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cancer

VI KOMMER ATT KUNNA BOTA FLER

Enligt who(1), februari 2018, finns följande fakta
om cancer globalt:
• Cancer är en av de främsta orsakerna till sjukdom och dödlighet över hela världen, med cirka
14 miljoner nya fall under 2012.
• Antalet fall förväntas öka med ca 70% inom de
kommande två decennierna.
• Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i
världen och ledde till 8,8 miljoner dödsfall år
2015. Globalt dör nästan en av sex i cancer.
• Den ekonomiska effekten av cancer är betydande och ökar. Den totala årliga ekonomiska kostnaden för cancer under 2010 uppskattades till
ungefär 1 160 miljarder dollar.

vad är cancer?
Cancer uppstår genom omvandling av normala
celler till tumörceller i en flervägsprocess som generellt fortskrider från en pre-cancerös skada till en
malign tumör. Dessa förändringar är resultatet av
samspelet mellan en persons genetiska faktorer och
externa orsaker.
Förekomsten av cancer ökar dramatiskt med
stigande ålder, troligen på grund av att riskerna för
specifika cancerformer ökar i takt med åldrandet.
Den övergripande riskackumuleringen kombineras
med tendensen att cellulära reparationsmekanismer
blir mindre effektiva när en person blir äldre.

1

4

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
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tidig upptäckt
Cancerdödlighet kan minskas om fall upptäcks och
behandlas tidigt. När cancern identifieras tidigt är
sannolikheten större att den reagerar effektivt på
behandling, vilket kan resultera i större chans att
överleva, mindre sjuklighet och mindre kostsam
behandling. Genom att upptäcka cancer tidigt och
undvika förseningar i vården kan cancerpatienternas liv förbättras betydligt. Några av de vanligaste
cancertyperna, som bröstcancer, livmoderhalscancer, cancer i munhålan och kolorektalcancer, har
hög tillfriskningsgrad när de upptäckts tidigt och
behandlas enligt bästa praxis.

sprint bioscience gör skillnad
Med nya angreppsvinklar kan flera cancerdrabbade
bli hjälpta. Vi arbetar för att hjälpa patienter med
spridd cancer, resistent cancer och svårbehandlad
cancer. Med en målinriktad behandling ges också
förutsättningar för färre biverkningar. Vi kommer
att göra skillnad – för fler.

”

med nya angreppsvinklar kan fler bli hjälpta. målinriktad
cancerbehandling ger förutsättningar för färre biverkningar.
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året i korthet

ETT ÅR MED GOD UTVECKLING
I VÅRA PROJEKT

Sprint Bioscience framgång vilar på internationell grund och under 2017 har vi
fortsatt att bygga vårt kunskapskapital
och vår position inom läkemedelsbranschen.

Intäkter
Rörelseresultat
Resultat efter skatt
Resultat per aktie

33 429 (47 023) tsek
-10 668 (4 566) tsek
-10 663 (4 541) tsek
-1,46 (0,65) sek

• Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10,7
msek (4,6 msek)

väsentliga händelser efter årets utgång

• Resultat per aktie före och efter utspädning för
helåret uppgick till -1,46 kr (0,65 kr) och antalet
aktier uppgick vid periodens slut till 7 574 836.

• I januari meddelade Petra Pharma Cooperation
att de lämnat in tre patentansökningar för
pip4k2-projektet.

• I september fattades beslut angående riktad
nyemission vilken genomfördes under o
 ktober
2017 och tillförde bolaget 11 msek före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med
512 000 till 7 574 836 och i emissionen deltog
både befintliga och nya investerare.

• I januari meddelades och under första kvartalet
2018 genomfördes en fullt garanterad företrädes
emission om ca 38 msek före emissionskostnader.

• Samarbetet med amerikanska Petra Pharma
Cooperations, New York, inom tumörmeta
bolismprojektet pip4k2 förlängdes vid två tillfällen under året.
• Fyra nya patentansökningar för Vps34-projektet
skickades till European Patent Office (epo)
• Det akademiska samarbetet inom diabetes med
Lundberglaboratoriet för diabetesforskning i
Göteborg avslutades.
• Ett 10-årigt hyresavtal tecknades för att utöka
laboratorie- och kontorsyta.
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• För att täcka likviditetsbehovet fram till genom
förd nyemission, tecknades under januari ett
brygglån om 5 msek, som återbetalats i sin
helhet.
• Petra Pharma meddelade i februari att man fattat beslut om att initiera toxikologiska studier
och därmed erhöll Sprint Bioscience delmålsbetalningen i projektet om 2 musd under mars
2018.

”

fyra nya patentansökningar för vps34-projektet skickades
under 2017 till european patent office (epo).
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vd har ordet

KUNSKAP, ERFARENHET OCH FÄRDIGHET
– 2017, ÅRET SOM GÅTT

Under året som gått, 2017, har Sprint
Bioscience fortsatt att bygga på vårt
kunskapskapital och vår position inom
läkemedelsbranschen.
Ett viktigt genombrott i Vps34-projektet nåddes
då vi etablerade det som ett nytt immunonkologi-
program. Detta är ett hett område där vi ser stor
potential. Vi har också lyckats knyta till oss spetskompetens inom biologi, dels genom akademiskt
samarbete, dels genom att rekrytera nya medarbetare till forskningsgruppen.
Under året har vi också varit inbjudna som
talare och föreläsare, både för branschfolk och för
allmänhet, som till exempel i Almedalen där vi
förläste om kvinnors hälsa, arrangerat av 1,6 miljonerklubben. För att ytterligare sprida kunskap och
lyfta fältet för läkemedelsutveckling och framtidens
behandling av cancer, arrangerade vi ett symposium för världsledande forskare för att diskutera betydande upptäckter och strategier för att förbättra
effekt av cancerbehandling. Vår bolagsfilm ”Fragments of Hope” vann dessutom silvermedalj i The
World Media Festival i Tyskland.
2017 tecknade vi ett 10-årigt hyresavtal som
även innefattar ombyggnad och verksamhetsanpassning av våra lokaler. Ombyggnaden påbörjades
under hösten 2017 och våra nya funktionella lokaler beräknas vara färdiga under våren 2018. Under
året har vi även uppgraderat vår instrumentpark för
att ytterligare effektivisera vårt arbete.
Sprint Bioscience verkar inom två stora terapi
områden, cancer och diabetes, som båda visar
starka tillväxttrender. Onkologi är det mest snabbväxande terapiområdet inom läkemedelsindustrin.
Ett ökat behov av mer tolerabla terapier driver utvecklingen av nya kombinationsstrategier.

framsteg i våra läkemedelsprojekt
I Vps34-projektet har vi själva och tillsammans med
vår akademiske samarbetspartner Bassam Janji, visat att Vps34 har en roll i immunförsvaret. Genom
att slå av Vps34 stimuleras immunsystemet till att
attackera och minska tumörer. Detta har öppnat
upp nya möjligheter och lett till ett ökat intresse för
vårt Vps34-projekt.
I stk25-projektet har vi stärkt både förståelsen för målproteinets roll i typ 2-diabetes och
leversjukdomen nash. Vi har fortsatt att utveckla
inhibitorer med allt bättre potens och läkemedels
egenskaper. I och med att detta är en helt ny verkningsmekanism för behandling av typ 2-diabetes
och nash ser vi ett starkt intresse för detta projekt.
I vårt pip4-projekt som vi licensierat till Petra
Pharma, har vårt arbete under året lett fram till val
av en läkemedelskandidat samt tre patentansökningar. Petra Pharma har bestämt att ta projektet
vidare in i kliniska studier. Nu startar de förberedande toxikologiska studierna, vilket genererat en
delmålsbetalning om 2 musd. Målet är att starta
kliniska studier 2019.
Att driva kliniska studier kräver sina resurser,
att utveckla molekylerna som ska användas i klinik,
kräver andra kompetenser. Jag är fantastiskt stolt
över våra medarbetares arbete och att Sprint Bio
science nu är ett bolag som startat och utvecklat ett
nytt koncept för behandling av blodcancer.
Med vår affärsmodell, att teckna licensavtal för
våra projekt i en relativt tidig utvecklingsfas, kan vi
på sikt ha projekt som genererar intäkter via royaltys parallellt med projekt som genererar intäkter
genom delmålsbetalningar. Detta i kombination
med små förändringar i bolagets omkostnader gör
att vi kan bygga ett bärkraftigt bolag.
Anders Åberg
Verkställande direktör
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det här är bolaget

STARKA TILLVÄXTTRENDER INOM VÅRA
TERAPIOMRÅDEN

bolagsöversikt
Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel inom området cancer och diabetes. Bolagets nyckel till att effektivt driva projekt är
ett tätt samarbete och mycket interaktion mellan de
olika vetenskapliga discipliner som är involverade
i arbetet. För att möjliggöra detta har Sprint Bio
science valt att investera i intern kompetens och
rekryterat de nyckelkompetenser som behövs för
bolagets läkemedelsutveckling. Sprint Bioscience
har idag 27 anställda där majoriteten arbetar laborativt inom bolagets läkemedelsutvecklingsprojekt.
För att Sprint Bioscience ska kunna nå visionen
att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag ligger fokus
på utlicensiering av egna projekt. Affärsmodellen
bygger på att identifiera, starta och utveckla läke
medelsprojekt i preklinisk fas fram till kliniska
läkemedelskandidater och sedan hitta licenstagare
som kan ta projekten vidare in i kliniska studier
och utveckla ett färdigt läkemedel. Målsättningen
är att genomföra utlicensiering av i snitt ett projekt
per år. Förutom vetenskapliga bedömningar styr
det kommersiella värdet hur projekten prioriteras
och alla på Sprint Bioscience vet vad som måste
åstadkommas för att avtal om vidare utveckling
och kommersialisering av ett målprotein ska kunna
ingås. Bolaget har hittills ingått två licensavtal för
projekt som har startats enligt denna modell, varav
ett är pågående.

Sprint Bioscience har från starten varit fokuserat
på tumörmetabolism och angränsande områden,
som immunonkologi och kunskap kring faktorer
som påverkar tumörers mikromiljö. Val av fokus
område för nya projekt sätts med utgångspunkt
från bolagets interna expertis inom dessa områden.
Då bolagets affärsmodell är att licensiera ut innan
kliniska studier påbörjas, väljs målproteiner som
omfattas av god vetenskaplig forskning och som
samtidigt har få konkurrerande läkemedelsprojekt
ute på marknaden.

marknadsöversikt
Läkemedelsindustrin har genomgått stora förändringar de senare åren, främst inom forskning och
utveckling (fou). Trots att den globala konsumtionen av receptbelagda mediciner har en stadig
ökning med en beräknad årlig tillväxt om 6,3
procent fram till 2022(1), friställer de stora läkemedelsbolagen många anställda inom fou. Innovationen förväntas i hög utsträckning komma från
olika samarbetsstrukturer och från de små nischade
biotechbolagen. Antalet avtal i branschen (inkl. licensavtal, produktförvärv, kommersialisering, joint
venture, tillverkning och leverans, forskning samt
utvecklingssamarbeten) ökade med fem procent
från 2015 till 2016(2). Den globala marknaden för
läkemedelsutveckling förväntas växa från 33 997
miljoner usd år 2016 till 68 683 miljoner usd år
2024(3). Sprint Bioscience verkar inom två stora
terapiområden, cancer och diabetes, som båda visar
starka tillväxttrender.

1
2
3

4
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globala cancermarknaden
Sprint Bioscience är verksamma inom terapi-
området cancer av flera anledningar; området har
stort medicinskt behov och med störst försäljning
av läkemedel globalt sett(4).
Cancer är den sjukdom som efter hjärt- och
kärlsjukdomar skördar flest liv. Risken för att utveckla cancer någon gång under sin livstid är en på
tre. De som drabbas blir allt fler, vilket tillskrivs en
åldrande befolkning och ändrad livsstil.
Prevalensen, den andel av befolkningen som är
drabbad, påverkas av att fler blir diagnostiserade
och överlevnadstalen ökar globalt(5). Under 2015
hade 17,5 miljoner människor globalt diagnosen
cancer. Av dessa dog 8,7 miljoner till följd av sin
cancer. Mellan 2005 och 2015 ökade antalet cancerfall med 33 procent. Av alla dödsfall 2005 var
14 procent tillskrivna cancer. 2015 var det 16 procent(6). Det är också det område där det görs flest
licensaffärer och som har haft störst tillväxt inom
prekliniska licensaffärer de senaste åren(7).
Enligt Zion Research Report var den globala
marknaden för cancerläkemedel värderad till ca
112,9 miljarder usd 2015 och förväntas generera
intäkter runt 161,3 miljarder usd vid slutet av
2021. Detta är en årlig tillväxt om ca 7,4 procent
mellan 2016 och 2021(8).

5

6

7

8

Global Burden of Cancer 2015, jama Oncology,
December 3, 2016
Global Burden of Cancer 2015, jama Oncology,
December 3, 2016
Emerging therapeutic company investment and deal
trends, Biotechnology Innovation Organization, 2017
Zion Research Report; Cancer Drugs Market by Therapy,
Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis and
Forecast, 2015–2021, #zmr-490, 07-Dec-2016

Marknadstillväxten förväntas drivas främst av en
ökad prevalens och introduktionen av nya terapier.
Ett genomsnittligt cancerläkemedel estimeras sälja
för cirka 1,5 miljarder dollar(9). Den stora försäljningspotentialen för cancerläkemedel gör att antalet slutna licensavtal inom området är stort.

globala diabetes- och nash-marknaden
Antalet personer som lever med diabetes uppskattades år 2014 till 422 miljoner, att jämföra med 108
miljoner personer år 1980, varav merparten lider av
typ 2-diabetes (t2d). Prevalensen har nästan dubblats under samma tidsperiod, från 4,7 procent till
8,5 procent, bland den vuxna befolkningen(10).
Den globala marknaden för t2d-behandling
beräknas växa med en årlig tillväxttakt om 6,5
procent från 31,2 miljarder usd år 2015 till 58,7
miljarder usd år 2025. Tillväxten väntas främst
drivas av en dramatisk tillväxt i diagnos och ökad
prevalens(11).
De tre bäst säljande klasserna av icke-insulin
baserade diabetesterapier, med cirka 20 olika
läkemedel och en total marknadsandel på mer än
70 procent, har tillsammans en försäljning på mer
än 13 miljarder dollar(12). Introduktionen av nya
terapier, ökad prevalens och ökad tillgänglighet
av behandlingar förväntas driva en fortsatt stark
marknadstillväxt. Ett genomsnittligt icke-insulinbaserat t2d-läkemedel säljer i dag för cirka 675
miljoner dollar.

9
10
11

12

Evaluate Pharma. World Preview 2016. Outlook to 2022
World Health Organisation. Global Report on Diabetes. 2016
PharmaPoint. Type 2 Diabetes – Global Drug Forecast and
Market Analysis to 2025. 2016
PharmaPoint. Type 2 Diabetes: Update Global Forecast
2015–2025. 2016
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det här är bolaget
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medarbetare och organisation

jämställdhet och mångfald

Sprint Biosciences största tillgång är vår kompetenta och engagerade personal. Vi har sedan starten
byggt upp ett forskarteam där alla medarbetare är
handplockade utifrån sin vetenskapliga kompetents
och förmåga till innovation och nytänkande. Vi är
en attraktiv arbetsgivare hos både nyutexaminerade
och erfarna forskare i vår bransch. Majoriteten av
personalen har lång erfarenhet från läkemedelsindustri vilket ger bolaget en god insikt i hur industrin resonerar och vilka krav som ställs på projekt
i olika stadier. Därtill har vi rekryterat ett antal
personer i mer juniora roller som får lära sig yrket
läkemedelsutvecklare från grunden inom vår organisation.
Vi har en etablerad karriärstege som premierar
personalens vetenskapliga utveckling utanför den
traditionella linjeorganisationen. En befordran i
karriärstegen innebär ett större ansvar för projektens utveckling och ett större ansvar för att utveckla
bolagets interna kompetens samtidigt som det
är kopplat till löneutvecklingen. Detta ger stora
möjligheter för hela personalen att utvecklas i sin
yrkesroll oavsett nuvarande nivå. En stor andel av
personalen är forskarutbildade men den viktigaste
kompetensen hos Sprint Bioscience är att vara duktig på läkemedelsutveckling.
Under 2017 implementerades en ny organisation av forskningsarbetet för att tydligare styra och
resurssätta både nya och pågående projekt. Detta
hade sin grund i behovet att forma en organisation
för fortsatt utveckling och expansion. Med den nya
organisationen på plats finns utrymme för att effektivt driva fler projekt, både egna och utlicensierade
samt parallellt utveckla nya projekt.

Sprint Bioscience är en arbetsplats där mångfald är
en drivkraft och styrka. Bolaget har personal från
flera länder och alla åldrar finns representerade.
För Sprint Bioscience är det både självklart och
nödvändigt att tillvarata personalens erfarenhet
och kreativitet för att utveckla vårt arbete.
Bolaget strävar efter en jämn könsfördelning
och i nuläget är 46% av personalen kvinnor. I ledningsgruppen är 3 av 5 medlemmar kvinnor och
styrelsen består av 2 kvinnor och 2 män.

sprint bioscience årsredovisning 2017

teknologiplattform
Sprint Bioscience har en väl utarbetad och etablerad metodik för att utveckla läkemedel. Arbetet
med att starta och driva innovativa läkemedels
projekt står på en egenutvecklad teknologiplattform, anpassad för att bäst passa bolagets unika
arbetssätt. Arbetssättet ger oss möjlighet att utveckla småmolekylära läkemedel med mycket goda
farmakologiska egenskaper. Med denna teknologi
kan vi snabbt utvärdera ett flertal idéer till nya läkemedelsprojekt och snabbt komma fram till vilka
som har störst potential till att lyckas.
En viktig framgångsfaktor i framtagandet av
nya läkemedelsprojekt är det täta samarbetet mellan de olika vetenskapliga disciplinerna i bolaget.
Av det skälet anser vi att det är viktigt att ha dessa
kompetenser väl etablerade i våra egna laboratorier.
Sprint Bioscience är experter på de tidiga faserna av läkemedelsutveckling. Vi kan snabbt starta
projekt utifrån akademiska upptäckter från hela
världen. Detta positionerar oss som ett reaktivt och
innovativt bolag som snabbt kan vara ur startblocken för att utveckla nya läkemedel med nya verkningsmekanismer. Detta är en attraktiv position
inom läkemedelsindustrin, vilket också visat sig i
två tecknade licensavtal; ett med Bayer 2015 och ett
med Petra Pharma 2016.

”

sprint biosciences största tillgång är vår
kompetenta och engagerade personal.
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patent och immaterialrätt
Ett beviljat patent är en av grundförutsättningarna
för kommersialisering av läkemedel genom att ge
innehavaren av patenträttigheten exklusiv möjlighet att sälja sitt läkemedel på de marknader som
skyddet gäller. Att erhålla ett beviljat patent är en
lång process som inleds med en patentansökan.
En fragmentbaserad approach ger unika möjligheter att skräddarsy molekyler. Rätt applicerat ger
det också utrymme att kontrollera patenterbarhet
från start och därmed prioritera kemiprogrammet
att fokusera på områden där inga hinder för patentering finns.
Sprint Bioscience bedriver ett aktivt patent
arbete från start, där alla substanser som syntetiseras har för avsikt att vara patenterbara. Genom
att kartlägga vilka närliggande ansökningar som
finns och säkerställa att det Sprint Bioscience gör
är nytt (novelty) och inte gör intrång på någon annans patenträtt (freedom-to-operate) optimerar vi
möjligheterna att få ett starkt patentskydd för våra
kommande läkemedelskandidater. Ansökning om
patent sker när en fullständig utforskning av den
aktuella kemiska serien gjorts och detta resulterar
i starka ansökningar med en lång kvarvarande giltighetstid, allt för att skapa så stort kommersiellt
värde som möjligt.

14
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I dagsläget har Sprint Bioscience sex i nlämnade
patentansökningar, alla i Vps34-projektet. Två av
dessa är publika, wo2017/140841 och wo2017/140843.
Dessa ansökningar bedömdes av granskaren ha nyhetsvärde, uppfinningshöjd och en industriell applikation vilket är förutsättningarna för att patent
ska kunna beviljas. Ytterligare fyra ansökningar har
lämnats in i Vps34-projektet som täcker substanser
som utvecklats i vårt back-up program.

sprint bioscience årsredovisning 2017
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internationellt samarbete

LOKALISERADE I SVERIGE
– VERKSAMMA I VÄRLDEN

Sprint Bioscience har sitt säte i Sverige men framgången i verksamheten vilar på internationell
grund. Våra egna nyckelkompetenser inom läkemedelskemi, biokemi och cellbiologi utgör kärnan
i bolagets uppdrag att utveckla nya innovativa
läkemedel. Även andra kunskapsområden behöver
bidra på vägen till läkemedelskandidat. Genom att
inte begränsa oss geografiskt kan vi tillföra bolaget
kunskap och kompetens från den globala arenan.
Detta ger oss en resursbank som kompletterar och
stärker den vi har internt i Huddinge.
Våra medarbetare kommer bland annat från
Spanien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Brasilien,
Italien och Irland. Våra akademiska samarbetspartners är verksamma i Sverige, usa och Europa.
För att stärka vårt nätverk ytterligare har vi även
en rad samarbeten med kontraktsforskningsbolag,
så kallade cro-bolag. Bolagen vi samarbetar
med finns i Indien, Kina, usa och Europa – och
naturligtvis även i Sverige.

affärssamarbeten
Läkemedelsutveckling kräver svar på många vetenskapliga frågor. På Sprint Bioscience väljer vi
samarbetsparter utifrån deras förmåga att leverera
just det som tar läkemedelsprojekten framåt. Detta
göra att vi har samarbete med flera svenska bolag
och även små och medelstora cro-bolag över hela
världen. Några av de områden vi utkontrakterar är
läkemedelssäkerhet, in vivo-farmakologi och patentjuridik.

petra pharma
Vi har ett mycket gott samarbete med vår kund,
Petra Pharma. Projektet har drivits gemensamt
sedan juli 2016 då ett licensavtal tecknades för
pip4k2.
Petra Pharma är ett litet amerikanskt läkemedelsbolag med fokus på cancerbehandling genom
16
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att modulera den familj av lipidkinaser dit pip4k2
hör. En av grundarna är den amerikanska cancerforskaren Lewis Cantley som har ägnat sin forskarkarriär åt lipidkinaser. Han var den första att beskriva att pip4k2 har en roll i cancer. Projektet har
drivits gemensamt från våra respektive laboratorier
i Huddinge och New York. Sprint Bioscience har
varit ansvariga för att utveckla läkemedelskemin
och det var även Sprint Bioscience som drev arbetet
med att etablera konceptet med pip4k2-inhibition
i behandling av aml (akut myeloisk leukemi), en
mycket svårbehandlad form av blodcancer.
Samarbetet har varit mycket effektivt och projektet har snabbt levererat en läkemedelskandidat
som visat god effekt i djurmodeller av leukemi.

akademiska samarbeten
Vi har också ett flertal akademiska samarbeten
kring specifika målproteiner, sjukdomsområden
eller teknologier. I vårt Vps34-projekt har vi sedan
lång tid flera värdefulla samarbeten med akademiska forskare.

dr. ravi amaravadi
Hösten 2014 inledde vi ett samarbete med doktor Ravi Amaravadi, en av autofagiforskningens
nyckelpersoner. Han är verksam vid University
of Pennsylvania som en av ledarna av The C
 ancer
Therapeutics Program vid Abramson Cancer
Center. Doktor Amaravadi bedriver både klinisk
och translationell forskning med fokus på autofagi-
inhibition som cancerbehandling och är vetenskaplig rådgivare i vårt Vps34-projekt. Vi har under
åren utvecklat ett nära samarbete kring strategiska
frågor om val av sjukdomsmodeller och indikationer där doktor Amaravadi har stor erfarenhet. Vi
för även givande diskussioner kring detaljer i våra
experiment.

internationellt samarbete

Akademiska
samarbeten

CRO

Akademiska
samarbeten
Sprint Bioscience

CRO
CRO
CRO

Hur stort är Sprint Bioscience – egentligen?

grandér/ pokrovskaja tamm forskargrupp
April 2015 startade vi ett samarbete med professor
Dan Grandér och Katja Pokrovskaja Tamm på Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska
Institutet. Forskargruppen studerar mekanismer
för resistensutveckling i tumörer. Vi har tillsammans stärkt kunskapen om hur autofagi resulterar
i resistens hos tumörer. Genom finansiering från
Stiftelsen för Strategisk Forskning (ssf) har vi
tillsammans en industridoktorand som delar sin
arbetstid mellan oss på Sprint Bioscience och Karolinska Institutet, vilket stärkt samarbetet ytterligare.
Tragiskt nog gick professor Grandér bort i cancer
i september 2017 och sedan dess leds gruppen av
docent Katja Pokrovskaja Tamm som varit en del i
samarbetet sedan starten.

bassam janji

emburgs institut för hälsa (lih). Doktor Janjis
banbrytande forskning har pekat ut autofagi som
en nyckelmekanism för hur tumörer undkommer
immunförsvaret. Målet för samarbetet är att utveckla behandlingsformer som stärker kroppens
eget immunsystems förmåga att bekämpa tumören.
Samarbetet har redan givit resultat med goda effekter i modellsystem av melanom där vi ser en ökad
infiltration av immunceller i tumören, vilket visar
att effekten kommer från kroppens eget immunförsvar.
Vi har även ett flertal mindre samarbetsprojekt
där vi tillsammans med vår samarbetspartner utvärderar modellsystem och teknologier för att förstå deras relevans för läkemedelsutveckling.
Vi har vår bas i Huddinge men det görs experiment med våra föreningar i laboratorier från San
Diego till Shanghai.

I januari 2017 ingick vi ett samarbetsavtal med
doktor Bassam Janji, biträdande chef för laboratoriet för experimentell cancerforskning vid Lux-
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genom att angripa de metabola processerna i tumören
kan vi bekämpa cancern på flera fronter.
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projektportfölj

LÄKEMEDELSUTVECKLING
OCH PROJEKTPORTFÖLJ

Sprint Bioscience utvecklar innovativa
läkemedel med fokus på cancer och
metabolism. Vi arbetar med en bred
projektportfölj och utvecklar på kort tid
flera parallella projekt i den prekliniska
fasen, fram till att vi har identifierat
en läkemedelskandidat som är redo för
kliniska studier.
tumörmetabolism
Cancercellers ämnesomsättning, metabolism, skiljer sig avsevärt från den ursprungliga vävnaden
som de härstammar ifrån. Cancerceller delar sig
snabbare än vanliga friska celler och anpassar sin
metabolism för att driva en snabbare nybildning av
olika cellulära beståndsdelar, såsom nukleotider,
aminosyror och lipider.
Cancerceller skapar även en miljö i tumören
som gynnar deras egen överlevnad på bekostnad
av kroppens friska celler. Miljön i tumören blir sur
och har en lägre koncentration av syre och näringsämnen, något som gör att kroppens egna celler får
svårare att överleva. Detta leder även till att kroppens immunceller får svårare att göra sitt jobb, och
kroppens naturliga skydd mot cancer försvagas.
Ändrad metabolism är avgörande för cancercellernas förmåga att sprida sig till andra delar av
kroppen, vilket gör det möjligt att utveckla cancerterapier som inte bara minskar tillväxten av existerande tumörer, utan som även minskar risken för
uppkomst av dottertumörer, så kallade metastaser.
Genom att angripa de metabola processerna i
tumören kan vi bekämpa cancern på flera fronter;
dels minska cancercellernas tillväxt, återskapa en
bättre balans i tumörens mikromiljö, minska risken
att cancern sprider sig till andra delar av kroppen
och även stärka kroppens eget immunförsvar.

Tumörmetabolism är ett terapiområde som tilldragit sig betydande intresse den senaste tiden och en
stor andel av de globala läkemedelsbolagen intresserar sig för området. Vi arbetar långsiktigt med att
bygga ut och stärka vår kompetens inom detta område för att bli en självklar partner för bolag som
vill bli ledande i fältet.

diabetes och nash
Diabetes beror på en metabol omställning i kroppen där känsligheten för insulin har försämrats.
Detta leder till förhöjt blodsocker trots höga insulinnivåer. Orsaken till det höga blodsockret är dels
försämrat sockerupptag i muskelceller, dels ökad
utsöndring av socker från levern. Dagens behandlingsformer har begränsad effekt och därför finns
fortfarande ett stort behov av nya läkemedel mot
typ 2-diabetes.
En av de följdsjukdomar som kan drabba pati
enter med typ 2-diabetes är nonalcoholic steato
hepatitis (nash). nash, eller leversteatos/fettlever
som det också kallas, är lever-inflammation och
leverskada orsakad av ansamling av fett i levern.
nash tillhör en grupp av tillstånd som kallas
icke-alkoholrelaterade. För vissa personer orsakar
fettet inflammation och skadar celler i levern. På
grund av skadorna fungerar levern inte lika bra som
normalt. nash kan förvärras och orsaka ärrbildning i levern, vilket leder till levercirros (skrump
lever). nash är en av de främsta anledningarna till
behovet av levertransplantation. nash liknar den
typ av leversjukdom som orsakas av långvarig och
kraftig konsumtion av alkohol, men nash förekommer hos personer som inte missbrukar alkohol.

sprint bioscience årsredovisning 2017
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vps34
bakgrund
En av de karakteristiska egenskaperna hos cancer är
att de lyckas undvika attack av immunsystemet. De
senaste framgångarna inom cancerbehandling har
varit introduktionen av immunterapier, läkemedel
som ökar immunförsvarets aktivitet för att bekämpa cancern. Det finns det ett stort behov av att
utveckla nya immunmodulerande läkemedel som
både kan öka effekten av befintliga terapier och
även göra okänsliga tumörformer behandlingsbara.
En nyckelmekanism i tumörens förmåga att
gömma sig för immunförsvaret är autofagi, där
uppreglerad autofagi har visats dämpa effekten av
både nk-celler och cytotoxiska t-celler. Detta sker
på flera nivåer och autofagiinhibition både ökar antalet immunceller som rekryterats till tumören och
ökar graden av aktivering av immunceller. Genom
att blockera Vps34 och därmed stoppa autofagi kan
man återställa immunsystemets förmåga att bekämpa tumören.

status i projektet
Sprint Bioscience samarbetar med en forskargrupp
i Luxemburg, ledd av Dr. Bassam Janji som publicerat flera banbrytande studier som kopplar samman
autofagi i hypoxiska tumörer med immunsuppresserande effekt. Vps34 är ett nyckelprotein i denna
process. Tillsammans med Dr. Janji har vi visat att
den framtagna Vps34-hämmaren sb02024 kraftigt
ökar infiltration av immunceller i tumörer och att
dessa immunceller också är aktiverade i hög utsträckning. Behandling med enbart sb02024 ger i
sig en god effekt på tumörtillväxt i en melanom
modell, men kan också komma att användas i kombination med befintliga immunterapier.
Vi har under 2017 fortsatt att stärka patentpositionen med två internationella ansökningar (pct)
som följer på de tidigare inlämnade ansökningarna.
20
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Sprint Bioscience har även breddat kemiprogrammet med ett flertal nya serier av substanser vilka
patentsöktes i fyra ansökningar den 23 augusti
2017. Dessa nya serier kommer att kunna leverera
backup-substanser om sb02024 längre fram i utvecklingen visar sig ha egenskaper som gör den
mindre lämplig som läkemedel.
Från 2017 har projektet fått stöd från Stiftelsen
för Strategisk Forskning (ssf) som delfinansierar
en doktorand som ska studera biomarkörer inom
inhibition av autofagi.

status kommersiellt
Med de nya resultaten inom immunonkologi leds
nu projektet in i ett högaktuellt område. Vår ambition är att stärka bevisningen för en bred roll i olika
cancerformer för att skapa ett så stort kommersiellt
värde som möjligt. Att kombinera Vps34-hämmare
med immunterapier som pd-1-antikroppar och
bredda deras användningsområde till nya tumörformer där vedertagen anti-pd-1-behandling idag
inte har effekt kan skapa stora affärsmöjligheter.
Detta är också en attraktiv väg för de första kliniska
studierna.
Med bakgrund av detta ser bolaget ett nytt intresse för projektet och flera nya bolag har tillkommit som intressenter.

stk25
bakgrund
Genom att utnyttja de nära kopplingarna mellan
tumörmetabolism och andra metabola sjukdomar
driver Bolaget även ett projekt med en ny verkningsmekanism för att behandla t2d och nash.
Målproteinet, stk25, är ett proteinkinas vars roll i
utvecklingen av t2d upptäcktes på Lundberglaboratoriet för diabetesforskning vid Göteborgs universitet. Där har man påvisat ökat uttryck av detta
protein i muskelvävnad från patienter med t2d.

projektportfölj

De har även visat genom studier i en experimentell
t2d-modell, att sänkning av stk25-nivåerna leder
till ökat glukosupptag och minskad insulinresistens,
vilket därmed skulle motverka den u
 nderliggande
orsaken till t2d. Följdkomplikationer av t2d påverkas också, till exempel fettinlagring i levern,
vilket kan leda till nash. Patienter med nash
har inflammation och levercellskador, tillsammans
med fett i levern, ett tillstånd som har potential att
fortskrida till levercirros (skrumplever). Detta är
en av de vanligaste orsakerna till behov av lever
transplantation. nash anses vara det metabola
syndromets symptom i levern, för vilket nuvarande
behandlingar är begränsade. nash är ytterligare en
indikation som Sprint Bioscience studerar i projektet.

status i projektet
En rad potenta och selektiva hämmare av stk25
har utvecklats och arbetet fokuserar nu på att optimera dessa för att visa effekter av stk25-inhibition
i djurmodeller av t2d. Förutom studier i djurmodeller arbetar Bolaget även med att öka förståelsen
för den roll stk25 spelar i leverceller hos människa.
Detta för att förstå hur ett framtida läkemedel bäst
ska användas i klinik och vilka andra t2d/nash-
läkemedel det skulle kunna kombineras med för
bästa effekt.

status kommersiellt
stk25-projektet har presenterats på flera partneringkonferenser. Då detta projekt bygger på en ny
verkningsmekanism för att behandla nash och
t2d, har Bolaget sett ett stort intresse för projektet
från läkemedelsbolagen. Diskussionerna som initierats kommer på begäran från Bolagets potentiella
licenstagare att fortskrida i takt med att projektet
utvecklas.

pip4k2a
bakgrund
Projektet syftar till att döda cancerceller genom att
slå ut deras försvar mot fria radikaler. Friska celler
i kroppen har ett flertal system för att förhindra
uppkomst av fria radikaler. pip4k2a är ett protein
som styr ett sådant system och försök har visat att
cancerceller är känsliga för hämning av pip4k2a,
medan friska celler tolererar detta. Den primära
indikationen är akut myeloisk leukemi (aml) där
Bolaget visat att de inhibitorer av pip4k2a som
tagits fram i projektet har en god effekt i djur
modeller av aml.

status i projektet
Projektet är utlicensierat till Petra Pharma och
drivs i samarbete där Petra Pharma står för alla utvecklingskostnader. Projektet har nått det stadium
där en läkemedelskandidat valts ut för glp-tox
studier, det vill säga toxikologiska studier som
krävs för att kunna utföra en klinisk studie. Planerna är att skicka in en ansökan om godkännande för
kliniska studier under 2018.

status kommersiellt
Kontraktet med Petra Pharma innefattar prekliniska, kliniska och kommersiella delmålsersättningar
som innebär att Bolaget totalt kan erhålla upp till
cirka 240 miljoner usd. Dessutom är Sprint Bio
science berättigade till royalties på försäljning av
alla produkter som kommer ut ur samarbetet.

utveckling av nya projekt
bakgrund
För att skapa ett långsiktigt, stabilt och lönsamt
bolag, arbetar vi med att ständigt växa och utveckla
vår portfölj av läkemedelsprojekt. Sprint B
 ioscience
strategi med en bred projektportfölj minskar risk
och ökar potentialen för att bygga ett lönsamt bolag.
sprint bioscience årsredovisning 2017
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Med ett brett startfält av nya projekt för utvärdering, kan vi snabbt identifiera de med högst
potential, både tekniskt och kommersiellt. Sprint
Bioscience bygger vidare på den expertis och den
position vi etablerat under åren och utökar fokusområdet inom onkologi till att innefatta inte bara
tumörmetabolism, utan även två angränsande områden; faktorer som påverkar tumörens mikromiljö
och immunonkologi. En tumör består av ett flertal
celltyper förutom själva cancercellerna, dessa olika
celltyper har ”omprogrammerats” av cancercellerna
till att stödja cancercellernas överlevnad och tillväxt. Denna omprogrammering kan åstadkommas
på flera sätt, bland annat genom att cancercellerna
utsöndrar metaboliter eller tillväxtfaktorer som får
de omgivande cellerna att förse cancercellerna med
näringsämnen, eller genom att undertrycka funktionen hos de immunceller som finns i tumören så
cancercellerna undgår kroppens immunförsvar.

22
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arbetet med nya projekt
Arbetet med nya projekt startar med idéer på nya
målproteiner som påverkar de processer som identifierats som intressanta ur både ett affärsmässigt
och vetenskapligt perspektiv. Därefter görs en
teoretisk utvärdering av möjligheterna att driva ett
projekt på ett effektivt sätt på den teknologiplattform som bolaget etablerat. Sedan startar det praktiska utvärderingsarbetet på upp till 12 olika målproteiner parallellt. Det faktum att detta arbete kan
göras parallellt är en av våra stora styrkor, och har
möjliggjort att flera projekt kunnat etableras och
leverera läkemedels-kandidater av hög kvalité.
Sprint Bioscience för en aktiv dialog med potentiella partners. Genom att presentera projekten
för potentiella partners kan vi få tidig feedback och
styra projekten i rätt riktning från start. På detta
sätt får Sprint Bioscience även möjlighet att snabbt
hitta rätt partner för utlicensiering.

EKONOMISK REDOVISNING
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

styrelsens ordförande – rune
nordlander – har ordet
Under 2017 har fokus för styrelsens arbete varit att
styra bolaget mot fastställda mål baserat på framtagna strategier samt fortlöpande bedöma Sprint
Biosciences ekonomiska situation och säkerställa
finansiering för den växande verksamheten. Året
har även präglats av fokusering på affärsutveckling
gentemot nya och befintliga kunder och anpassning
av organisationen till nya krav och utmaningar.
Styrelsen besitter den kompetens som krävs och är
väl sammansatt. Det finns både strategisk och operativ kompetens inom Life Science-branschen med
inriktning på forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning samt inom företagsutveckling
och finansiering. Förväntningarna inför 2018 är en
fortsatt resa mot ett uthålligt, lönsamt och välmående företag genom tillväxt och ökade resurser för
utlicensiering av våra befintliga och nya projekt.

översikt över bolagsstyrning
i sprint bioscience
Aktieägare

Valberedning

Bolagsstämma

Externa revisorer

Styrelse

VD

Sprint Bioscience bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska
tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade
på First North, dock rekommenderas att bolag som
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tillhör segmentet First North Premier ska följa den,
varför Sprint Bioscience har valt att göra så i til�lämpliga delar.
Det interna regelverket omfattas främst av styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt besluts
och attestordning. Internt finns även policydokument som vägledning i bolagets verksamhet och för
dess medarbetare.

aktieägare
Vid slutet av 2017 hade Sprint Bioscience cirka
1 150 aktieägare och antal aktier uppgick till
7 574 836. Det finns endast ett aktieslag och varje
aktie berättigar till 1 röst och samtliga aktier ger
lika rätt i andel av bolagets tillgångar och resultat.

bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i Sprint Bioscience utövas
på bolagsstämman (årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma) som är bolagets högsta
beslutande organ. Bland annat utser bolagsstämman styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i bolagsordningen, fastställer resultat- och balansräkningar,
disposition av bolagets vinst eller förlust, beslutar
om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt beslutar om arvode för
styrelsen och fastställer principerna för ersättning
till verkställande direktör och ledning.
I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till
bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett. Kallelse
till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och
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senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra
bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och
senast två veckor före stämman.
För att ha rätt att delta i stämman ska aktie
ägare vara upptagen i aktiebok (förd av Euroclear
Sweden ab) senast fem vardagar före bolagsstämman och dessutom anmält sig till stämman senast
den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte
vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

årsstämma
Årsstämman i Sprint Bioscience hålls vanligtvis i
april eller maj månad i Stockholm. Sprint Bioscience offentliggör tid och plats för årsstämman så
snart styrelsen fattat beslut därom. Uppgifterna
om tid och plats går att hitta på Bolagets webbplats
www.sprintbioscience.se.
Vid årsstämman 17 maj 2017 omvaldes Rune
Nordlander som styrelseordförande samt Per Nordlund och Karin Meyer till ordinarie ledamöter. Till
ny ledamot i styrelsen valdes Charlotta Liljebris.
Vidare omvaldes pwc som bolagets revisorer.
Stämman gav även styrelsen rätten intill årsstämman 2018 att fatta beslut om emission av
aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt för att kunna säkerställa bolagets
kapitalbehov.
Protokollet från årsstämman finns på Bolagets
webbplats.
Årsstämman 2018 kommer att äga rum den 16
maj 2018. På Sprint Biosciences webbplats finns
information om hur och vid vilken tidpunkt en
aktieägare måste komma in med begäran för att få
ärende behandlat på stämman.

valberedning
Vid årsstämman den 17 maj 2017 fattades beslut
om följande principer för att utse valberedning.
Valberedningen inför årsstämman 2018 ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för
var och en av de tre största aktieägarna baserat på
ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets
tredje kvartal. För det fall någon av de tre största
aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det
största aktieägandet i bolaget. Styrelsen har till
uppgift att sammankalla valberedningen.
Till ordförande i valberedningen ska utses den
ledamot som företräder den största aktieägaren om
valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.
Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018 offentliggjordes den 16 november
2017 och består av Peter Werme, representant
för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär
Nordlund representant för eget aktieinnehav och
Evitra Proteome ab, Gunnar Hesse representant för
Jessica Martinsson samt Rune Nordlander ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience.
Ändringar i valberedningens sammansättning
ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens
mandatperiod löper intill dess en ny valberedning
utsetts.

externa revisorer
Vid årsstämman 17 maj 2017 omvaldes Öhrlings
Price Waterhouse Coopers ab, med Leonard Daun
som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden
intill årsstämma 2018.
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styrelsen och dess arbete
Styrelsen är efter bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet. Enligt aktiebolagslagen
ansvarar styrelsen för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket
innebär att styrelsen bland annat har ansvar för
att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner
och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och
resultatet samt utvärdera den operativa ledningen.
Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid.
Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

konstituerande styrelsemötet efter årsstämman till
styrelsens ordförande.
Rune Norlander representerar bolagets största
ägare och anses inte vara oberoende, övriga ledamöter anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.
Viktiga frågor har varit strategin kring kommersialisering av bolagets läkemedelsprojekt, finansiell utveckling, kapitalbehov och kommunikation
till aktiemarknaden. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens
arbete regleras i en särskild instruktion.

styrelsens närvaro
styrelsens sammansättning
Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman
för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av årsstämman vara lägst
tre och högst tio stycken med högst tio suppleanter.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som
revideras årligen och antas av det konstituerande
styrelsemötet varje år. Arbetsordningen styr bland
annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den
verkställande direktören. Vid det konstituerande
styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för
den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. Om styrelsen inom
sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott,
samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.
För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter och vid årsstämman den 17 maj 2017 nyvaldes Charlotta Liljebris samt omvaldes Karin Meyer, Rune Nordlander
och Pär Nordlund. Rune Nordlander utsågs på det
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närvarande vid
antal möten

av antal
möten

10

10

Charlotta Liljebris

6

10

Jessica Martinsson(2)

4

10

styrelsemedlem
Rune Nordlander
(1)

Pär Nordlund

10

10

Karin Meyer

10

10

1)
2)

Nyval i samband med stämma maj 2017
Lämnade styrelsen i samband med stämman maj 2017

revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott
återfinns i aktiebolagslagen och omfattar i detta
avseende endast bolag vars aktier är upptagna till
handel på en reglerad marknad. Bestämmelserna
om inrättande av ersättningsutskott återfinns i
Koden, vilken, inte är obligatorisk för Sprint Bio
science. Styrelsen har gjort bedömningen att det
mot bakgrund av verksamhetens omfattning och
komplexitet samt bolagets storlek i dagsläget inte
är motiverat att inrätta särskilda utskott avseende
revisions- och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas inom styrelsen.
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intern kontroll
Syfte med internkontroll är att rimligt kunna säkerställa att bolagets operativa strategier och mål kan
följas upp samt att skydda ägarnas investeringar.
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen det övergripande ansvaret för att Sprint Bioscience organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Bolagets
interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande
direktören. Den verkställande direktören ansvarar
för att det finns god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer tillförlitligheten i den
externa finansiella rapporteringen.
Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur där styrelsen kontinuerligt följer upp bolagets
interna kontroll i samband med den löpande interna och externa finansiella rapporteringen och har
mot denna bakgrund valt att inte inrätta en särskild
funktion för intern kontroll.

verkställande direktören och
företagsledning
Verkställande direktör tillsätts och entledigas av
styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande
av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens när
varo. Sprint Bioscience verkställande direktör leder
den löpande operativa verksamheten. En skriftlig
instruktion definierar ansvarsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören. Verkställan
de direktören rapporterar till styrelsen och presenterar en särskild vd-rapport vid varje styrelsemöte
som bland annat innehåller information om hur
verksamheten utvecklas utifrån de beslut som
styrelsen fattat.

Sprint Bioscience verkställande direktör är Anders
Åberg som tillsammans med övriga i företagsledningen, vilken totalt består av fem medlemmar, har
det löpande ansvaret för verksamheten. Samtliga
presenteras under avsnittet ”Styrelse och ledande
befattningshavare” sid 56.

ersättningar till styrelse, revisor, vd
och övriga ledande befattningshavare
ersättning till styrelseledamöter
Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter,
inklusive ordföranden, fastställs på b
 olagsstämma.
Vid årsstämman den 17 maj 2017 beslutades att
styrelsearvode ska utgå med 120 000 sek till
ordföranden samt 60 000 sek till var och en av
de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna
som inte är anställda i bolaget.

ersättning till revisorer
Revisorns arvode fastställs på bolagsstämma. Vid
årsstämman den 17 maj 2017 beslutades att arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

ersättningar till vd och ledande
befattningshavare
Verkställande direktörens ersättning fastställs av
styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter
samråd med styrelsens ordförande och i enlighet
med de principer som fastställts på årsstämman.
Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning,
förmåner i form av optionsprogram samt pension.
För ytterligare information kring styrelse, vd
och ledning, se ”Styrelse och ledande befattnings
havare” sid 56. Redovisning av ersättning jämte
övriga väsentliga villkor återfinns under not 10,
sid 48.
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SPRINT BIOSCIENCE – AKTIEN

korta fakta

ägare

• Listad på First North 2014

Under 2017 har ägarbilden varit mycket stabil och
vid årsskiftet hade bolaget cirka 1 150 aktieägare.
De största aktieägarna framgår av tabell nedan,
varav de 10 största ägarna representerade 64% av
aktierna.
Per 31 december hade bolaget 7 574 836 aktier
och 110 000 teckningsoptioner som tecknats av
personalen och en styrelseledamot. Under 2017 har
bolaget återköpt 12 500 optioner från medarbetare
som lämnat bolaget. Värdet av de återköpta optionerna har baserats på extern marknadsvärdering.
Vid årsskiftet fanns inga utestående konvertibler i bolaget.

• Listad på First North Premier sedan 2016
• Marknadsvärde per 31 december 2017: 172,7
msek
• Antal Aktier per 31 december 2017: 7 574 836
• Ticker: sprint

kursutveckling och omsättning
Vid utgången av 2017 noterades Sprint Bioscience
aktien till 22,80 sek. Högsta betalkurs under året
var 34,60 sek och lägsta 20,00 sek. Börsvärdet
uppgick till 172,7 msek per 31 december och totalt
under året har 1 203 tusen aktier omsatts till ett
sammanlagt värde av 31,9 msek. Det motsvarar
en omsättning av 15,9% av bolagets aktier. Kurs
utvecklingen för aktien framgår av diagrammet
nedan.

de tio största aktieägarna
aktieägare
Första Entreprenörsfonden
alla fonder(1)

kursutveckling,
2014-11-07–2018-02-07 (sek)

Pär Nordlund inkl bolag

kursutveckling, 2014-11-07–2018-02-07 (sek)
80
70

1 752 465

23,1 %

699 980

9,2 %

Roosgruppen ab

527 447

7,0 %

Kudu ab

334 899

4,4 %

Almi Invest Stockholm ab

316 841

4,2 %

60

Jessica Martinsson

255 000

3,4 %

50

Martin Andersson

254 000

3,4 %

40
30

wts Invest

230 000

3,0 %

jp Morgan Bank Luxembourgh

224 657

3,0 %

Mikael Lönn

221 000

2,9 %

4 816 289

63,6 %

Övriga aktieägare

2 758 547

36,4 %

Totalt

7 574 836

100 %

Totalt tio största
aktieägarna

20
10
2014-11-07

2016-01-04

Slutkurs

2017-01-02

2018-02-07

1)
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Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag
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aktiekapital
Sprint Bioscience har endast ett aktieslag och varje
aktie berättigar till 1 röst och samtliga aktier ger
lika rätt i andel av bolagets tillgångar och resultat.
Tabellen nedan beskriver aktiekapitalets utveckling
sedan aktien listades 2014.
Bolaget har över tid gjort ett flertal emissioner
och under 2017 genomfördes i 3:e kvartalet en riktad nyemission som tillförde bolaget 11 msek före
emissionskostnader. Med emissionen ökade antalet
aktier i bolaget med 512 000 aktier. I emissionen
deltog såväl befintliga som nya aktieägare. Utspädningseffekten uppgick till 7%.

På extra bolagsstämman i december 2016 beslutades om emission av teckningsoptioner till personalen och en styrelseledamot. 122 500 stycken
teckningsoptioner har tecknades och i december
2017 fanns 110 000 optioner utestående. Varje
teckningsoption berättigar under perioden 13
december 2019 till 31 december 2019 till teckning
av 1 aktie i bolaget till en kurs av 48,30 kronor.
Optionspremien uppgår till 5,30 kronor. De anställda har erhållit optionerna vederlagsfritt och
därmed beskattats för dessa som förmån. Styrelseledamoten har erlagt premien till marknadsmässiga
villkor baserat på en extern värdering.

aktiekapitalets utveckling
år

händelse

förändring
antalet aktier

totalt
antal aktier

förändring
av aktiekapi
talet (sek)

totalt aktie
kapital (sek)

kvotvärde
(sek)

2009

Bildande

1 000

1 000

100 000,00

100 000,00

100

2010

Nyemission

250

1 250

25 000,00

125 000,00

100

2011

Nyemission

90

1 340

9 000,00

134 000,00

100

2012

Nyemission

144

1 484

14 400,00

148 400,00

100

2013

Split 1:1000

1 482 516

1 484 000

0,00

148 400,00

0,10

2013

Nyemission

89 373

1 573 373

8 937,30

157 337,30

0,10

2013

Nyemission

148 862

1 722 235

14 886,20

172 223,50

0,10

2013

Nyemission

230 713

1 952 948

23 071,30

195 294,80

0,10

2014

Nyemission

569 370

2 522 318

56 937,00

252 231,80

0,10

2014

Fondemission

0

2 522 318

252 231,80

504 463,60

0,20

2014

Split 1:2

2 522 318

5 044 636

0,00

504 463,60

0,10

2014

Spridningsemission

1 500 000

6 544 636

150 000,00

654 463,60

0,10

2016

Nyemission

518 200

7 062 836

51 820,00

706 283,60

0,10

2017

Nyemission

512 000

7 574 836

51 200,00

757 483,60

0,10

2018

Nyemission

2 524 945

10 099 781

252 494,50

1 009 978,10

0,10
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Under januari 2018 genomfördes en företrädes
emission som tillförde bolaget 38 msek före
emissionskostnader under 1:a kvartalet 2018.
För varje aktie registrerad per 13 februari 2018
erhålls 1 uniträtt, där 3 uniträtter berättigar till
tecknande av 1 unit som består av 1 aktie samt
2 teckningsoptioner Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget tillföras ytter
ligare 25–49 msek i början av 2019.
Vid full tecknad emission och därefter fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer ytterligare
4 163 241 aktier tecknas i bolaget vilket innebär
en total utspädning med 36%.

utdelning och utdelningspolicy
Sprint Bioscience vision är att bygga ett varaktigt,
lönsamt bolag och att nå detta mål genom utlicensiering av egna projekt. Därmed är fokus för bolaget att kontinuerligt utöka projektportföljen samt
höja värdet i befintliga projekt.
Tillgängligt kapital i bolaget används i syfte att
nå den långsiktiga visionen. Styrelsen har därför
inte för avsikt att föreslå någon utdelning till aktieägarna förrän bolaget uppnått stabil lönsamhet.
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distribution av finansiella rapporter
samt rapportdatum under 2018
Årsredovisning, delårsrapporter samt p
 ressreleaser
finns tillgängligt på Sprint Bioscience hemsida
www.sprintbioscience.se
Distribution av årsredovisningar sker på begäran och kan beställas från:
Sprint Bioscience ab
Novum
141 57 Huddinge
Tel +46 8 411 44 55
Under 2018 kommer delårsrapporter publiceras
följande datum: 16 maj, 15 augusti, 24 oktober och
kommuniké för helåret 2018: 20 februari 2019.
Certified Advisor är:
Redeye ab
www.redeye.se
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören
för Sprint Bioscience (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01 till 2017-12-31, vilket är
bolagets åttonde verksamhetsår.
verksamheten
Bolaget grundades av ett team på fem personer vars
vision var att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk
läkemedelsutveckling. Med sin erfarenhet från stora läkemedelsbolag såg grundarna att trenden gick
mot att allt fler stora läkemedelsbolag i större grad
förlitade sig på att innovationer och nya projekt tas
in från externa aktörer.
Sprint Bioscience utvecklar läkemedel inom
området cancer och diabetes med fokus på utlicensiering av egna projekt. Bolagets affärsmodell
bygger på att identifiera, starta och utveckla läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk fas fram till
kliniska läkemedelskandidater och sedan hitta licenstagare som kan ta projekten vidare in i kliniska
studier och utveckla ett färdigt läkemedel. Bolagets
vision är att förändra landskapet för hur läkemedelsutvecklingen bedrivs. För att åstadkomma
detta har bolaget satt upp en effektiv arbetsmetod
grundad på fragmentbaserad läkemedelsutveckling
och samtidigt har man helt vänt på processen för
att välja målproteiner för nya projekt. Detta gör
att man snabbt kan utvärdera och utveckla nya
projektidéer och satsa sina resurser på de projekt
som har de bästa tekniska och kommersiella för
utsättningarna att bli framgångsrika.
Sedan starten har bolagets affärsmodell vali
derats genom utlicensiering av två p
 rekliniska
projekt; mth1-projektet till Bayer 2015 och
pip4k2-projektet till Petra Pharma 2016. Till
dags dato har Bolagets arbetssätt genererat nio
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patentansökningar, sex i Vps34-projektet och tre
i pip4k2-projektet. De tre patentansökningarna i
pip4k2-projektet är gjorda av Bolagets samarbetspartner Petra Pharma under januari 2018.

väsentliga händelser under
räkenskapsåret
• Rörelseresultatet för helåret uppgick till
-10,7 msek (4,6 msek).
• Resultat per aktie före och efter utspädning för
helåret uppgick till -1,46 kr (0,65 kr) och antalet
aktier uppgick vid periodens slut till 7 574 836.
• I september fattades beslut angående riktad
nyemission vilken genomfördes under o
 ktober
2017 och tillförde bolaget 11 msek före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med
512 000 till 7 574 836 och i emissionen deltog
både befintliga och nya investerare.
• Samarbetet med amerikanska Petra Pharma
Cooperations, New York, inom tumörmeta
bolismprojektet pip4k2 förlängdes vid två till
fällen under året.
• Fyra nya patentansökningar för Vps34-projektet
skickades till European Patent Office (epo).
• Det akademiska samarbetet inom diabetes med
Lundberglaboratoriet för diabetesforskning i
Göteborg avslutades.
• Ett 10-årigt hyresavtal tecknades för att utöka
laboratorie- och kontorsyta.

väsentliga händelser efter årets utgång
• I januari meddelande Petra Pharma Cooperation att de lämnat in 3 patentansökningar för
pip4k2-projektet.
• I januari meddelandes och under första kvartalet 2018 genomfördes, en fullt garanterad
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företrädesemission om ca 38 msek före emissionskostnader i syfte att kunna utöka portföljen
med fler projekt samt höja värdet i befintliga.
• För att täcka likviditetsbehovet fram till genom
förd emission, tecknades under januari ett brygg
lån om 5 msek som återbetalats i sin helhet.
• Petra Pharma meddelade i februari att man fattat beslut om att initiera toxikologiska studier
och därmed erhöll Sprint Bioscience delmålsbetalningen i projektet om 2 musd under mars
2018.

forskning och utveckling
Sprint Bioscience har en patent- och forskningsstrategi enligt vilken man bedriver ett aktivt patent
arbete från start, där ambitionen är att samtliga
substanser som görs för utlicensiering ska vara patenterbara. Genom att kartlägga vilka närliggande
ansökningar som finns och söka säkerställa att det
bolaget gör är nytt (novelty) och inte gör intrång
på någon annans patenträtt (freedom-to-operate)
optimerar bolaget möjligheterna att få ett starkt
patentskydd för sina kommande läkemedelskandidater.

projektportfölj
Vps34
Bakgrund
En av de karakteristiska egenskaperna hos cancer är
att de lyckas undvika attack av immunsystemet. De
senaste framgångarna inom cancerbehandling har
varit introduktionen av immunterapier, läkemedel
som ökar immunförsvarets aktivitet för att bekämpa cancern. Det finns det ett stort behov av att
utveckla nya immunmodulerande läkemedel som
både kan öka effekten av befintliga terapier och
även göra okänsliga tumörformer behandlingsbara.
En nyckelmekanism i tumörens förmåga att göm-

ma sig för immunförsvaret är autofagi, där uppreglerad autofagi har visats dämpa effekten av både
nk-celler och cytotoxiska t-celler. Detta sker på
flera nivåer och autofagiinhibition både ökar antalet immunceller som rekryterats till tumören och
ökar graden av aktivering av immunceller. Genom
att blockera Vps34 och därmed stoppa autofagi kan
man återställa immunsystemets förmåga att bekämpa tumören.

Status kommersiellt
Med de nya resultaten inom immunonkologi leds
nu projektet in i ett högaktuellt område. B
 olagets
ambition är att stärka bevisningen för en bred
roll i olika cancerformer för att skapa ett så stort
kommersiellt värde som möjligt. Att kombinera
Vps34-hämmare med immunterapier som pd-1-
antikroppar och bredda deras användningsområde
till nya tumörformer där vedertagen anti-pd-1-
behandling idag inte har effekt kan skapa stora
affärsmöjligheter. Detta är också en attraktiv väg
för de första kliniska studierna.
Med bakgrund av detta ser bolaget ett nytt
intresse för projektet och flera nya bolag har tillkommit som intressenter.

stk25
Bakgrund
Genom att utnyttja de nära kopplingarna mellan
tumörmetabolism och andra metabola sjukdomar
driver Bolaget även ett projekt med en ny verkningsmekanism för att behandla t2d och nash.
Målproteinet, stk25, är ett proteinkinas vars roll i
utvecklingen av t2d upptäcktes på Lundberglaboratoriet för diabetesforskning vid Göteborgs universitet. Där har man påvisat ökat uttryck av detta
protein i muskelvävnad från patienter med t2d.
De har även visat genom studier i en experimentell
t2d-modell, att sänkning av stk25-nivåerna leder
sprint bioscience årsredovisning 2017
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till ökat glukosupptag och minskad insulinresistens,
vilket därmed skulle motverka den u
 nderliggande
orsaken till t2d. Följdkomplikationer av t2d påverkas också, till exempel fettinlagring i levern,
vilket kan leda till nash. Patienter med nash har
inflammation och levercellskador, tillsammans
med fett i levern, ett tillstånd som har potential att
fortskrida till levercirros (skrumplever). Detta är
en av de vanligaste orsakerna till behov av lever
transplantation. nash anses vara det metabola
syndromets symptom i levern, för vilket nuvarande
behandlingar är begränsade. nash är ytterligare en
indikation som Sprint Bioscience studerar i projektet.

Status kommersiellt
stk25-projektet har presenterats på flera partner
ingkonferenser. Då detta projekt bygger på en ny
verkningsmekanism för att behandla nash och
t2d, har Bolaget sett ett stort intresse för projektet
från läkemedelsbolagen. Diskussionerna som initierats kommer på begäran från Bolagets potentiella
licenstagare att fortskrida i takt med att projektet
utvecklas.

pip4k2a
Bakgrund
Projektet syftar till att döda cancerceller genom att
slå ut deras försvar mot fria radikaler. Friska celler
i kroppen har ett flertal system för att förhindra
uppkomst av fria radikaler. pip4k2a är ett protein
som styr ett sådant system och försök har visat att
cancerceller är känsliga för hämning av pip4k2a,
medan friska celler tolererar detta. Den primära
indikationen är akut myeloisk leukemi (aml) där
Bolaget visat att de inhibitorer av pip4k2a som
tagits fram i projektet har en god effekt i djur
modeller av aml.
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Status kommersiellt
Kontraktet med Petra Pharma innefattar prekliniska, kliniska och kommersiella delmålsersättningar
som innebär att Bolaget totalt kan erhålla upp till
cirka 240 miljoner usd. Dessutom är Sprint Bio
science berättigade till royalties på försäljning av
alla produkter som kommer ut ur samarbetet.

nya projekt
För att skapa ett långsiktigt, stabilt och lönsamt
bolag, arbetar bolaget med att ständigt växa och
utveckla vår portfölj av läkemedelsprojekt. Sprint
Bioscience strategi med en bred projektportfölj
minskar risk och ökar potentialen för att bygga ett
lönsamt bolag. Med ett brett startfält av nya projekt
för utvärdering, kan vi snabbt identifiera de med
högst potential, både tekniskt och kommersiellt.
Sprint Bioscience för en aktiv dialog med potentiella partners. Genom att presentera projekten
för potentiella partners kan bolaget få tidig feedback och styra projekten i rätt riktning från start.
På detta sätt får Sprint Bioscience även möjlighet
att snabbt hitta rätt partner för utlicensiering.

bolagsstyrning
En närmare beskrivning av bolagsstyrning för
Sprint Bioscience återfinns på sid 24–27.

resultat och finansiell ställning
resultat
Rörelseresultatet var negativt och uppgick till
-10 668 (4 566) tsek. I jämförelse med föregående
år är det försämrade rörelseresultatet hänförligt till
minskade intäkter.

intäkter
Totalintäkten under helåret har minskat till 33 429
(47 023) tsek varav nettoomsättningen uppgick
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till 23 967 (34 992) tsek. Intäkterna under året
är huvudsakligen hänförliga till pip4k2-projektet.
Totala intäkter har under perioden juli 2016 till och
med juni 2017 inkluderat periodisering av engångsersättning om 25,6 msek från pip4k2-avtalet.

kostnader
Kostnaderna ökade något under helåret till 44 096
(42 457) tsek. Kostnader relaterar främst till
pip4k2-projektet. Andra kostnadsdrivare är nya
projekt och ytterligare anställda.

 missionen tillförde bolaget 38 msek och vid
E
fullt nyttjande av teckningsoptionerna ytterligare
25–49 msek i början av 2019. För att täcka likviditetsbehovet under perioden fram till genomförd
emission, tecknades ett brygglån om 5 msek under
januari som återbetalats i sin helhet.
Med ovanstående förutsättningar är styrelse
och ledning av den samstämmiga uppfattningen
att likviditetssituationen är tryggad minst för den
kommande 12 månaders perioden.

investeringar
kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till under året till -23 052 (7 935) tsek. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till
1 479 (23 607) tsek.
Likviditetssituationen följs kontinuerligt och
bolaget genomförde under första kvartalet 2018
en emission av aktier och teckningsoptioner.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till
8 564 (9 909) tsek förra året och bestod främst av
aktiverade utvecklingskostnader om 8 360 (8 737)
msek.

personal
Antalet anställda per 31 december var 27 (24).

flerårsöversikt
belopp i tsek

2017*

2016*

2015*

2014

2013

Intäkter

33 429

47 023

13 453

4 614

7 537

Rörelseresultat

-10 668

4 566

-15 357

-11 259

-4 156

Resultat efter skatt

-10 663

4 541

-15 500

-11 464

-4 387

Resultat per aktie kr

-1,46

0,65

-2,37

-2,35

n.a.

Likvida medel

1 479

23 607

7 627

13 976

603

79%

58%

16%

80%

45%

27

23

17

17

15

Soliditet
Antal anställda
* enligt ifrs
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aktien och optioner

väsentliga riskfaktorer

Bolaget har per den 31 december 7 574 836 aktier
och 110 000 teckningsoptioner, som har tecknats
av en styrelseledamot och personalen. Det finns
inga utestående konvertibler i Sprint Bioscience.
Aktien handlas på Nasdaq First North Premier.
För ytterligare information se avsnitt ”Sprint
Bioscience – Aktien”, sid 28–30.

Sprint Bioscience bedriver ett antal utvecklingsprojekt 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 samarbetspartner bedöms ha en tillräcklig effekt och säkerhetsprofil 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 fortsatta kliniska utvecklingen. Även om Sprint
Bioscience lyckas ta fram läkemedelskandidater är
det inte säkert att bolaget lyckas ingå avtal med
kommersiella parter för den fortsatta utvecklingen
eller att sådana 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.
Se även not för finansiella risker på sid 46.

bemyndiganden
Vid den ordinarie årsstämman i Sprint B
 ioscience
ab den 17 maj 2017 beslutades i enlighet med
styrelsens förslag. Årsstämman gav även styrelsen
rätten intill årsstämman 2018 att fatta beslut om
emission av aktier med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt för att kunna säkerställa
bolagets kapitalbehov. Antalet emitterade aktier
får inte överstiga 10 procent av antalet utestående
aktier i bolaget.

framtida utveckling
Styrelsen och ledningens vision är att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag och att nå detta mål genom
utlicensiering av egna projekt. Därmed är fokus för
bolaget att kontinuerligt utöka projektportföljen
samt höja värdet i befintliga projekt.
Målsättningen är att nå avtal där Sprint Bio
science 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 delsmåls
ersättningar samt royalty på försäljning.
Marknaden för utlicensiering av läkemedelsprojekt har ökat de senaste tio åren och de stora
läkemedelsbolagen går mot en affärsmodell där de
inlicensierar en större del av sina projekt.
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resultatdisposition
förslag till vinstdisposition
Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets förlust

69 428 300
-48 531 210
-10 662 809
10 234 281

Styrelsen föreslår att
vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

10 234 281

Då avsikten är att tillgängligt kapital skall användas
i syfte att nå den långsiktiga visionen om ett varaktigt lönsamt bolag, har styrelsen inte för avsikt
att föreslå någon utdelning till aktieägarna förrän
bolaget uppnått stabil lönsamhet.
Styrelsen föreslår därför årsstämman att ingen
utdelning lämnas för 2017.
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i
övrigt hänvisas till efterföljande resultaträkning och
balansräkning samt rapport över totalresultat och
rapport över finansiell ställning med tillhörande
bokslutskommentarer och noter.
Där inte annat framgår är samtliga belopp i de
finansiella rapporterna med tillhörande noter angivna i tsek.
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RESULTATRÄKNING

tsek

not

2017

2016

5

23 967

34 992

8 353

8 728

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

6

Summa rörelsens intäkter

1 109

3 303

33 429

47 023

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-11 342

-9 147

7, 8

-13 192

-11 059

9, 10

-18 352

-18 715

13, 14

-564

-3 336

6

-645

-200

-44 096

-42 457

-10 668

4 566

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

53

59

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-48

-85

Resultat från finansiella poster

11

5

-25

-10 663

4 541

Resultat före skatt

			
Skatt på årets resultat

12

–

–

-10 663

4 541

Årets resultat		

-10 663

4 541

Övrigt totalresultat, netto efter skatt		

–

–

-10 663

4 541

årets resultat
Rapport över totalresultat

summa totalresultat

38

Resultat per aktie före utspädning, sek

20

-1,46

0,65

Resultat per aktie efter utspädning, sek

20

-1,46

0,65

Antal utestående aktier vid periodens utgång		

7 574 836

7 062 836
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BALANSRÄKNING

tsek

not

2017-12-31

2016-12-31

13

29 094

20 734

Summa immateriella tillgångar		

29 094

20 734

tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och
utvecklingsarbeten

Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer

14

1 512

1 872

Summa materiella anläggningstillgångar		

1 512

1 872

30 606

22 607

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar

16

2 200

1 948

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

1 200

1 360

Summa kortfristiga fordringar		

3 400

3 308

Kassa och bank

18

1 479

23 607

Summa omsättningstillgångar

15

4 879

26 915

summa tillgångar		
35 485

49 522
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BALANSRÄKNING

tsek

not

2017-12-31

2016-12-31

eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		
757

706

Fond för utvecklingsutgifter		

17 097

8 737

Summa bundet eget kapital		

17 854

9 444

Fritt eget kapital
Överkursfond

19

69 428

59 223

Balanserat resultat		

-48 531

-44 712

Årets resultat

-10 663

4 541

Summa fritt eget kapital		

10 234

19 051

Summa eget kapital

28 089

28 495

Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut

21

Summa långfristiga skulder

–

–

–

–

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut

21

Leverantörsskulder

40

–

769

3 394

3 621

Aktuella skatteskulder

12

–

–

Övriga skulder

22

601

688

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

3 401

15 949

Summa kortfristiga skulder

15

7 396

21 027

summa skulder och eget kapital		
35 485

49 522
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

				
		
Aktie- UtvecklingsÖverkurstsek
not
kapital
fond
fond

Balanserad
vinst inkl.
årets resultat

Summa
eget
kapital

40 141

-35 975

4 820

Periodens resultat					

4 541

4 541

ingående balans per 2016-01-01		

654

0

Totalresultat
Avsättning till reserver
– Aktivering av utvecklingsutgifter			

8 737

Summa totalresultat

8 737

0

-8 737
0

-4 196

4 541

19 122		

19 173

Transaktioner med aktieägare
Nyemission		
52		
Kostnader i anslutning till nyemission		

		-689		 -689

Emission av teckningsoptioner		

		649		 649

Summa transaktioner med aktieägare

52

0

19 082

0

19 134

Utgående balans per 2016-12-31		

706

8 737

59 223

-40 171

28 495

eget kapital per 2017-01-01		

706

8 737

59 223

-40 171

28 495

Periodens resultat		

			

-10 663

-10 663

Avsättning till reserver
– Aktivering av utvecklingsutgifter		

8 360		

-8 360

0

Totalresultat

Övrigt totalresultat							
Summa totalresultat

		

8 360

-19 023

-10 663

Nyemission		
51		

10 957		

11 008

Transaktioner med aktieägare
Kostnader i anslutning till nyemission		

		-685		 -685

Återköp av teckningsoptioner			
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2017-12-31		

-66		 -66

51		
757

17 097

10 206		

10 257

69 428

28 089

-59 195
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

tsek

not

2017-12-31

2016-12-31

5

-10 668

4 566

–– Återläggning av avskrivningar		

564

3 336

–– Övriga poster ej kassapåverkande		

0

470

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta		

46

0

Erlagd ränta		

-41

-85

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital		

-10 098

8 288

16, 17

-92

3 664

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder

15

-12 635

-5 055

Ökning/minskning leverantörsskulder

15

-227

1 038

Summa förändringar i rörelsekapital

-12 953

-353

kassaflöde från den löpande verksamheten

-23 052

7 935

-8 360

-8 737

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning kundfordringar och
övriga kortfristiga fordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

13

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

14

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-204

-1 171

-8 564

-9 909

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission		
10 257
Amortering av lån

22

-769

9 488

17 781

-22 128

15 808

Likvida medel vid årets början		

23 607

7 627

Kursdifferens i likvida medel		

0

172

1 479

23 607

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
periodens kassaflöde

likvida medel vid årets slut

42

18 551

-769
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REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

not 1

allmän information

Sprint Bioscience utvecklar läkemedel inom området cancer och diabetes
och har sedan starten 2009 byggt en organisation med gedigen kompetens
samt etablerat en välfungerande metodik för projektutveckling.
Bolagets affärsmodell bygger på att identifiera, starta och utveckla
läkemedelsprojekt i preklinisk fas och sedan hitta licenstagare inom
läkemedelsindustrin som kan ta projekten vidare in i kliniska studier och
utveckla ett färdigt läkemedel.
Vid identifiering och utvärdering av nya projekt vägs den tekniska
genomförbarheten samman med medicinskt behov och därmed det
kommersiella intresset på marknaden. Kommersiellt fokus, baserat på
partnersamtal vägs in redan från start och styr prioritering av projekten
inom bolaget.
Ett licensavtal innehåller typiskt en engångsbetalning när kontraktet
signeras, delmålsbetalningar när projektet uppnår vissa på förhand definierade delmål och royalty på försäljning av färdig läkemedelsprodukt.
Bolaget med organisationsnummer 556789-7557 är ett aktiebolag som
är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen till
huvudkontoret är Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Sprint Bioscience aktie
handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamnet sprint
Den 16:e april 2018 har denna årsredovisning godkänts av styrelsen för
offentliggörande.
Samtliga belopp redovisas i tsek om inte annat anges. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.

not 2

sammanfattning av väsentliga
redovisningsprinciper

Sprint Bioscience ab har upprättat årsredovisningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och s.k. lagbegränsad ifrs i enlighet med Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation rfr 2, Redovisning för juridiska
personer.
rfr 2 innebär att Sprint Bioscience tillämpar samtliga av eu antagna
International Financial Reporting Standards (ifrs) utgivna av International
Accounting Standards Board (iasb) sådana de antagits av eu och uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation rfr 2 för juridiska personer.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats anges nedan.
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte
annat anges.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med lagbegränsad ifrs
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och
uppskattningar är av väsentlig betydelse anges i Not 4.
Nya och ändrade standarder som tillämpas av bolaget
från 1 januari 2017
Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för
räkenskapsår som börjar 1 januari 2017:
• Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
– Amendments to ias 12, och
• Disclosure Initiative: Amendments to ias 7.
Tillämpningen av dessa förändringar har inte haft någon inverkan på några
redovisade belopp föregående räkenskapsår. Merparten av förändringarna kommer inte heller att ha någon inverkan på kommande perioder.
Förändringarna i ias 7 kräver att upplysningar lämnas om ändringar i
skulder från finansieringsverksamheten, se not 23.
Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som
ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av bolaget.

IFRS 9
ifrs 9 gäller från 1 januari 2018 och hanterar klassificering, värdering och
redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för
beräkning av förlustreserver. Den fullständiga versionen av ifrs 9 gavs ut
i juli 2014. Den ersätter de delar av ias 39 som hanterar klassificering och
värdering av finansiella instrument och introducerar en ny nedskrivningsmodell. Bolaget har utvärderat sina finansiella tillgångar och skulder och
konstaterat att standarden inte får någon påverkan på klassificeringen,
värderingen eller redovisningen av bolagets finansiella tillgångar och
skulder. Standarden gäller från den 1 januari 2018. Bolaget kommer att
tillämpa de nya reglerna retroaktivt med hjälp av lättnadsreglerna kommer
jämförelsetalen för 2017 inte att räknas om.
IFRS15
ifrs 15 gäller från den 1 januari 2018 och är den nya standarden för
intäktsredovisning. ifrs 15 ersätter ias 18 Intäkter och ias 11 Entreprenadavtal. ifrs 15 bygger på principen att intäkter redovisas när kunden
erhåller kontroll över och kan nyttja den försålda varan eller tjänsten – en
princip som ersätter den tidigare principen att intäkter redovisas när
risker och förmåner övergått till köparen. Ett företag kan välja mellan ”full
retroaktivitet” eller framåtriktad tillämpning med ytterligare upplysningar.
Bolaget har utvärderat effekten av den nya standarden och konstaterat att
standarden inte får någon påverkan på bolagets resultat eller balansräkning men att ytterligare upplysningskrav tillkommer. Standarden gäller från
den 1 januari 2018. Bolaget avser att tillämpa standarden framåtriktat,
vilket innebär att den ackumulerade effekten av övergången kommer att
redovisas i balanserat resultat per 1 januari 2018 och att jämförelsetalen
inte räknas om.
IFRS16
ifrs 16 publicerades i januari 2016. Implementeringen av standarden kommer att innebära att nästan samtliga leasingkontrakt kommer att redovisas
i balansräkningen, då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella
och finansiella leasingavtal. Enligt den nya standarden ska en tillgång
(rättigheten att använda en leasad tillgång) och ett finansiellt åtagande att
betala leasingavgifter redovisas. Kontrakt med kort löptid och kontrakt
av mindre värde undantas. Standarden börjar gälla den 1 januari 2019.
Bolaget kommer inte att omfattas av standarden då Sprint Bioscience inte
upprättar någon koncernredovisning och redovisning i juridisk person är
undantagen.
Segmentrapportering
Verksamheten i Sprint Bioscience är organiserad som en sammanhållen
verksamhet med likartade risker och möjligheter. För de läkemedelskandidater och de tjänster som produceras, utgör hela Sprint Biosciences
verksamhet ett rörelsesegment och därmed redovisas endast ett rörelseresultat som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren, i Sprint
Bioscience fall styrelsen som i sin tur fattar beslut om och tilldelar resurser.
All verksamhet bedrivs i Sverige.
Omräkning av utländsk valuta
Sprint Biosciences funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, sek.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då
posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer
vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen.
Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel
redovisas i resultaträkningen bland finansiella poster. Alla övriga valuta
kursvinster och förluster redovisas i rörelseresultatet.
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Intäktsredovisning
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls efter avdrag för rabatter
och mervärdesskatt. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Sprint Bioscience erhåller intäkter för utlicensiering av forskningsprojekt bestående av licensavgifter, och vederlag för uppfyllda delmål. Licensavgifter som erhålls i samband med att samarbetsavtalet ingås intäktsförs i
takt med samarbetsavtalets löptid under förutsättning att Sprint Bioscience uppfyllt samtliga åtaganden enligt avtalet. Eventuella delmålsbetalningar intäktsredovisas när avtalsparterna uppfyllt överenskomna kriterier och
överenskommelse med motparten erhållits.
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
Statliga stöd redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas och att Sprint Bioscience uppfyller
alla de villkor som är förknippade med bidragen. Bidrag avseende utgifter
som uppfyller kriterierna för aktivering av immateriella tillgångar (se Forskning och utveckling under rubriken Immateriella anläggningstillgångar
nedan) redovisas som en förutbetald intäkt. Intäkt och kostnad redovisas
därefter i takt med att tillgången förbrukas.
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt beräknad på periodens
skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den aktuella skattekostnaden justeras med förändringar i uppskjutna skattefordringar och -skulder som hänför sig till temporära skillnader och outnyttjade underskott.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som
på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i Sverige. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationen
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning.
Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska
betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas
redovisade värden. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av
skattesats (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen, utom när
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget
kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive
eget kapital.
Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över
leasingperioden. Samtliga av Sprint Biosciences leasade tillgångar klassificeras som operationell leasing.
Likvida medel
I likvida medel i rapporten över kassaflöden ingår kassa, banktillgodo
havanden, övriga kortfristiga placeringar och vid förekommande fall
utnyttjad checkräkningskredit. Övriga kortfristiga placeringar klassificeras
som likvida medel när de har förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten, lätt kan omvandlas till kassamedel till ett känt belopp och
är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.
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Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar utgörs av kundfordringar, övriga fordringar samt del
av upplupna intäkter och förutbetalda kostnader. Klassificeringen beror
på syftet med förvärvet av den finansiella tillgången. Ledningen fastställer
klassificeringen av finansiella tillgångar vid det första redovisningstillfället.
Finansiella tillgångar redovisas första gången till verkligt värde plus
transaktionskostnader. Låne- och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
För lånefordringar och kundfordringar beräknas en nedskrivning som
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har
inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva
ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet
redovisas i resultaträkningen. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efter
följande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffade efter att nedskrivningen redovisades redovisas återföringen
av den tidigare redovisade nedskrivningen i resultaträkningen.
Sprint Bioscience bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell
tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller
grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned
endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av
att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första
gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) har
en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella
tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett
tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på
vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma Sprint
Bioscience tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett
tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som
kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
Avskrivningar görs linjärt för att fördela anskaffningsvärde minskat med
det beräknade restvärdet, över den beräknade nyttjandeperioden.
Nyttjandeperioderna är för inventarier,
installationer och utrustning:					

3–5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan
försäljningsintäkten och tillgångens redovisade värde och redovisas netto
i resultaträkningen.
Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk
kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling,
där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma
nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång
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i rapporten över finansiell ställning, om produkten eller processen är
tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser
att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella
tillgången. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som
kostnad när de uppkommer.
Forsknings- och utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till
utveckling och testning av identifierbara och unika läkemedelskandidater
som kontrolleras av Sprint Bioscience, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa läkemedelskandidaten så att
den kan användas,
• Företagets avsikt är att färdigställa läkemedelskandidaten och att
använda eller sälja den,
• Det finns förutsättningar att använda eller sälja läkemedelskandidaten,
• Det kan visas hur läkemedelskandidaten genererar troliga framtida
ekonomiska fördelar,
• Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja läkemedelskandidaten
finns tillgängliga, och
• De utgifter som är hänförliga till läkemedelskandidaten under dess
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av läkemedelskandidaten, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta
kostnader. Utvecklingskostnader som kostnadsförts i tidigare perioder
redovisas inte som tillgång I efterföljande period. Balanserade utveck
lingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från
den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.
Sprint Bioscience skriver av immateriella tillgångar med bestämbar
nyttjandeperiod linjärt över följande tider:
Balanserade utgifter för forskningoch utvecklingsarbeten och liknande arbeten:			

3–5 år.

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar och immateriella tillgångar som skrivs av eller
immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning och inte skrivs av,
prövas årligen eller vid indikation på värdeminskning avseende eventuellt
nedskrivningsbehov. Sprint Bioscience redovisade immateriella tillgångar
avseende pågående utvecklingsprojekt utgör sådan tillgång som inte är
klar för användning och därför inte skrivs av systematiskt.
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För
tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning
av om återföring bör göras.
Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som
har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Beloppen
är osäkrade och betalas oftast inom 30 dagar. Leverantörsskulder och
övriga skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom
ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. Skulderna
redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
Avgifter som betalas för lånefaciliteter redovisas som transaktionskostnader för upplåningen.
Upplåning tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. Skillnaden mellan det
redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld)
som utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning som
erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna
skulder, redovisas i resultatet.
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte Sprint Bioscience
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12
månader efter rapportperiodens slut.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Sprint Bioscience har endast avgiftsbestämda pensionsplaner efter
avslutad anställning. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Sprint
Bioscience avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Sprint Bioscience
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda.
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning.
Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som
kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma
Sprint Bioscience tillgodo.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av
Sprint Bioscience före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Sprint Bioscience
redovisar avgångsvederlag när Sprint Bioscience bevisligen är förpliktad
endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan
möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som
resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång.
Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras
till nuvärde.
Aktierelaterade ersättningar
Bolaget har två optionsprogram. Ett riktat till en styrelseledamot som
erlagt marknadsmässig premie för sina optioner varvid den inbetalda
premien redovisas som en ökning av eget kapital. Det andra programmet
är riktat till anställda vilka erhållit sin premie som en förmån. Då optionerna
inte är förenade med intjänande villkor redovisas premien som en personalkostnad och som en ökning av eget kapital. Sociala avgifter på förmånen
redovisas som en personalkostnad.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel,
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och
har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
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not 3

finansiell riskhantering

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella
risker. Styrelsen är ytterst ansvarig för hantering och uppföljning av dessa.
Löpande hantering är delegerad till vd, som identifierar, utvärderar och
säkrar finansiella risker med stöd från ledningsgruppen. vd rapporterar
löpande alla eventuella identifierade finansiella risker till styrelsen.
Sprint Bioscience är genom sin verksamhet främst exponerad inför olika
finansiella risker: marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Andra risker är
utvecklings- och operationella risker och förändringar i lagstiftning.
a) Marknadsrisk
Transaktionsexponering
Sprint Bioscience är exponerat mot valutarisker då intäkterna är i
usd, medan väsentlig del kostnaderna ligger i sek. Bolaget har svenska
kronor som funktionell samt rapporteringsvaluta, vilket gör att bolaget
är exponerat för valutarisker då förändringar i valutakurser kan påverka
rörelseresultatet.
Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Eftersom Sprint Bioscience inte innehar några väsentliga räntebärande
tillgångar eller skulder är Sprint Biosciences intäkter och kassaflöde från
den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i
marknadsräntor.
b) Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk uppstår genom att likvida medel och tillgodohavanden finns placerade hos banker och finansinstitut samt även genom kreditexponeringar
gentemot Sprint Biosciences kunder, inklusive utestående fordringar och
avtalade transaktioner.
Bolaget har inga kredit- och motpartsrisker av betydelse.
c) Likviditetsrisk/finansieringsrisk
Likviditetsrisken består i att Sprint Bioscience kan sakna likvida medel för
betalning av sina åtaganden. Likviditeten påverkas bland annat av betalningsvillkor i krediter till kunder och krediter från leverantörer.
Per den 31 december 2017 har Sprint Bioscience en likviditet om 1 479
tsek (23 607 tsek).
Sprint Bioscience har fordringar på Petra Pharma om 692 tsek (799 tsek)
som förfaller under första kvartalet 2018. Efter styrelsebeslut i Petra Pharma under februari att ta pip4k2-projektet har Sprint Bioscience erhållit
delmålsbetalning om 2 msud under mars 2018.
Under tredje kvartalet 2017 genomfördes en riktad emission som till
förde bolaget 11 msek före emissionskostnader.
Under första kvartalet 2018 genomfördes en emission av aktier och
teckningsoptioner. Emissionen tillförde bolaget under första kvartalet
2018 38 msek före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna ytterligare 25–49 msek i början av 2019.
För att täcka likviditetsbehovet under perioden fram till att nyemission är genomförd, tecknades ett brygglån om 5 msek under januari som
återbetalats i sin helhet.
Hantering av kapitalstrukturen
Bolagets mål avseende kapitalstrukturen är att trygga förmågan att fortsätta utveckla sin verksamhet och därmed öka värdet på bolaget.
			
Total upplåning (not 21)		
Avgår: likvida medel (not 18)		
Nettoskuld			
Totalt eget kapital			
Summa kapital			
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2017-12-31
0
-1 479
-1 479
28 089
26 610

2016-12-311
769
-23 606
-22 837
28 495
5 658

Verkligt värde
Under 2017 och vid räkenskapsåret slut 2017-12-31 har Sprint Bioscience
inte några tillgångar eller skulder redovisade till verkligt värde.
Sprint Bioscience har inte heller några finansiella tillgångar som är redovisade till anskaffningsvärde där upplysning av marknadsvärde ska lämnas i
enlighet med ifrs 13.97.
Känslighetsanalys
Syftet med en känslighetsanalys är att visa på risker och effekter hur
förändringar i valutakurser påverkar bolagets resultat och eget kapital.
Under 2017 hade bolaget intäkter i usd, medan kostnader till största
del låg i sek. Bolaget strävar efter att i huvudsak ha likviditet placerad i sek
för att därmed undvika exponering i andra valutor och då främst usd.
Effekten för aktuellt räkenskapsår av en 10-procentig förstärkning av
den svenska kronan mot usd samt baserat på att andra riskfaktorer förblir
oförändrade, skulle för de nettoflöden bolaget haft påverka rörelseresultat
och eget kapital med ca 600 tsek.
d) Utvecklingsrisk
Sprint Bioscience bedriver ett antal utvecklingsprojekt 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 samarbetspartner bedöms ha en tillräcklig effekt och
säkerhetsprofil 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 fortsatta kliniska utvecklingen. Även om Sprint Bioscience lyckas ta
fram läkemedelskandidater är det inte säkert att bolaget lyckas ingå avtal
med kommersiella parter för den fortsatta utvecklingen eller att sådana
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.

not 4

viktiga uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Ingångna utlicensieringsavtal
Sprint Bioscience har slutit ett avtal kring ett av bolagets program
inom tumörmetabolism med Petra Pharma. Då avtalet består av flera
komponenter däribland ett forskningssamarbete fram till en förutbestämd
fas i projektet. Detta samarbete pågick under 12 månader t.o.m. andra
kvartalet 2017, varför bolaget bedömt att hela intäkten från den initiala
delmålsersättningen ska intäktsredovisas linjärt över denna period.
Aktivering av utvecklingskostnader
Styrelsen fattar beslut om aktivering när i på förhand bestämda tekniska
kriterier uppnåtts samt kommersialisering påbörjats genom att projekten
presenterats på partnermöten och avslutas i och med att projekten
utlicensieras eller läggs ner och avskrivs.
Bolaget har erhållit ett statligt stöd avseende pågående utvecklings
projekt uppgående till 3 805 tsek. Det erhållna stödet har periodiserats
och intäktsredovisats i takt med nedlagda kostnader i projektet och
slutredovisats under 2017 med 501 tsek (2 833 tsek).
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not 5

nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
					
2017
Sverige					
–
Europa				 207
USA					
23 760
Summa nettoomsättning
per geografisk marknad			
23 967

2016
–
17 913
17 079
34 992

All nettoomsättning inom Europa är hänförlig till Bayer Pharma ag.
All nettoomsättning inom usa är hänförlig till Petra Pharma Corporation.
Rörelseresultatet fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
					
Sverige					
Summa rörelseresultat
per geografisk marknad				

not 6

2017
-10 668

2016
4 566

-10 668

4 566

övriga rörelseintäkter och
övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter				
Statliga bidrag					
Valutakursvinster					
Summa övriga rörelseintäkter				

2017
801
308
1 109

2016
2 940
362
3 302

Övriga rörelsekostnader				
Valutakursförlust					
Summa övriga rörelsekostnader			

2017
-645
-645

2016
-200
-200

not 7

operationell leasing

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas med hänsyn till
uppsägningstid i avtal:
					 2017-12-31
2016-12-31
Förfaller till betalning inom ett år			
2 194
2 195
Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år					
–
–
Förfaller till betalning senare än fem år		
–
–
					
2 194
2 195
Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter					

2 584

2 949

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda fastigheter/
lokaler. Avtalet om hyra av lokaler löper för närvarande t.o.m. 2018-04-30
men kommer att förlängas efter avslutad ombyggnad av lokalerna.

not 8

revisionsarvoden

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

					
PwC, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab
Revisionsuppdrag					
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning					
Övriga rådgivningstjänster				
Summa					

not 9

2017

2016

325
46
8
64
443

114
6
4
27
151

ersättningar till anställda
samt upplysningar om personal

Ersättningar till anställda
					
Löner och ersättningar				
Sociala kostnader					
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer
Summa					

2017
12 620
3 453
1 192
17 265

2016
12 959
3 410
1 133
17 502

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
		
2017			 2016

		Löner och andra Pensions-		Löner och andra Pensions		ersättningar
kostnader Antal
ersättningar kostnader Antal
Styrelseledamöter		
300
–
4
180
–
2
Verkställande
direktörer och
andra ledande
befattningshavare		
3 583
693
4
3 314
378
4
Övriga anställda		
9 037
499
23
9 465
755
18
Summa		
12 920
1 192
31
12 959
1 133
24

					
Medelantal anställda
		
2017			
2016
		
Medelantal
Varav		Medelantal
		
anställda
män		anställda
Sverige		 28
15
23
Totalt 		
28
15		
23
Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande
befattningshavare
			2017		2016
			 Antal på		
Antal på
			balansVarav
balans			dagen
män
dagen
Styrelseledamöter			
4
2
4
Verkställande direktör
och övriga ledande
befattningshavare			
4
2
4
Totalt			 8
4
8

Varav
män
14
14

Varav
män
2
2
4

Vid uppsägning av verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Under uppsägningstiden ska verkställande
direktören stå till bolagets förfogande för sådana arbetsuppgifter som han
tidigare har utfört eller kunnat åläggas i befattningen som verkställande
direktör. Oavsett vem av parterna som vidtar uppsägning har bolaget rätt
att skilja verkställande direktören från sin befattning under hela eller del av
uppsägningstiden.
Om bolaget säger upp verkställande direktören på grund av annat skäl
än att han grovt åsidosatt sina åligganden enligt lag eller anställningsavtalet, ska bolaget till verkställande direktören utge ett avgångsvederlag om
sex månadslöner. Beräkning av månadslönen ska ske utifrån verkställande direktörens grundlön. Semester, pension, bonus m.m. utgår inte på
avgångsvederlaget. Avgångsvederlaget ska utbetalas med en månadslön
månadsvis. Några avgångsvederlag för övriga befattningshavare finns ej.
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not 10 ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare
2017

Grundlön/			
AktieStyrelseRörlig
Pensions- relaterad
arvode
ersättn.
kostnad
ersättn.

not 12 skatt på årets resultat

Totalt
2017

Styrelsens
ordförande,
Rune Nordlander

120				
120

Styrelseledamot
Karin Meyer

60				
60

Styrelseledamot
Pär Nordlund

60				
60

Styrelseledamot
Charlotta Liljebris

60				
60

Verkställande
direktör,
Anders Åberg
Andra ledande
befattningshavare
(3 pers)
Summa
2016

1 050		

229		

1 279

464		
693
0

2 697
4 276

Grundlön/			
AktieStyrelseRörlig
Pensions- relaterad
arvode
ersättn.
kostnad
ersättn.

Totalt
2016

2 233		
3 583
0

Styrelsens
ordförande,
Rune Nordlander

120				
120

Styrelseledamot
Karin Meyer

60				
60

Styrelseledamot
Pär Nordlund

				
0

Styrelseledamot
Jessica Martinsson

				
0

Verkställande
direktör,
Anders Åberg
Andra ledande
befattningshavare
(3 pers)
Summa

922

64

161

13

1 160

2 042
3 144

193
257

217
378

80
93

2 532
3 872

not 11 resultat från finansiella poster
					
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter					
Valutakursvinst på kortfristig fordran			
Resultat vid försäljning av kortf. placeringar		
Summa ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader
– upplåning					
Valutakursdifferens på kortf. fordringar			
Summa räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster, netto			
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2017

2016

0
7
46
53

0
59
0
59

-42
-6
-48

-84
0
-84

5

-25

Skatt på årets resultat
					 2017-01-01
2016-01-01
Aktuell skatt för året					
–
–
Uppskjuten skatt					
–
–
Summa skatt på årets resultat				
–
–
		
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad
skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande:
					
					
Resultat före skatt					
Inkomstskatt beräknad enligt
gällande skattesats (22%)				
Ej skattepliktiga intäkter				
Ej avdragsgilla kostnader				
Avdragsgilla emissionskostnader
redovisade mot eget kapital				
Förändring i skattemässiga underskott
för vilka ingen uppskjuten
skattefordran redovisats				
Skatt på årets resultat				

2017-01-01
–2017-12-31
-10 663

2016-01-01
–2016-12-31
4 541

2 346
–
-16

-999
164
-19

151

152

-2 482
0

866
0

Ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag för vilken ingen
uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår vid periodens slut till
46 984 652 sek (35 704 938 sek).

not 13 immateriella anläggningstillgångar
Forsknings- och utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika läkemedelskandidater som
kontrolleras av bolaget, redovisas som immateriell tillgång när specifika kriterier är uppfyllda som relaterar till den tekniska möjligheten att färdigställa en läkemedelskandidat samt att bolaget har kunnat identifiera ett tydligt
kommersiellt intresse och därmed ett troligt ekonomiskt värde. Bolagets
affärsmodell stödjer denna logik och vid varje ordinarie styrelsemöte går
styrelsen igenom de aktiverade projekten och gör en bedömning om fortsatt aktivering eller om det föreligger behov av nedskrivning, baserat på en
nyttjandevärdebedömning. Bedömningen grundas på progress i projekten,
status avseende patent och pågående kommersiella diskussionerna som
ger en samlad bild avseende möjligheten att kunna utlicensiera projekten
samt uppskattning kring möjligt marknadsvärde.
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
					 2017-12-31
2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde				
24 294
15 557
Inköp					
8 360
11 571
Offentligt bidrag					
–
-2 833
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
32 654
24 295
Ingående avskrivningar				
Årets avskrivningar					
Utgående ackumulerade avskrivningar		

-500
–
-500

-500
–
-500

Ingående nedskrivningar				
Årets nedskrivningar/Återföring				
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 060
–
-3 060

-175
-2 885
3 060

Utgående redovisat värde				

29 094

20 735

ekonomisk redovisning

not 14 materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer
					
Ingående anskaffningsvärde				
Inköp					
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

not 16 övriga fordringar

2017-12-31
2 805
204
3 009

2016-12-31
1 633
1 171
2 804

-933
-564
-1 497

-481
-451
-932

1 512

1 872

Ingående avskrivningar				
Årets avskrivningar 					
Utgående ackumulerade avskrivningar		
		
Utgående redovisat värde				

Lånefordringar
och kundfordringar

2017-12-31
658
55
487

2016-12-31
641
–
719

1 200

1 360

not 18 kassa och bank
Summa

0
0

0
0

1 200
2 200
1 479
4 879

1 200
2 200
1 479
4 879

		Upplåning
		
och övriga
2017-12-31		skulder
Summa
Skulder i balansräkningen
Långfristig upplåning från kreditinstitut		
0
0
Kortfristiga upplåning från kreditinstitut		
0
0
Leverantörsskulder		
3 394
3 394
Övriga skulder
4 002
4 002
Summa		
7 396
7 396
Finansiella tillgångar
värderade till
verkligt värde via
2016-12-31
resultaträkningen
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar
0
Kundfordringar
0
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
0
Övriga fordringar
0
Likvida medel
0
Summa
0

2016-12-31
977
799
172
1 948

not 17 förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Förutbetalda försäkringskostnader
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

not 15 finansiella instrument
uppdelade på kategorier
Finansiella tillgångar
värderade till
verkligt värde via
2017-12-31
resultaträkningen
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar
0
Kundfordringar
0
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
0
Övriga fordringar
0
Likvida medel
0
Summa
0

2017-12-31
1 267
692
241
2 200

Momsfordran
Fordran Petra Pharma
Övriga poster
Summa övriga fordringar

Lånefordringar
och kundfordringar

Summa

0
0

0
0

1 360
1 948
23 607
26 915

1 360
1 948
23 607
26 915

		Upplåning
		
och övriga
2016-12-31		skulder
Summa
Skulder i balansräkningen
Långfristig upplåning från kreditinstitut		
0
0
Kortfristiga upplåning från kreditinstitut		
769
769
Leverantörsskulder		
3 621
3 621
Övriga skulder
16 637
16 637
Summa		
21 027
21 027

2017-12-31

2016-12-31

Balansräkningen
Kassa och bank
Summa likvida medel i balansräkningen

1 479
1 479

23 607
23 607

Kassaflödesanalysen
Kassa och bank
Summa likvida medel i kassaflödesanalysen

1 479
1 479

23 607
23 607

Överkursfond

Summa

40 141

40 795

40 141

40 795

40 141
18 433
649

40 795
18 485
649

59 223
10 271
-66

59 929
10 322
-66

69 428

70 185

not 19 aktiekapitalets utveckling
Antal
aktier

Aktiekapital

Ingående balans
per 01 januari 2014
6 544 636
654
Utgående balans
per 31 december 2014 6 544 636
654
Utgående balans
per 31 december 2015 6 544 636
654
Nyemission
518 200
52
Nyemission av optioner			
Utgående balans
per 31 december 2016 7 062 836
706
Nyemission
512 000
51
Återköp av optioner			
Utgående balans
per 31 december 2017 7 574 836
757

Bolaget har över tid gjort ett flertal emissioner och under 2017 genomfördes i 3:e kvartalet en riktad nyemission som tillförde bolaget 11 msek före
emissionskostnader. Med emissionen ökade antalet aktier i bolaget med
512 000 aktier. I emissionen deltog såväl befintliga som nya aktieägare.
Utspädningseffekten var uppgick till 6,76%.

not 20 resultat per aktie
Resultat per aktie, kr
Genomsnittligt antal aktier
före och efter utspädning
Resultat
Resultat per aktie, kr, före utspädning
Resultat per aktie, kr, efter utspädning

2017-12-31

2016-12-31

7 318 836
-10 662 809
-1,46
-1,46

6 803 736
4 540 852
0,65
0,65
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not 21 upplåning

not 24 upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Sprints upplåning 2016 avser lån från Almi Företagspartner, vilken slut
betalades under 2017.
2017-12-31

2016-12-31

Långfristig upplåning
Lån Almi företagspartner

0

0

Kortfristig upplåning
Lån Almi företagspartner
Summa upplåning

0
0

769
769

2017-12-31
601
601

Personalrelaterade skulder
Summa övriga skulder

2016-12-31
688
688

		
Av- och nedskrivningar
Orealiserade valutakursdifferenser
		

not 23 nettoskuldsättning

not 26 ställda säkerheter

Tabellen nedan visar analys av nettoskulden och förändringar av netto
skulden för de presenterade perioderna.

		
För egna skulder och avsättningar:
Företagsinteckningar
		

Nettoskuld
Likvida medel
Låneskulder – förfaller inom ett år
(inkl. checkräkningskredit)
Låneskulder – förfaller efter ett år
Nettoskuld
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Bruttoskuld – bunden ränta
Bruttonskuld – rörlig ränta
Nettoskuld

2017-12-31

2016-12-31

1 479

23 607

not 27 eventualförpliktelser

0
0
1 479

-769
0
22 837

		
Eventualförpliktelser
		

0
0
0

0
0
0

Övriga Skulder hänförliga till finansieringstillgångar verksamheten

			Finansiella
		
Likvida
leasingavtal
		 medel/check- som förfaller
		 räkningskredit
inom 1 år

Nettoskuld per
1 januari 2016
Kassaflöde		
23 435
Finansiella
leasingavtal		–
Valutakursdifferenser		 172
Övriga ej
kassaflödespåverkande poster
–
Nettoskuld per
31 december 2016 23 607
Kassaflöde		
-22 128
Finansiella
leasingavtal		–
Valutakursdifferenser		 –
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
–
Nettoskuld per
31 december 2017 1 479

2017-12-31
2 159
678
564
0
0

2016-12-31
1 599
503
423
12 825
599

3 401

15 949

2017-12-31
564
–
564

2016-12-31
3 336
411
3 747

2017-12-31

2016-12-31

3 500
3 500

3 500
3 500

2017-12-31
Inga
Inga

2016-12-31
Inga
Inga

not 25 rapport över kassaflödet

not 22 övriga skulder
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Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga personalrelaterade poster
Förutbetald intäkt Petra Pharma
Övrigt
Summa upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

Finansiella			
leasingavtal Låneskulder Låneskulder
som förfaller som förfaller som förfaller
efter 1 år
inom 1 år
efter 1 år Summa

–

–

-769

–

–

–

–

–

–

–

–

–

172

–

–

–

–

–

0
–

0
–

-769
769

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

0

0

0 1 479
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– 22666

0 22 837
– -21359

not 28 närstående
Sprint Bioscience ab saknar närstående transaktioner och har inga
dotterbolag. Se vidare not 10 Ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare.

not 29 väsentiga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Under januari 2018 genomfördes en företrädesemission som tillförde
38 msek före emissionskostnader under 1:a kvartalet 2018.
För varje aktie registrerad per 13 februari 2018 erhölls 1 uniträtt, där
3 uniträtter berättigar till tecknande av 1 unit som består av 1 aktie samt
2 teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer
bolaget tillföras ytterligare 25–49 msek i början av 2019.
Vid fullt tecknad emission och därefter fullt utnyttjande av tecknings
optionerna kommer ytterligare 4 163 241 aktier att tecknas i bolaget vilket
innebär en total utspädning med 36%.
För att täcka likviditetsbehovet under perioden fram till att nyemission
är genomförd, tecknades ett brygglån om 5 msek under januari som åter
betalats i sin helhet.
Petra Pharma meddelande i februari att man fattat beslut om att initiera
toxikologiska studier, vilket är vad som krävs för att ta pip4k2-projektet in i
kliniska studier. Därmed har Sprint Bioscience erhållit den första delmålsbetalningen i projektet om 2 musd under mars 2018.

ekonomisk redovisning

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen
har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder ifrs, sådana de antagits
av eu, respektive god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av bolagets ställning och resultat,

samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande
översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet,
ställning och resultat samt b
 eskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

stockholm 16 april 2018
Rune Nordlander
Styrelsens ordförande

Karin Meyer
Styrelseledamot

Pär Nordlund
Styrelseledamot

Charlotta Liljebris
Styrelseledamot

Anders Åberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sprint Bioscience ab (publ),
org.nr 556789-7557.

rapport om årsredovisningen
uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Sprint Bioscience ab (publ) för år 2017. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 32–51 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Sprint Bioscience ab (publ)s finansiella ställning
per den 31 december 2017 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fast
ställer resultaträkningen och balansräkningen.

grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (isa) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Sprint Bioscience ab
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna
1–31. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information.
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Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen 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 felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än
att göra något av detta.

ekonomisk redovisning

revisorns ansvar

grund för uttalanden

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ias och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för
revisionen av årsredovisningen finns på Revisors
inspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sprint Bioscience ab (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Sprint Bioscience ab
(publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till 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 organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.
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revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktie
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för
revisionen av förvaltningen finns på Revisors
inspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del
av revisionsberättelsen.
Stockholm den 16 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab
Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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styrelse och ledningsgrupp

STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP

styrelsen

ledningen

pär nordlund, ledamot

martin andersson, forskningschef

är en av grundarna till Sprint Bioscience. Pär är professor
vid Karolinska Institutet och Nanyang Tekniska Universitet 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
vid Kungl. Vetenskapsakademien i klassen för kemi.

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.

karin meyer, ledamot
är vd för Apotekarsocieteten. Tidigare var hon vd för pcg
Clinical Services ab och pcg Solutions ab samt näringslivs-
chef på Uppsala universitet. Hon har arbetat med kliniska
prövningar på Quintiles och även varit vd för Quintiles
Scandinavia. Vidare har Karin arbetat med hälsoekonomi
inom kliniska prövningar på AstraZeneca och som handläggare på Läkemedelsverket. Karin är styrelseledamot i flera
Life Science-bolag.

rune nordlander, ordförande
är grundare av Första Entreprenörsfonden där han sedan
2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörs
team. 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-konsultbolaget
Frontec (vilket idag ingår i Acando).

charlotta liljebris, ledamot
är läkemedelskemist. Charlotta är nu forskningschef på
Xspray Pharma och har lång och bred erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för affärsutveckling på Orexo, vice vd för utveckling på Aprea med
fokus på onkologiprojekt och 25 års branscherfarenhet inom
life-science.
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jessica martinsson, operativ chef
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.

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 avdelningschef. Innan Anders Åberg grundade Sprint Bioscience var
han forskningschef på Sidec ab.

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.

karin almqvist liwendahl,
finansiell rådgivare
Karin har en BcS in Business Administration and Economics,
från Lunds Universitet. Hon har mångårig erfarenhet inom
telekom och finans; Telia mellan 2001–2017, cfo och i andra
ledande befattningar i Sverige, Ryssland och Azerbaijan,
Ericsson 1986–2000 bland annat som ansvarig för Investerarrelationer.

från vänster: charlotta liljebris, anders åberg, pär nordlund, karin meyer och rune nordlander.

från vänster: karin almqvist liwendahl, anne-marie wenthzel, martin andersson, jessica martinsson och anders åberg.
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beställning av ekonomisk information
Ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation
publiceras på www.sprintbioscience.se. Information kan också
beställas från: Sprint Bioscience ab, Novum, 141 57 Huddinge,
tfn +46 (0)8-411 44 55.
För ytterligare information 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
bolagsstämma 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.
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Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter
som särskilt begärt det. Utskrifter av delårsrapporter postas på
begäran.

kontakt/investor relations
Anders Åberg, verkställande direktör,
anders.aberg@sprintbioscience.com, tfn +46 (0)8-411 44 55.
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North
Premier och handlas under kortnamnet sprint. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.
Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ab (publ), org.nr. 556789-7557
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