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• Intäkter under perioden uppgick till 26,1 (28,0) MSEK  

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,3 (-3,4) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -1,29 (-0,49) SEK 

 

• Intäkter   3,3   (4,5)   MSEK 

• Rörelseresultat - 8,9   (-5,5)  MSEK 

• Resultat efter skatt - 8,9   (-5.5)  MSEK 

• Resultat per aktie - 0,88  (-0,78) SEK  

• Som meddelades i början av oktober har Petra Pharma, licenspartner för PIP4K2 programmet, 

informerat att man beslutat ändra sitt utvecklingsfokus till en molekyl ur bolagens back-up 

program. Denna förändring innebär en försening av tidigare meddelad tidplan och 

mellanliggande betalningar med cirka ett år.  

Avtalet med Sprint Bioscience är oförändrat och Sprint Bioscience har enligt avtalet inte några 

investeringsåtaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sprint Biosciences projektportfölj är starkare än 

på länge. Vi har ett licensavtal med Petra 

Pharma som driver PIP4K2-projektet med full 

kraft mot kliniska studier. Vi har två projekt, 

Vps34 och STK25 där vi ser stort intresse i 

läkemedelsbranschen med goda möjligheter att 

sluta nya licensavtal. Utöver det så har vi 

tidigare i höst meddelat att vi arbetar med ett 

nytt projekt inom onkologi. Det ser lovande ut 

och vi kommer snart att börja processen med 

utlicensiering. 

 

Vårt leukemiprojekt PIP4K2 drivs av vår 

licenspartner Petra Pharma. I projektet valdes 

en läkemedelskandidat (SB02829) i februari 

2018. Parallellt med arbetet att ta SB02829 till 

kliniska studier samarbetade Sprint Bioscience 

och Petra Pharma för att utveckla ett back-up 

program med andra molekyler om SB02829 inte 

skulle hålla tillräckligt hög kvalitet. Under den 

prekliniska utvecklingen av SB02829 stötte 

formuleringsutvecklingen på problem. Det gick 

inte att nå tillräckligt hög exponering i större 

djur för den valda läkemedels-kandidaten. 

Detta gjorde den till en mindre lämplig 

kandidat för kliniska studier jämfört med 

efterföljande molekyler. Petra Pharma 

beslutade därför att välja en ny 

läkemedelskandidat med förbättrade 

egenskaper från back-up programmet. Beslutet 

innebär en fördröjning av starten av den första 

kliniska studien med ca ett år. Samtidigt ökar 

sannolikheten att projektet i slutänden 

utvecklar ett godkänt läkemedel som når 

marknaden. Under det gångna halvåret har 

Petra Pharma och dess grundare dr. Lewis 

Cantley genererat ytterligare data som ökar 

kunskapen och värdet av PIP4 som målprotein. 

Projektet är Petra Pharmas huvudprojekt och 

huvuddelen av bolagets finansiering är 

dedikerad till PIP4K2-projektet. 

 

Immunonkologi är ett område där betydande 

framsteg görs när det gäller behandling av 

cancer vilket bekräftades av årets Nobelpris. 

Marknaden är stor och växande men effekten är 

fortfarande begränsad till få patienter och 

tumörformer. De tumörer som inte svarar på 

behandling med immunonkologiska 

läkemedel, vilket fortfarande är majoriteten, 

betecknas som ”kalla tumörer”. Just nu söker 

läkemedelsbranschen efter ett kompletterande 

läkemedel som kan förändra dessa tumörer och 

göra dem ”heta”, dvs immunologiskt aktiva 

och mottagliga för dessa nya behandlings-

former. Tillsammans med vår samarbetspartner 

dr.Bassam Janji har vi visat att Vps34-inhibition 

minskar cancercellers tillväxt genom att 

immunsystemet attackerar tumören. Nyligen 

visade bolag som Genentech och Pfizer på 

liknande resultat på en konferens i Boston där 

vår forskningschef deltog. Kopplingen mellan 

autofagi och immunsystemet stärks mer och 

mer i den vetenskapliga litteraturen. Det är 

något som vi tydligt märker i intresset för vårt  

Vps34-projekt. Vps34-projektet är vårt längst 

gångna projekt där vi har stort biologiskt 

kunnande samt ett brett program med sju 

inskickade patentansökningar. 

 

NASH är en svår sjukdom där det saknas 

fungerande behandlingar. Det är en potentiellt 

stor marknad och intresset för att utveckla 

molekyler för NASH-behandling är stort. Vårt 

mål med STK25-projektet är att hitta en stark 

samarbetspartner som tillsammans med Sprint 

Bioscience kan driva projektet vidare mot 

kliniska studier. Utifrån de diskussioner vi nu 

för med intresserade bolag ser vi möjligheterna 

att hitta en samarbetspartner som mycket goda. 

 

 

 

 



 

För den långsiktiga lönsamheten är vår förmåga 

att starta och utlicensiera nya projekt 

avgörande. Bolaget har utlicensierat två projekt 

och vi har två projekt, Vps34 och STK25 där vi 

ser stor potential. Vi meddelade i september att 

vi nu har utökat vår portfölj med ytterligare ett 

onkologiprojekt.  
 

Bolaget gjorde en företrädesemission tidigt i 

våras där ett av målen med emissionen var att 

stärka vårt arbete med att ta fram nya projektet. 

Ett andra mål var att stärka Vps34 och STK25- 

projekten för att öka sannolikheten för att ingå 

licensavtal. I september meddelade vi att vi nu 

har ett nytt fullt resurssatt onkologiprojekt. Vi 

ser också ett ökat intresse för både Vps34 och 

STK25. Det är min bedömning att vi har goda 

möjligheter att sluta avtal i båda projekten. 

 

Jag ser därför med stolthet, spänning och 

tillförsikt fram emot 2019. 

  



 

 

Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag som 

utvecklar läkemedel inom området cancer och 

metabolism. 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 Bioscience 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 läkemedels-

utvecklingsprojekt. 

 

För att Sprint Bioscience ska kunna nå visionen 

att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag fokuseras 

verksamheten på utlicensiering av egen-

utvecklade projekt. Affärsmodellen bygger på 

att identifiera, starta och utveckla läkemedels-

utvecklingsprojekt 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.  

 

Det kommersiella fokuset styr 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 angräns-

ande områden, som immunonkologi och 

kunskap kring faktorer som påverkar tumörers 

mikromiljö. Val av fokusområde 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 

dokumentation, i kombination med få 

konkurrerande läkemedelsprojekt ute på 

marknaden. 

 

Sprint Biosciences strategiska process för 

läkemedelsutveckling skapar ett flöde av nya 

läkemedelskandidater inom sjukdomar med 

stort medicinskt behov och stor intäkts-

potential. 

 
Ett ständigt dilemma inom kommersiell 

läkemedelsutveckling är de långa utvecklings-

tiderna. På Sprint Bioscience är vi experter på 

att identifiera, starta och driva utvecklings-

projekt för läkemedel inom terapiområdena 

cancer och metabolism. Vi har utvecklat en 

process för att ta fram starka läkemedels-

kandidater med hjälp av fragmentbaserad 

läkemedelsdesign. De största fördelarna med 

en fragmentbaserad process är att nya 

målproteiner snabbt kan utvärderas och 

framför allt att läkemedelskandidater med hög 

kvalité kan tas fram. Dessa kvalitetssäkrade 

läkemedelskandidater licensieras ut till 

resursstarka läkemedelsbolag för fortsatt 

vidareutveckling mot målet att nå ut på 

marknaden, till patienterna. Bolagets process 

effektiviserar de tidiga stegen i läkemedels-

utveckling samt tillgodoser de internationella 

läkemedelsbolagens behov av nya lovande 

läkemedelskandidater.  

 

 
Sprint Biosciences fokusområden, cancer och 

metabolism, har stora och växande 

behandlingsbehov vilket medför att forsk-

ningen inom dessa områden årligen identifierar 

nya intressanta målproteiner.  

 

När ett nytt målprotein med lovande 

egenskaper är identifierat tar Sprint Bioscience 

in det i sin process för läkemedelsutveckling för 

att utvärdera såväl möjligheterna att kunna 

utveckla en färdig läkemedelskandidat som 

den marknadsmässiga potentialen. Den första 

screeningen tar cirka två till tre månader att 



 

genomföra och här kan flera projekt utvärderas 

parallellt.  

 

Bolagets process skapar förutsättningar för ett 

snabbt, strukturerat och kreativt utvecklings-

arbete mellan Sprints många experter inom 

olika forskningsdiscipliner - alla i gemensamma 

lokaler med direkt tillgång till varandras olika 

specialistkunskaper. Detta ger snabba processer 

samt fångar upp interdisciplinära frågor, vilket 

ger utrymme för nytänkande och kreativa 

lösningar som kan vara svåra att fånga upp i de 

stora läkemedelsbolagens forsknings-

organisationer. Arbetet utförs i en effektiv, 

iterativ process och kan spara år av utvecklings-

arbete, vilket ofta kan vara avgörande för att 

uppnå framgångar på marknaden. 

 

Den iterativa processen avancerar med 

successiva förbättringar tills molekylen är redo 

för nästa viktiga nålsöga; att stänga av ett 

specifikt målprotein för att få rätt effekt i 

djurmodeller. Då testas inte bara molekylen 

utan även den biomedicinska hypotesen. 

Utvecklingsarbetet från start till detta skede tar 

ungefär ett år. 

 

Med det optimerade och kontinuerliga 

projektflödet genom Sprint Biosciences process 

räknar bolaget med att i genomsnitt kunna 

teckna ett licensavtal per år med olika 

internationella läkemedelsbolag. 

 

Avtalsmodellen består av olika delbetalningar 

från de läkemedelsbolag som licensierar 

läkemedelskandidater från Sprint Bioscience. 

Den första intäkten är den initiala 

försäljningssumman, som finansierar det 

utförda utvecklingsarbetet i projektet. Därefter 

sker utbetalningar från läkemedelsbolagen när 

projekten når förutbestämda delmål. Utöver 

detta tillkommer royalties när läkemedlen når 

ut på marknaden. Affärsmodellen kombinerar 

en låg finansiell risk med potentiellt stora 

intäkter i och med att Sprint Bioscience inte har 

några kostnader för projekten efter ut-

licensiering. 

Det projekt som i dagsläget kommit längst är 

samarbetet med Petra Pharma, läkemedels-

kandidaten i PIP4K2-projektet som med stor 

sannoliket är i klinisk fas 2020. Inom en femårs 

period räknar bolaget med att ha en bred 

projektportfölj bestående av; tre utlicensierade 

projekt i klinisk fas. Ett utlicensierat projekt 

med utvald läkemedelskandidat men ej 

initierade kliniska studier, fyra pågående 

interna projekt samt ett antal nya projekt under 

utvärdering. Sammanfattat; en bred portfölj 

med många intäktsströmmar. 

 

 

Fragment baserad läkemedelsutveckling, 

FBL (vilket är det samma som fragment-

based drug design, FBDD, på engelska) är en 

metod där läkemedelskandidater 

skräddarsys efter hur ett målprotein ser ut. 

Metoden började utvecklas i slutet av 1990 

talet och har blivit en av de metoder som 

används för att skapa läkemedelskandidater. 

Fördelen med FBL är att de molekyler som 

skapas redan från början har optimala 

egenskaper för att fungera som läkemedel. 

Metoden gör också att det går att skapa unika 

läkemedelskandidater både snabbare och 

med mindre resurser jämfört med andra 

metoder. Grundarna av Sprint Bioscience 

tog med sig sin tidigare erfarenhet av FBL 

och har sedan starten av bolaget fokuserat på 

att bli världsledande inom FBL. 



 

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, kommersiali-

sering, 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 metabolism, som 

båda visar starka tillväxttrender. 

 

Sprint Bioscience är verksamma inom terapi-

området cancer av ett flertal anledningar; det är 

ett område med stort medicinskt behov och det 

område 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 diagnos-

tiserade och överlevnadstalen ökar globalt.5 

                                                           
1 Evaluate Pharma World Preview 2016 
2 Medtrack; Strategic Transactions, 2017 
3 
Global Drug Discovery Market Forecast 20162024  Research a

nd Markets 
4 Evaluate Pharma World Preview 2017 
5 Global Burden of Cancer 2015, JAMA Oncology, December 3, 

2016 
6 Global Burden of Cancer 2015, JAMA Oncology, December 3, 
2016 
7 Emerging therapeutic company investment and deal trends, 

Biotechnology Innovation Organization, 2017 

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 behov av 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  

 

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 cancer-

läkemedel gör att antalet slutna licensavtal 

inom området är stort. 

 

Marknaden för immunterapi vid cancer-

behandling värderades 2016 till 40,7 miljarder 

USD globalt10. Denna marknad förväntas ha en 

årligt tillväxt på 14,8% fram till 2023. En rapport 

från april 201811 visar att den globala 

marknaden för immunonkologi förväntas 

överstiga 100 miljarder dollar år 2022. Detta 

inkluderar terapier som antikroppar, vacciner 

och s.k. Immune Checkpoint Inhibitors (PD-1, 

PD-L1, CTLA-4). För PD-1 och PD-L1 terapier 

enkom var marknaden 2016 6,3 miljarder USD 

och beräknas nå 25 miljarder USD till 2025. 

8 Zion Research Report; Cancer Drugs Market by Therapy, 

Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis and 

Forecast, 2015 – 2021, #ZMR-490, 07-Dec-2016 
9 Evaluate Pharma. World Preview 2016. Outlook to 2022. 
10 Enligt rapporten ”Cancer Immunotherapy Market Research 

Report- Forecast till 2023” från Market Research Future 

(MRFR). 

 
11 Enligt rapporten "Immuno-Oncology Market, By Type [mAb 

(Naked, Conjugate), Cancer Vaccines, Immune Checkpoint 

Inhibitors (PD-1, PD-L1, CTLA-4)], By Application (Lung, 
Melanoma, Leukemia, Lymphoma) - Global Forecast to 2022" 

från Research and Markets, april 2018 



 

Den globala marknaden för NASH, non-

alcoholic steatohepatitis värderades till 1,179 

miljoner USD år 2017 och förväntas nå 21,478 

miljoner dollar år 2025 och växa med en 

genomsnittlig årlig tillväxt på 58,4% från 2021 

till 202512.  

 

Tillväxten av NASH-marknaden kommer 

främst att drivas av en ökad patientbas, ökad 

fetma hos befolkning, ökning av antalet 

patienter med typ 2-diabetes samt ökande 

hälsoutgifter. Tillväxten på marknaden kan 

också hämmas genom avsaknad av effektiv 

diagnostik, kostsamma läkemedel, regula-

toriska utmaningar och odefinierad patogenes 

(de mekanismerna (t.ex. virus, hormon-

rubbningar) som initierar sjukdoms-

utvecklingen). 

 

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.1314  

 

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.15 

 

De tre bäst säljande klasserna av icke-

insulinbaserade diabetesterapierna, med cirka 

20 olika läkemedel och en total marknadsandel 

på mer än 70 procent, har tillsammans en 

försäljning på mer än 13 miljarder dollar.16 

Introduktionen av nya terapier, ökad prevalens 

och ökad tillgänglighet av behandlingar 

förväntas driva en fortsatt stark marknads-

tillväxt. Ett genomsnittligt icke-insulinbaserat 

T2D-läkemedel säljer i dag för cirka 675 

miljoner dollar.  

 

                                                           
12 Enligt ”Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) Market by 

Drug Type (Vitamin E & Pioglitazone, Ocaliva, Elafibranor, and 

Selonsertib & Cenicriviroc), and Sales Channel (Hospital 

Pharmacy, Online Provider, and Retail Pharmacy) - Global 
Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2025", en 

nyligen publicerad rapport från Allied Market Research 

 
14 World Health Organisation. Global Report on Diabetes. 2016. 
15 PharmaPoint. Type 2 Diabetes – Global Drug Forecast and 

Market Analysis to 2025. 2016. 
16 PharmaPoint. Type 2 Diabetes: Update Global Forecast 

2015-2025. 2016 



 

 

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läke-

medel 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. 
 

 

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, s.k. 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 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 

patienter med typ 2-diabetes är nonalcoholic 

steatohepatitis (NASH). NASH, eller lever-

steatos/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-alkohol-

relaterade. 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 

(skrumplever). NASH är en av de främsta 

anledningarna till behovet av lever-

transplantation. NASH liknar den typ av 

leversjukdom som orsakas av långvarig och 

kraftig konsumtion av alkohol, men NASH 

förekommer hos personer som inte missbrukar 

alkohol. 

 
 

 

 



 

 

Bolagets långsiktiga mål för verksamheten är 

att använda den expertis vi byggt inom 

fragment-baserad läkemedelsutveckling till att 

bygga en portfölj av projekt för nya 

behandlingar inom onkologi. Vi fokuserar på 

tre områden inom onkologi som delvis 

överlappar; tumörmetabolism, immun-

onkologi och faktorer som påverkar tumörens 

mikromiljö. Samtliga projekt håller hög 

innovationsgrad där vår excellens inom 

läkemedelsutveckling paras med nya 

innovativa målproteiner och ambitionen att 

varje produkt ska vara first-in-class när den väl 

kommer på marknaden. Därför driver vi 

projekt som befinner sig i frontlinjen biologiskt 

och där vår expertis inom läkemedels-

utveckling kan göra största möjliga nytta. Vi 

har effektivt byggt ett nätverk och varumärke 

inom branschen för att snabbt hitta rätt partner 

för varje projekt, där partnern kan bidra med 

expertis och resurser för att ta projektet genom 

kliniska studier och vidare till lanserad 

produkt. I val av nya projekt är en stor 

marknadspotential en viktig del av beslutet.  

 

Vår projektportfölj består idag av fyra projekt, 

tre inom onkologi och ett inom NASH (non-

alcoholic steatohepatitis). Ett av de tre 

onkologiprojekten drivs av vår licenspartner 

Petra Pharma i New York. Målprotein i detta 

projekt, PIP4K2, är ett lipidkinas med en viktig 

roll i bland annat olika former av leukemi. 

Bakom upptäckten av detta målprotein och 

dess roll i cancer står en av Petra Pharmas 

medgrundare, dr Lewis Cantley. Petra Pharma 

finansieras bland annat av fyra stora 

läkemedelsbolag (Abbvie, Pfizer, JnJ och Eli 

Lilly), vilket ger Petra Pharma både den 

vetenskapliga kompetensen och de finansiella 

musklerna som krävs för att driva detta projekt 

på bästa sätt mot klinik. 

 

Av de två interna onkologiprojekten vi driver 

har VPS34-projektet kommit längst. Vi har som 

första grupp i världen visat att småmolekyler 

som hämmar detta protein leder till ökad 

infiltration av immunceller i tumören. Detta är 

en relativt nyupptäckt mekanism och vi siktar 

på att bli first-in-class med hämmare av detta 

protein. Den ökade infiltrationen av 

immunceller hämmar tumörens tillväxt och har 

visats öka effekten av andra immun-

onkologiska läkemedel. De patienter som 

svarar dåligt på immunonkologisk behandling 

idag lider av just låg infiltration av immunceller 

i tumören. Arbetet fokuseras nu på att hitta rätt 

immunonkologisk kombinationsbehandling 

och en partner för att ta detta projekt vidare in i 

kliniska studier. 

 

Det tredje onkologiprojektet riktar sig mot en 

ännu inte namngiven proteinfamilj. Projektet 

syftar till att ta fram läkemedel riktat mot en 

familj av proteiner som är involverade i cellens 

svar på DNA-skador (DNA-damage response, 

DDR), cellcykel-kontroll, metabolism i 

lysosomen och inflammatorisk signalering. 

Förhöjda nivåer av denna proteinfamilj finns i 

en rad cancerformer och är korrelerad till sämre 

överlevnad hos patienter med cancer i bland 

annat lever, njure och bukspottkörtel. Bland de 

möjliga behandlingar som kan utvecklas 

baserat på detta projekt ser vi bland annat 

kombinationsbehandlingar med andra 

läkemedel som hämmar DDR, eller i 

kombination med strålterapi. Det finns även 

potentiella synergier med olika immunterapier. 

 

I NASH-projektet arbetar vi med en ny 

verkningsmekanism och ett nytt målprotein, 

proteinkinaset STK25. Protein har visats vara 

involverat i fettinlagring i lever och andra 

vävnader, inflammatorisk respons och fibros i 

NASH. Detta ger oss möjlighet att utveckla 

behandlingar som kan bromsa utvecklingen av 

både tidiga och sena stadier av NAFLD/NASH, 

antingen som monoterapi eller i kombination 

med andra NASH-preparat. I STK25-projekt 

har vi utvecklat potenta, selektiva inhibitorer av 

målprotein som nu profileras i cell-baserade 

modeller. Vi arbetar aktivt med 

affärsutveckling för att hitta en partner för 

vidare utveckling av projektet. 



 

Vi utvärderar kontinuerligt nya målproteiner 

som kan bli grunden för nya projekt i vår 

projektportfölj. Vi startar nya onkologi-projekt 

inom våra tre fokusområden; tumör-

metabolism, immunonkologi och faktorer som 

påverkar tumörens mikromiljö. En tumör 

består av ett flertal celltyper förutom själva 

cancercellerna, Dessa olika celltyper har 

”omprogrammerats” av cancercellerna till att 

stödja cancercellernas överlevnad och tillväxt. 

Omprogrammeringen kan framkallas 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 att cancercellerna 

undgår kroppens immunförsvar. De nya 

projekt vi startar fokuserar på att stoppa dessa 

processer och de läkemedel som kommer ur 

dessa projekt får därmed verknings-

mekanismer som är unika och har möjlighet att 

komplettera existerande terapier på ett 

kraftfullt sätt.
  

 

 

  

 

  



 

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 

17 761 (21 106) TSEK och hänför till delmåls-

betalningen under första kvartalet från Petra 

Pharma och PIP4K2 projektet om ca 16 MSEK 

samt löpande intäkter från samma avtal.  

I den fas projektet befinner sig nu, har den 

löpande faktureringen upphört och netto-

omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 

0 (2 436) TSEK. 

Aktiverade kostnader i pågående utvecklings-

projekt uppgick till 8 108 (6 356) TSEK och 

under tredje kvartalet till 3 226 (1 556) TSEK. 

 

Kostnader för perioden uppgick till 37 372 

(31 458) TSEK och för tredje kvartalet 12 161 

(9 985) TSEK. Ökningen relaterar till mer 

omfattande aktiviteter i forsknings-

verksamheten, ytterligare personal samt 

kostnader i samband med flytt till nya lokaler. 

 

RESULTAT 

Rörelseresultatet uppgick till -11 262 (-3 439) 

TSEK och för tredje kvartalet -8 892  

(-5 510)  TSEK.  

 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick 

under perioden till -10 640 (-13 838)  TSEK och 

för tredje kvartalet till -11 010 (-2 952) TSEK. 

Likvida medel per 30 september uppgick till 

12 812 (1 913) TSEK.  

Bolaget genomförde under första kvartalet en 

emission av aktier och teckningsoptioner. 

Emissionen, som slutfördes under april har 

tillfört bolaget 37,9 MSEK före emissions-

kostnader, vilka vid periodens slut uppgick till 

6,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av tecknings-

optionerna kommer bolaget tillföras ytterligare 

25,2 – 48,8 MSEK i början av 2019.  

Styrelsen tillsammans med ledningen följer 

likviditetssituationen fortlöpande. Med den 

försening i PIP4K2 projektet som Petra Pharma 

informerat om, har bolaget behov av ytterligare 

finansiering. Styrelsen bedömer att det första 

hand kan ske genom ytterligare licensavtal 

tecknas, en mindre brygg finansiering, 

utnyttjande av teckningsoptioner eller 

nyemission. Om ingen ytterligare finansiering 

genomförs så finns en risk för bolagets 

fortlevnad. 

 

INVESTERINGAR 

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick 

till 9 146 (7 279) TSEK och för tredje kvartalet 

3 268 (1 559) TSEK. 

Antalet anställda vid kvartalets utgång var 27 

(26). 

 

Sprint Bioscience resultat och finansiella 

ställning påverkas av olika riskfaktorer som 

skall beaktas vid en bedömning av bolaget och 

dess framtidspotential. Forskning och läke-

medelsutveckling är såväl tid som kapital-

krävande och förenligt med risk främst 

avseende marknad, motpart, likviditet och 

finansiering samt utveckling. För en mer utförlig 

beskrivning av Sprint Bioscience riskexponering 

samt riskhantering hänvisas till årsredo-

visningen för 2017 samt företagets hemsida; 

sprintbioscience.com. 

 

AKTIEN 

Korta fakta om Sprint Bioscience aktien: 

 

•Listad på First North Premier 

•Ticker: SPRINT 

•Marknadsvärde per 30 september: 154 MSEK 

•Antal aktieägare per 30 september: ca 1 600 

•Antal Aktier per 30 september: 10 099 781 

•Aktien noterades 30 september till 15,25 SEK 

•Antal aktier omsatta under kvartalet:  2 235 691 

Den emission som genomfördes under första 

kvartalet fulltecknades. Villkoren i emissionen 

gav befintliga aktieägare rätt att teckna en unit 

bestående av en aktie samt två tecknings-

optioner av serie 2018/2019 för varje tre 

befintliga aktier. Teckningskursen var 15 SEK 

per unit, motsvarande 15 SEK per aktie. Med 

emissionen ökade antalet aktier med 2 524 945 



 

och bolaget tillfördes 37,9 MSEK före emission-

skostnader. Därutöver nyemitteras 5 049 890 

teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 vilka 

berättigar till teckning av 1 683 296 aktier i 

början av 2019. Teckningskursen motsvarar 

70 % av den volymvägda genomsnittliga aktie-

kursen i Bolaget under perioden 14 – 25 januari 

2019 (dock lägst 15 SEK per aktie och högst 29 

SEK per aktie). Teckning av aktier med stöd av 

teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kan ske 

under perioden 28 januari – 8 februari 2019. Vid 

fullt utnyttjande av teckningsoptionerna 

kommer bolaget tillföras ytterligare 25,2 – 48,8 

MSEK. 

Per 30 september fanns 110 000 tecknings-

optioner som tecknats av personalen och en 

styrelseledamot. Per 30 september fanns inga 

utestående konvertibler i bolaget. 

 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Ingen prognos lämnas för 2018. 

 

NÄSTA RAPORTDATUM 

Bokslutskommuniké för perioden januari – 

december 2018 publiceras den 20 februari 2019. 

Denna delårsrapport har ej granskats av 

bolagets revisorer. 

 

Stockholm 24 oktober 2018 

Sprint Bioscience AB (publ) 

 

 

 

Rune Nordlander      Ingemar Kihlström     Charlotta Liljebris      Karin Meyer      Anders Åberg 

        

Ordförande            Ledamot                       Ledamot            Ledamot             Vd 

 

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning  

och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  

den 24 oktober 2018 kl. 8.30 CET. 

  



 

 

 

Belopp i tusentals kronor (TSEK) 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30

Nettoomsättning 0 2 436 17 761 21 106

Aktiverat arbete för egen räkning 3 226 1 556 8 108 6 356

Övriga rörelseintäkter 43 483 241 557

Summa rörelsens intäkter 3 269 4 475 26 110 28 019

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 527 -2 063 -8 501 -7 745

Övriga externa kostnader -4 296 -3 417 -12 491 -9 402

Personalkostnader -5 101 -4 139 -15 707 -13 444

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -183 -172 -478 -459

Övriga rörelsekostnader -54 -194 -196 -408

Rörelseresultat -8 892 -5 510 -11 262 -3 439

Övriga ränteintäkter och liknande resultat poster 7

Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -11 -170 -37

Resultat från finansiella poster -15 -11 -170 -30

Resultat före skatt -8 907 -5 521 -11 432 -3 469

Skatt på periodens resultat - - - -

Årets resultat -8 907 -5 521 -11 432 -3 469

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

2018-07-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01

2018-09-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30

Årets resultat -8 907 -5 521 -11 432 -3 469

Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - -

Summa totalresultat -8 907 -5 521 -11 432 -3 469

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,88 -0,78 -1,29 -0,49

Antal aktier utestående före och efter utspädning 10 099 781 7 062 836 8 837 309 7 062 836



 

 
 

 

Belopp i tusental kronor (TSEK) Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Tecknad ej inbetald nyemission 10 313

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 2 37 202 27 097 29 094

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 2 072 2 330 1 512

Summa anläggningstillgångar 39 275 29 427 30 606

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 3 911 2 825 3 400

Likvida medel 12 812 1 913 1 478

Summa omsättningstillgångar 16 723 4 738 4 878

SUMMA TILLGÅNGAR 55 997 44 478 35 484

Belopp i tusental kronor (TSEK) Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 010 706 757

Reserver 25 205 15 100 17 097

Summa bundet eget kapital 26 215 15 806 17 854

Fritt eget kapital

Pågående nyemssion, ej registrerad överkursfond och övrigt tillskjutet kapital 100 546 69 536 69 428

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -78 734 -50 004 -59 195

Summa fritt eget kapital 21 813 19 532 10 234

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 48 028 35 338 28 088

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 192 0

Leverantörsskulder 3 603 4 793 3 394

Övriga kortfristiga skulder 4 366 4 155 4 002

Summa kortfristiga skulder 7 969 9 140 7 396

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 997 44 478 35 484



 

 

 
  

Förändring av bolagets eget kapital

Belopp i tusental kronor (TSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans per 2017-01-01 706 59 223 8 737 -40 172 28 495

Totalresultat

Periodens resultat -3 469 -3 469

Avsättning till reserver - Aktivering av utvecklingsutgifter 6 363 -6 363 0

Övrigt totalresultat

Summa totalresultat 706 59 223 15 100 -50 004 25 025

Transaktioner med aktieägare

Pågående nyemission, ej registrerat aktiekapital 51 51

Pågående nyemission, ej registrerat överkursfond 10 957 10 957

Kostnader i anslutning till nyemission -695 -695

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 10 313

Utgående balans per 2017-09-30 706 69 536 15 100 -50 004 35 338

Ingående balans per 2018-01-01 757 69 428 17 097 -59 195 28 088

Totalresultat

Periodens resultat -11 432 -11 432

Avsättning till reserver - Aktivering av utvecklingsutgifter 8 108 -8 108 0

Övrigt totalresultat

Summa totalresultat 757 69 428 25 205 -78 735 16 656

Transaktioner med aktieägare

Avslutad nyemission, registrerat aktiekapital 252 252

Avslutad nyemission, registrerad överkursfond 37 622 37 622

Kostnader i anslutning till nyemission -6 503 -6 504

Summa transaktioner med aktieägare 252 31 119 0 0 31 370

Utgående balans per 2018-09-30 1 010 100 547 25 205 -78 735 48 027



 

 

 

 

2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01

Belopp i tusental kronor (TSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -8 893 -5 510 -11 262 -3 439

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 - Återläggning av avskrivningar 183 172 478 459

- Övriga poster ej kassapåverkande 252

Erhållen ränta

Erlagd ränta -15 -11 -170 -30

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -8 725 -5 349 -10 702 -3 010

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -807 1 954 -511 477

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -321 -267 365 -12 477

Ökning/minskning leverantörsskulder -1 157 709 208 1 172

Kassaflöde förändringar i rörelsekapital -2 285 2 396 62 -10 828

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 010 -2 952 -10 640 -13 838

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 226 -1 559 -8 108 -6 363

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -42 -1 038 -917

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 268 -1 559 -9 146 -7 279

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kostnader i samband med pågående nyemission -70 -6 503

Nyemission 37 622

Amortering av lån -192 -577

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -70 -192 31 119 -577

Periodens kassaflöde -14 348 -4 703 11 333 -21 694

Likvida medel vid periodens början 27 160 6 617 1 479 23 607

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 12 812 1 913 12 812 1 913



 

 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet 

med IAS 34, årsredovisningslagen (1995:1554) 

och 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 redo-visningsprinciperna som 

tillämpats framgår i årsredovisningen för 2017 

och är oförändrade i denna rapport. 

 

IFRS 9 

IFRS 9 gäller från 1 januari 2018 och hanterar 

klassificering, värdering samt redovisning av 

finansiella tillgångar och skulder samt infört 

nya regler för beräkning av förlustreserver. 

Bolaget tillämpar undantagsreglerna i RFR2 

och har utvärderat sina finansiella tillgångar 

och skulder samt konstaterat att standarden 

inte får någon påverkan på resultat- eller 

balansräkning. 

 

IFRS 15  

IFRS 15 gäller från den 1 januari 2018 och är den 

nya standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 

bygger på principen att intäkter redovisas när 

kunden erhåller kontroll över den försålda 

varan eller tjänsten – en princip som ersätter 

den tidigare regeln att intäkter redovisas när 

risker och förmåner övergått till köparen. 

Bolaget har utvärderat effekten av den nya 

standarden och bedömningen är att den inte får 

någon påverkan på bolagets resultat- eller 

balansräkning då strukturen i bolagets 

licensavtal ligger i linje med principen för IFRS 

15. 

 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar 

som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon 

väsentlig inverkan på Sprint Bioscience. 
 

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS 

Från och med det andra kvartalet 2016 har 

Sprint Bioscience tillämpat ESMAs (European 

Securities and Markets Authority – Den 

europeiska värdepappers- och marknads-

myndigheten) nya riktlinjer för alternativa 

nyckeltal, Alternative Performance Measures). I 

korthet är ett alternativt nyckeltal ett finansiellt 

mått över historisk eller framtida resultat-

utveckling, finansiell ställning eller kassaflöde 

som inte är definierat eller specificerat i IFRS. 

 

Standarder, ändringar och tolkningar av 

befintliga standarder som träder i kraft 2019 

eller senare och bedöms kunna få eller ha 

påverkan på de finansiella rapporterna: 

 

IFRS 16  

IFRS 16 som träder i kraft den 1 januari 2019 

kräver att leasetagare redovisar tillgångar och 

skulder hänförliga till alla leasingavtal, med 

undantag för avtal som är kortare än 12 

månader och/eller avser små belopp. 

Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal samt 

tillhörande tolkningar. Innebörden är att 

distinktionen mellan ett operationellt 

leasingavtal respektive ett finansiellt 

leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt 

om nyttjanderätt respektive åtagande att 

reglera löpande betalningar till leasegivare.  

Liksom för nuvarande standard IAS 17 

Leasingavtal behöver reglerna i IFRS 16 inte 

tillämpas i juridisk person, varför Sprint  gör 

bedömningen att den nya standarden inte 

kommer att ha någon väsentlig effekt på 

bolagets redovisning. 

 

 



 

Forsknings- och utvecklingskostnader som är 

direkt hänförliga till utveckling och testning av 

identifierbara och unika läkemedelskandidater 

och som kontrolleras av bolaget, redovisas som 

immateriell tillgång när specifika kriterier är 

uppfyllda som relaterar till den tekniska 

möjligheten att färdigställa en läkemedels-

kandidat samt att bolaget har kunnat identifiera 

ett tydligt kommersiellt intresse och därmed ett 

sannolikt ekonomiskt värde. Bolagets affärs-

modell stödjer denna logik. Vid ordinarie 

styrelsemöte går styrelsen igenom de 

aktiverade projekten och gör en bedömning om 

fortsatt aktivering eller om det föreligger behov 

av ned-skrivning. Beslut tas baserat på en 

nyttjandevärde-bedömning som baseras på 

progress i projekten, status avseende patent och 

pågående kommersiella diskussioner som 

tillsammans ger en samlad bild avseende 

möjligheten att kunna utlicensiera projekten 

samt uppskattning kring möjligt marknads-

värde.  
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