Redovisad effektiv skatt   0    0

Bolaget har skattemässiga förlustavdrag som totalt uppgår till  
25 011 841 kr vid utgången av innevarande räkenskapsår motsvarande 
en skattefordran på 5 502 605 kr. Bolaget bedömer det inte sannolikt att 
generera en vinst under kommande räkenskapsår varför ingen uppskjuten 
skattefordran har tagits upp.

not 10  resultat per aktie

Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt till 
bolagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier under perioden.

not 11 balanserade utgifter för forsknings- och  
 utvecklingsarbeten och liknande arbeten

 2014-12-31  2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden  6 264 224  2 416 392
Inköp  3 916 941  3 847 832
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  10 181 165  6 264 224

Ingående avskrivningar  –275 159  –49 973
Årets avskrivningar  –225 186  –225 186
Utgående ackumulerade  
avskrivningar  –500 345  –275 159

Årets nedskrivningar  –175 213  0
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar  –175 213  0

Utgående redovisat värde  9 505 607  5 989 065

not 12  inventarier, verktyg och installationer

 2014-12-31  2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden  687 778  247 339
Inköp  132 474  440 440
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  820 252  687 779

Ingående avskrivningar  –112 127  –28 579
Årets avskrivningar –161 287  –83 548
Utgående ackumulerade avskrivningar  –273 414  –112 127

Utgående redovisat värde  546 838  575 652

not 13  förändring av eget kapital

Antal aktier: 6 544 636

 Aktie-  Nyemiss.  Överkurs-  Balanserat  Årets
 kapital  under reg.  fond  resultat  resultat
Belopp vid  
årets ingång  195 295  12 312  12 166 266  –4 624 739  –4 386 596

Fond- 
emission 252 232   –252 232

Nyemission 206 937  –12 312  31 007 250

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:     –4 386 596  4 386 596

Emissionskostnader   –2 780 444

Årets resultat      –11 463 623

Belopp vid  
årets utgång  654 464  0  40 140 840  –9 011 335 –11 463 623

not 14  checkräkningskredit

 2014-12-31  2013-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit  
uppgår till  300 000  300 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar  500 000  500 000
 500 000  500 000

not 15  skulder till kreditinstitut

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
 Lånebelopp Lånebelopp
Långivare 2014-12-31 2013-12-31
Almi Företagspartner, långfristig del  1 538 463  2 305 000
Almi Företagspartner, kortfristig del  769 231  195 000
 2 307 694  2 500 000

Kortfristig del av långfristig skuld  769 231  195 000

not 16  justering för poster som inte   
 ingår i kassaflödet

 2014-12-31  2013-12-31
Avskrivningar  561 686  308 734
Kursvinster  –3 891  –5 770
Kursförluster  51 805  25 692
 609 600  328 656

not 17  kursdifferenser i likvida medel

Kursdifferenserna avser:
 2014-12-31  2013-12-31
Kursvinst  3 891  5 770
Kursförlust  –51 805  –25 692
 –47 914  –19 922

not 18  likvida medel

 2014-12-31  2013-12-31
Likvida medel
Kassa och bank  13 976 294  603 472
 13 976 294  603 472

ekonomisk redovisning
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

stockholm 2 april 2015

Rune Nordlander

Ordförande 

      Claes Post                         Pär Nordlund                    Jessica Martinsson

Anders Åberg

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab

Leonard Daun

Auktoriserad revisor

Styrelsen föreslår att till förfogande stående  

vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust  –9 011 336

Överkursfond  40 140 840

Årets förlust  –11 463 623

 19 665 881

Disponeras så att

i ny räkning överföres  19 665 881

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av 

efterföljande resultat- och balansräkning samt

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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REVISIONSBERÄTTELSE
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Till årsstämman i Sprint Bioscience ab (publ),  

org.nr 556789-7557.

rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 

Sprint Bioscience ab (publ) för år 2014. Bolagets 

årsredovisning ingår i den tryckta versionen av  

detta dokument på sidorna 18–29.

styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 

och en koncernredovisning som ger en rättvisan-

de bild enligt International Financial Reporting 

Standards, såsom de antagits av eu, och årsredo-

visningslagen, och för den interna kontroll som 

styrelsen och verkställande direktören bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 

koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 

grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 

vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgär-

der inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer 

vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisning-

en för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 

att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 

interna kontroll. En revision innefattar också en 

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-

ningsprinciper som har använts och av rimligheten 

i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-

ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-

rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

Sprint Bioscience ab:s finansiella ställning per den 

31 december 2014 och av dess finansiella resultat 

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övri-

ga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen.

rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 

utfört en revision av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrel-

sens och verkställande direktörens förvaltning för 

Sprint Bioscience ab för år 2014.
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styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget  

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande  

direktören som har ansvaret för förvaltningen  

enligt aktiebolagslagen.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 

om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust har vi granskat om förslaget är fören-

ligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-

het har vi utöver vår revision av årsredovisningen 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-

landen i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören 

är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-

lande direktören på annat sätt har handlat i strid 

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande  

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 10 april 2015

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP

styrelsen

rune nordlander, ordförande
är grundare av Första Entreprenörsfonden där han sedan 
2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. 
Tidigare har han som grundare och vd bland annat byggt upp 
it-företaget Endevo ab (vilket idag ingår i Symbio) samt 
innehaft olika chefspositioner i it−konsutsbolaget Frontec 
(vilket idag ingår i Acando).

jessica martinsson
är en av grundarna till Sprint Bioscience och har en bakgrund 
inom forskning och utveckling på Pharmacia. År 2000 anslöt 
Jessica Martinsson till Biovitrum där hon var forskare inom 
småmolekylära läkemedel med fokus på terapiområdena  
metabola sjukdomar, inflammation och cancer.

pär nordlund
är en av grundarna till Sprint Bioscience. Pär är professor 
vid Karolinska Institutet och Nanyang Tekniska Universi-
tetet i Singapore samt en av Europas ledande forskare inom 
strukturbiologi. Pär är grundare av Structural Genomics 
Consortium (sgc) vid Karolinska Institutet. Pär är aktiv 
medlem i Nobelförsamligen vid Karolinska Institutet samt 
Kemisektionen vid Sveriges Vetenskapsakademi.

claes post
är investment manager på almi Invest. Claes har en bred 
bakgrund inom life science och har haft chefspositioner 
inom AstraZeneca och Pharmacia samt även varit verkstäl-
lande direktör för flera mindre life science-bolag. Claes har 
även arbetat med riskkapitalinvesteringar hos Danske Life 
Science, Nordic Biotech och HealthCap.

ledningen

anders åberg, verkställande direktör
har en bakgrund som forskare vid embl i Grenoble  
samt Lunds Universitet. Mellan 1997 och 2005 var Anders 
verksam inom strukturbaserad läkemedelsutveckling vid 
AstraZeneca, först som forskare och sedan som avdelnings-
chef. Innan Anders Åberg grundade Sprint Bioscience var 
han forskningschef på Sidec ab.

martin andersson, chef biologi
är en av grundarna till Sprint Bioscience. Martin Andersson 
har en bakgrund från Stockholms Universitet och därefter 
AstraZeneca där han arbetade med forskning inom 
strukturbiologi och proteinkemi. 

jessica martinsson, chef läkemedelskemi
är en av grundarna till Sprint Bioscience och har en bak-
grund inom forskning och utveckling på Pharmacia. År 2000 
anslöt Jessica Martinsson till Biovitrum där hon var forskare 
inom småmolekylära läkemedel med fokus på terapiområde-
na metabola sjukdomar, inflammation och cancer.

anne-marie wenthzel, chef affärsutveckling
har en bakgrund som forskare inom typ 2 diabetes. Sedan 
2003 har hon jobbat inom sälj och marknadsföring inom 
life science samt drivit eget företag. Anne-Marie började på 
Sprint Bioscience 2011.

GENOM ATT SPRINT BIOSCIENCE GJORT SIG KÄNT SOM 
ETT SNABBFOTAT FÖRETAG ÄR BOLAGET NU I EN POSITION 
DÄR VERKSAMHETEN HAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT 
SKAPA VÄRDE FÖR SINA ÄGARE.      
       anders åberg, vd

”
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från vänster:  claes post, jessica martinsson, pär nordlund och rune nordlander, ordförande.

från vänster:  martin andersson, jessica martinsson, anders åberg och anne-marie wenthzel (sittande).
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apoptos – Programmerad celldöd, ett sätt för celler att på ett 
kontrollerat sätt begå “självmord” när cellen blivit skadad. Är ofta 
satt ur spel i cancerceller och leder till att celler överlever och 
växer vidare trots stora skador.

autofagi – En process i cellen där onödiga eller felaktigt  
fungerande delar av cellen bryts ned och avlägsnas.

b-raf-hämmare – En klass av cancerläkemedel som hämmar 
proteinet B-Raf. I cancer är detta protein ofta förändrat på ett 
sätt som gör att det överaktiveras och leder till ohämmad cell- 
tillväxt.  

cro-verksamhet – Kontraktsforskningsverksamhet  
(cro = Contract Research Organisation).

”first in human” – Första gången ett nytt läkemedel testas  
i kliniska studier på människa.

fragmentbaserad screening – En metod för att ta fram 
läkemedelskandidater som skiljer sig från ”high-throughput scre-
ening” genom att färre och mindre föreningar (fragment) testas. 
Fördelen är att screeningen går mycket snabbare och görs det 
på rätt sätt kan det leda till läkemedelskandidater med kemiska 
egenskaper som gör dem mer lämpade som läkemedel.

high-throughput screening (hts) – En metod för att ta 
fram läkemedelskandidater som går ut på att hundratusentals 
föreningar testas för att sålla fram de föreningar som kan agera 
startpunkter för ett läkemedelsutvecklingsprojekt.

hydroxiklorokin (hcq) – En variant av ett malarialäke- 
medel som vid höga koncentrationer också hämmar autofagi.  
Har använts för att visa konceptet med autofagiinhibition i  
kombination med andra cancerläkemedel i kliniska studier.

inhibitor – En inhibitor eller hämmare är ett ämne som hindrar 
ett enzyms katalyserande aktivitet.

milestoneintäkter – En ersättningsmodell där bioteknik- 
bolaget får engångsersättningar inom ramen för ett licensavtal 
när vissa förutbestämda delmål uppnås.

mth1 – Ett protein som celler behöver för att överleva oxidativ 
stress, vilket är särskilt viktigt för tumörceller.

royaltyintäkter – En ersättningsmodell där bioteknik- 
bolaget får en försäljningsbaserad ersättning när läkemedlet 
marknadslanserats.

sb01328 och sb01683 – Två Vps34-inhibitorer framtagna av 
Sprint Bioscience som använts för att bevisa konceptet med 
Vps34-inhibition i en djurmodell av bröstcancer.

translationell forskning – Forskning som syftar till att  
på bästa sätt förstå hur effekter i laboratoriestudier kan överföras 
till effekter på patienter i klinik.

tumörmetabolism – Tumörens ämnesomsättning.

upfrontbetalning – Avser den initiala engångsersättning 
som bioteknikbolaget erhåller när ett samarbetsprojekt inom 
ramen för ett licensavtal inleds.

vesikel – En liten vätskefylld blåsa i cellen avgränsad från sin 
omgivning. Inuti vesikeln kan cellen utföra kemiska processer som 
behöver hållas separerade från resten av cellens inre.

vps34 – Ett protein som har en nyckelroll i initieringen av  
autofagiprocessen.

beställning av ekonomisk information
Ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation 
publiceras på www.sprintbioscience.se. Information kan också 
beställas från: Sprint Bioscience ab (publ), Teknikringen 38a,  
114 28 Stockholm, tfn +46 (0)8-411 44 55. För ytterligare infor-
mation var vänlig kontakta Anders Åberg, verkställande direktör, 
anders.aberg@sprintbioscience.com, tfn +46 (0)8-411 44 55.

distribution
Finansiella rapporter, pressmeddelanden, kallelse till extra bolags- 
stämma och annan information finns tillgänglig på Sprint Bioscience 
hemsida www.sprintbioscience.se från offentliggörandet. Sprint 
Bioscience finansiella rapporter och pressmeddelanden kan  

prenumereras på och laddas ner från hemsidan. Sprint Bioscience 
har elektronisk distribution som huvudsaklig distributionsform för 
finansiella rapporter. Årsredovisningen postas till de aktieägare 
och andra intressenter som särskilt begärt det. Utskrifter av del-
årsrapporter postas på begäran. För ytterligare information var 
vänlig kontakta Anders Åberg, verkställande direktör,  
tfn +46 (0)8-411 44 55 eller e-post info@sprintbioscience.com.

kontakt/investor relations
Anders Åberg, verkställande direktör,  
anders.aberg@sprintbioscience.com,  tfn +46 (0)8-411 44 55.
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