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SPRINT PÅ EN MINUT
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* Totalt anskaffat kapital 135 msek, in-
klusive teckningsoptioner 2018/2019:1 
vilka tillförde 26,2 msek kvartal 1 2019.

belopp i tsek 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter 17 936 23 967 34 992 7 726   -  

Rörelseresultat -22 059 -10 668 4 566 -15 357 -11 259

Resultat efter skatt -22 216 -10 663 4 541 -15 500 -11 464

Resultat per aktie kr -2,51 -1,46 0,65 -2,37 -2,35

Likvida medel 14 690 1 479 23 607 7 627 13 976

Soliditet 63% 79% 58% 16% 80%

Antal anställda 27 27 23 17 17
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• Nettointäkter under året uppgick till 17,9 (24,0) 

msek.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,1 

(-10,7) msek.

• Resultat per aktie före och efter utspädning för 

perioden uppgick till -2,51 (-1,46) sek.

• Under 2018 genomfördes en emission under för-

sta kvartalet som fulltecknades. Med emissionen 

ökade antalet aktier med 2 524 945 och bolaget 

tillfördes 37,9 msek före emissionskostnader.

• Därutöver nyemitteras 5 049 890 tecknings-

optioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigade 

tillteckning av 1 683 296 aktier i början av 2019.

• I början av året meddelade Petra Pharma, med 

vilka Sprint Bioscience sedan 2016 har ett li-

censierings- och samarbetsavtal för att utveckla 

pip4k2-inhibitorer som cancerläkemedel, att 

de lämnat in 3 patentansökningar för pip4k2- 

projektet och samma kvartal att de valt en läke-

medelskandidat och därmed utföll den första 

delmålsbetalningen om ca 16 msek till Sprint 

Bioscience.

• Under tredje kvartalet informerade Petra Pharma 

att man beslutat ändra sitt utvecklingsfokus till 

en molekyl från bolagens backup-program. Den-

na förändring innebär en försening av tidigare 

meddelad tidplan och tillhörande mellan liggande 

betalningar med cirka ett år. Avtalet med Sprint 

Bioscience är oförändrat och bolaget har enligt 

avtalet inte några investerings åtaganden.

• Under andra kvartalet informerade Sprint 

 Bio science att bolaget patentsökt användning  

av biomarkörer i Vps34-projektet.

• Under tredje kvartalet informerade bolaget 

kring resultat från en toxikologisk studie i bo-

lagets Vps34-program, som visade att bolagets 

SAMMANFATTNING AV 2018

året i korthet

Vps34-hämmare, sb02024, är väl tolererad och 

kommer kunna ligga till grund för en regulato-

risk glp-kontrollerad toxikologisk studie, för 

vidare kliniska studier.

• I tredje kvartalet kommunicerade Sprint Bio-

science att bolaget ingått en ömsesidig överens-

kommelse om en avsiktsförklaring (term sheet) 

för nash-projektet med ett läkemedelsbolag 

verksamt inom diabetes och metabola sjuk-

domar och därmed inlett slutförhandlingar.

• I december meddelade bolaget att ett avtal om 

bryggfinansiering om 12 msek i syfte att täcka 

bolagets behov av rörelsekapital tecknats. Lånet 

löpte till sista februari 2019 med möjlighet till 

förlängning till den sista mars 2019. Lånet upp-

togs till marknadsmässiga villkor med en ränta 

om 3% per månad fram till den sista februari 

2019 och 4% för mars månad i det fall möjlig-

heten till förlängning utnyttjas. Lånet har i sin 

helhet återbetalats.

händelser efter årets utgång
• Den 13 februari informerade bolaget att lösen-

perioden avslutats för teckningsoptioner av Serie 

2018/2019:1 som löpte mellan 28 januari 2019– 

8 februari 2019 och som emitterades i samband 

med bolagets företrädesemission som slutfördes 

under mars 2018. Utfallet visar att totalt har teck-

nats 1 527 779 aktier till teckningskursen 17,17 

sek per aktie, motsvarande en teckningsgrad om 

cirka 90,76 procent. Sprint Bioscience tillförs så-

ledes cirka 26,2 msek före emissionskostnader.

• Den 28 mars 2019 informerade bolaget att 

man med lg Chem Life Sciences Company 

(lg Chem) ingått ett samarbets- och licensavtal 

för forskning, utveckling och kommersialisering 

av Sprint Bioscience program i tidig utvecklings-

fas för nash och metabola sjukdomar.
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vårt maskineri fortsätter med fullt fokus för att leverera 
lovande läkemedelskandidater som kan göra stor skillnad 
för patienter i framtiden…”
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ETT ÅR MED BÅDE ÖKAT VÄRDE OCH FOKUS

2018 var ett år för Sprint Bioscience som 
återigen visade på styrkan och  potentialen 
i vår affärsmodell. Vi har specialiserat oss 
på den tidiga delen av läkemedelsutveckling  
och är idag en högkvalificerad generator 
av nya idéer och prekliniska läkemedels-
kandidater till den globala läkemedels-
industrin.

Under det senaste året har vi haft ett stort fokus 

på att genomföra vår tredje stora licensaffär. Den 

här gången med vårt projekt som riktar in sig på 

nash, en allvarlig leversjukdom där det idag sak-

nas behandling. Licensdiskussionerna intensifiera-

des under hösten 2018 och i mars 2019 skrev vi på 

ett omfattande samarbets- och licensavtal med lg 

Chem. Sprint Bioscience får cirka 2,5 miljoner usd 

i accessbetalning och forskningsfinansiering un-

der de första 12 månaderna. Utöver det berättigar 

avtalet oss till cirka 230 miljoner usd i potentiella 

prekliniska, kliniska och nettoomsättningsbaserade 

delmålsbetalningar. Dessutom får vi royalties på 

den världsomspännande försäljningen om samarbe-

tet i framtiden resulterar i godkända läkemedel. 

Detta är tredje gången som vi på ett professio-

nellt och tidseffektivt sätt lyckats utveckla läkeme-

delskandidater som är attraktiva för globala läke-

medelsbolag. Förutom att det ger oss ett tillskott 

till kassan här och nu innebär varje licensaffär att vi 

successivt ökar potentialen i framtida intäkter från 

våra partners. I takt med att vi bygger upp vår port-

följ av licensavtal sprider vi också riskerna. 

Att utveckla läkemedel är som bekant en risk-

fylld verksamhet och vägen från idé till färdigt 

läkemedel är ofta krokig och tålamodsprövande. 

Detta fick vår samarbetspartner Petra Pharma, som 

tidigare licensierat in vårt pip4k2-projekt med 

läkemedelkandidater mot leukemi, nyligen erfara. 

vd har ordet

Sprint Bioscience fick i februari 2018 en första del-

målsbetalning om 2 miljoner usd när Petra Pharma 

valde en första läkemedelskandidat för kliniska 

studier.  Dock framkom det i vidare studier att sub-

stansen inte kunde förväntas tas upp i tillräckligt 

hög grad i människa. Petra Pharma valde därför 

att avbryta utvecklingen av den valda kandidaten 

och istället identifiera en annan molekyl från det 

back-up program som vi också levererat. Beslutet 

försenar projektet med cirka ett år och därmed även 

nästa potentiella delmålsbetalning till Sprint Bio-

science, men både vi och Petra Pharma är övertyga-

de om den fortsatta potentialen i projektet. 

I och med att nash-projektet nu är utlicensie-

rat kan Sprint Bioscience fortsätta med den fokuse-

ring mot onkologi som vi redan påbörjat. Onkologi 

är ett komplext medicinskt område där man ofta 

måste kombinera en mängd olika behandlingar och 

angreppsätt för att råda bot på cancern. Det här 

leder i sin tur till att de globala läkemedelsföreta-

gen är på ständig jakt efter nya målproteiner och 

behandlingar som kan bli viktiga komponenter i 

behandlingsarsenalen. Området lämpar sig därför 

extra bra för vår affärsmodell där vi effektivt kan 

identifiera nya mål och läkemedelskandidater. Vårt 

Vps34-projekt är ett tydligt exempel på hur vi lyck-

ats identifiera ett helt nytt angreppsätt som kan bli 

viktigt inom den starkt växande immunonkologin, 

och vi ser goda möjligheter att hitta rätt partner för 

den fortsatta utvecklingen. 

Våra framgångsrika forskare har samtidigt ini-

tierat arbetet med ett helt nytt projekt inom onko-

logi vilket riktar in sig mot en familj av proteiner 

som är involverade i cellens svar på dna-skador. 

Projektet kommer att utvecklas vidare under året 

och tidiga kontakter har redan tagits med några 

utvalda läkemedelsbolag som kan vara potentiella 

samarbetspartners längre fram. 
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Styrelsen och ledningen bedömer att finansieringen 

är tryggad för de kommande 12 månaderna. En 

ännu mer långsiktig finansiell stabilitet skulle ge 

oss möjlighet att öka aktiviteterna i forsknings-

verksamheten och därmed potentialen för framtida 

utlicensieringar. Vi utvärderar därför kontinuerligt 

olika möjligheter att säkra ytterligare kapital. 

Vårt maskineri fortsätter med fullt fokus för att 

leverera lovande läkemedelskandidater som kan 

göra stor skillnad för patienter i framtiden samti-

digt som de skapar betydande värden för våra part-

ner och aktieägare.

Anders Åberg

Verkställande direktör

i takt med att vi bygger upp vår portfölj av licensavtal 
 sprider vi också riskerna.”
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det här är bolaget

NYCKELN TILL VÅR FRAMGÅNG

Vår framgång bygger inte på en utan på 
tre faktorer. Vi har etablerat en effek-
tiv process för läkemedelsutveckling. I 
kombination med ett terapiområde där 
det ständigt upptäcks nya målproteiner 
och vår förmåga att göra affärer bygger 
vi en portfölj av läkemedelsprojekt med 
attraktiv riskspridning och god avkast-
ningspotential.

bolagsöversikt
Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag som ut-

vecklar läkemedel inom området cancer och meta-

bolism. Bolagets nyckel till att effektivt driva pro-

jekt är ett tätt samarbete och en nära interaktion 

mellan de olika vetenskapliga disciplinerna. Det 

är möjligt genom att Sprint Bioscience investerar i 

intern kompetens och rekryterar de nyckelkompe-

tenser som behövs för bolagets läkemedelsutveck-

ling. Sprint Bioscience har idag ca 30 anställda där 

majoriteten arbetar laborativt inom bolagets läke-

medelsutvecklingsprojekt.

affärsmodell
För att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag fokuserar 

Sprint Bioscience på att teckna licensavtal för egen-

utvecklade projekt. Affärsmodellen bygger på att 

identifiera, starta och driva läkemedelsutvecklings-

projekt i preklinisk fas fram till kliniska läkemedels-

kandidater och hitta licenstagare som kan ta pro-

jekten vidare in i kliniska studier och utveckla ett 

färdigt läkemedel. Målsättningen är att ingå licens-

avtal för i snitt ett projekt per år. Avtalsmodellen 

består av olika delbetalningar samt royalties från de 

läkemedelsbolag som licensierar läkemedelsprojekt 

från Sprint Bioscience. Den första intäkten är en 

accessbetalning, som finansierar det utförda utveck-

lingsarbetet i projektet. Därefter sker utbetalningar 

från läkemedelsbolagen när projekten når förutbe-

stämda delmål. Utöver detta tillkommer ersättning 

(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 utlicensiering.

Det kommersiella fokuset styr hur projekten 

prioriteras. Hos Sprint Bioscience vet alla vad som 

måste åstadkommas för att avtal ska kunna ingås. 

Bolaget har hittills ingått två licensavtal för projekt 

som har startats enligt denna modell.

Sprint Bioscience har sedan starten varit fokuse-

rat på tumörmetabolism och angränsande områden 

som immunonkologi (IO) och kunskap kring fak-

torer som påverkar tumörers mikromiljö. Val av fo-

kusområde 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 doku-

mentation i kombination med få konkurrerande 

läkemedelsprojekt ute på marknaden.

strategisk process för läkemedels-
utveckling
Sprint Bioscience strategiska process för läkeme-

delsutveckling skapar ett flöde av nya läkemedels-

kandidater inom sjukdomar med stort medicinskt 

behov och stor intäktspotential.

De långa utvecklingstiderna för att ta fram nya 

läkemedel är en utmaning för läkemedelsbranschen. 

På Sprint Bioscience är vi experter på att identifie-

ra, starta och driva utvecklingsprojekt för läkeme-

del inom terapiområdena cancer och metabolism. 

Vi har utvecklat en process för att ta fram starka lä-

kemedelskandidater med hjälp av fragmentbaserad 
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det här är bolaget

läkemedelsdesign (fbl). De största fördelarna med 

en fragmentbaserad process är att nya målproteiner 

snabbt kan utvärderas och framför allt att läkeme-

delskandidater med hög kvalité kan tas fram. Dessa 

kvalitetssäkrade läkemedelskandidater licensieras 

ut till resursstarka läkemedelsbolag för fortsatt vi-

dareutveckling mot målet att nå ut på marknaden 

till patienterna. Bolagets process effektiviserar de 

prekliniska stegen i läkemedelsutveckling samt för-

ser de internationella läkemedelsbolagen med de 

nya lovande läkemedelskandidater de behöver till 

sina läkemedelsportföljer. 

från start till mål, en process i ständig 
rörelse mot nya möjligheter
Sprint Bioscience fokusområden, cancer och me-

tabolism, har stora och växande behandlingsbehov 

vilket medför att forskarvärlden ständigt identifie-

rar nya intressanta målproteiner.

När ett nytt målprotein med lovande egenska-

per 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 

det kommersiella fokuset styr hur projekten prioriteras.”
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tre månader att genomföra och här kan flera pro-

jekt utvärderas parallellt. 

Bolagets process skapar förutsättningar för ett 

snabbt, strukturerat och kreativt utvecklingsarbete 

mellan bolagets många experter inom olika forsk-

ningsdiscipliner – alla i gemensamma lokaler med 

direkt tillgång till varandras olika specialistkunska-

per. 

Dessa snabba processer fångar upp interdiscipli-

nära frågor och ger utrymme för nytänkande och 

kreativa lösningar som kan vara svåra att nå fram 

till i de stora läkemedelsbolagens forskningsorga-

nisationer. Arbetet utförs i en effektiv, iterativ pro-

cess som kan spara år av utvecklingsarbete, vilket 

ofta kan vara avgörande för att uppnå framgångar 

på marknaden.

Den iterativa utvecklingsprocessen fortskrider 

tills molekylen är redo för nästa viktiga nålsöga; att 

stänga av ett specifikt målprotein för att få rätt ef-

fekt i djurmodeller. Då testas inte bara molekylens 

lämplighet utan även den biomedicinska hypote-

sen. Utvecklingsarbetet från start till detta skede 

tar ungefär ett år.

Med det optimerade och kontinuerliga projekt-

flödet genom Sprint Bioscience process har bolaget 

som mål att i genomsnitt kunna teckna ett licens-

avtal per år med olika internationella läkemedels-

bolag.

patent och immaterialrätt
Ett beviljat patent är en av grundförutsättningarna 

för kommersialisering av läkemedel genom att ge 

innehavaren av patenträttigheten exklusiv möjlig-

het 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 möjlig-

heter att skräddarsy molekyler. Rätt applicerat ger 

det också utrymme att kontrollera patenterbarhet 

från start och därmed prioritera att kemiprogram-

met fokuserar på områden där inga hinder för pa-

tentering finns.

Sprint Bioscience bedriver ett aktivt patent-

arbete från start, där alla substanser som synteti-

seras har för avsikt att vara patenterbara. Genom 

att kartlägga vilka närliggande ansökningar som 

varje projekt drivs framåt i en iterativ process där nya substanser designas, tillverkas och testas i våra laboratorier. Resultatet från 
varje iteration ligger till grund för nästa cykel, tills substanserna uppfyller alla de olika krav som ställs på en läkemedelskandidat.

det här är bolaget
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det här är bolaget

finns och säkerställa att det Sprint Bioscience gör 

är nytt (novelty) och inte gör intrång på någon an-

nans 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 gil-

tighetstid, allt för att skapa så stort kommersiellt 

värde som möjligt.

I dagsläget har Sprint Bioscience tio inläm-

nade patentansökningar, tre i pip4k2-projektet 

och sju i Vps34-projektet. Av ansökningarna i 

Vps34-projektet är två publika, wo2017/140841 

och wo2017/140843. Ytterligare fyra ansökningar 

har lämnats in som täcker substanser som utveck-

lats i vårt back-up program. Dessa ansökningar blir 

publika under 2019. En ansökan rörande biomar-

körer för Vps34-projektet har också lämnats in un-

der 2018. De tre ansökningarna i pip4k2-projektet 

lämnades in av vår licenspartner Petra Pharma i 

början av 2018 och täcker substanser som utveck-

lats i vårt samarbete.

med fbl utgår man från en liten molekyl, ett fragment, som binder svagt till målproteinet. Information samlas in om hur  fragmentet 
 binder till proteinet. Denna kunskap används för att skapa större molekyler med en starkare bindning till målproteinet. Eftersom ursprungs-
fragmentet är litet finns utrymme i bindningsfickan för många möjliga kemiska kombinationer och därmed skapa den optimala läkemedels-
molekylen, fri att patentera.

fragmentbaserad läkemedels-
utveckling; fbl

Fragmentbaserad läkemedelsutveckling, fbl 
(vilket är det samma som fragment-based drug 
design, fbdd, på engelska) är en metod där läke-
medelskandidater skräddarsys efter hur ett mål-
protein 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.
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det här är bolaget

personalen vår största tillgång
medarbetare och organisation
Sprint Biosciences största tillgång är vår kompe-

tenta 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 läkemedelsin-

dustri vilket ger bolaget en god insikt i hur indu-

strin 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 orga-

nisation.

Vi har en etablerad karriärstege som premierar 

personalens vetenskapliga utveckling utanför den 

traditionella linjeorganisationen. En befordran i 

karriärstegen innebär ett större ansvar för projek-

tens 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 forskarutbildad men den viktigaste 

kompetensen hos Sprint Bioscience är att vara duk-

tig på läkemedelsutveckling.

jämställdhet och mångfald
Sprint Bioscience är en arbetsplats där mångfald är 

en drivkraft och styrka. Bolaget har personal från 

flera länder och alla åldrar finns representerade. För 

oss på 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 48% av personalen kvinnor. I led-

ningsgruppen är 3 av 5 medlemmar kvinnor och 

styrelsen består av 2 kvinnor och 2 män.

för oss på sprint bioscience är det både självklart 
och nödvändigt att tillvarata personalens erfaren-
het och kreativitet för att utveckla vårt arbete.”
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LÄKEMEDELSMARKNADEN

Värderingen av den globala läkemedels-
marknaden var 2017 934,8 miljarder 
usd och den ökar. Cancermarknaden 
som värderades till 133 miljarder usd 
2017 är en tillväxtmarknad och immun-
onkologi är på stark frammarsch. Stor 
tillväxt ses även för nash-marknaden, 
med en årlig beräknad tillväxt på 58,4% 
mellan 2021 och 2025.

Den globala läkemedelsmarknaden var år 2017 värd 

934,8 miljarder usd och beräknas uppgå till 1170 

miljarder usd år 2021 med en tillväxt på 5,8 pro-

cent, enligt en rapport1 om läkemedelsmarknaden 

från The Business Research Company. Tillväxten 

under de senaste decennierna visar att Nordamerika 

och Västeuropa fortfarande står för 56% av den glo-

bala marknaden, men Asien och Stillahavsområdet 

har gått om Västeuropa som näst största region. 

Läkemedelsförsäljningen i Asien och Stillahavs-

området beräknas växa med 8,4% per år fram till 

2021.

Cancermarknaden är en tillväxtmarknad. Runt 

år 2030 beräknas det finnas över 22 miljoner nya 

cancerfall – årligen. År 2012 var det 14 miljoner2. 

Enligt iqvia3 fortsätter de globala utgifterna för 

cancermedicin att stiga, 133 miljarder usd år 2017 

från 96 miljarder usd 2013. Listpriserna på nya 

cancermediciner vid lansering har stigit stadigt un-

der det senaste decenniet och medianårspriset för 

ett nytt cancerläkemedel som lanserades 2017 över-

steg 150 000 usd, jämfört med 79 000 usd för de 

nya cancermedicinerna som lanserades 2013. 

Dagens stora läkemedelsbolag köper, snarare 

än bygger, mycket av sin innovation. Ofta levere-

ras innovationen till de stora läkemedelsbolagen 

från de mindre läkemedels- och bioteknikbolagen 

där licensavtal är en av de grundläggande kom-

ponenterna i det symbiotiska förhållandet mellan 

bioteknikindustrin och de stora läkemedelsbolagen. 

Majoriteten av licensavtalen som tecknades inom 

onkologi ingicks i preklinisk fas. 

Immunonkologi (IO) är en terapiform som 

använder kroppens immunsystem för att bekämpa 

cancer. Dessa terapier aktiverar en persons immun-

system, vilket gör det möjligt att känna igen cancer-

celler och förstöra dem. IO-terapier ger långvarig 

effekt mot cancer för patienter som tidigare haft få 

tillgängliga behandlingsformer. Dessa terapier ver-

kar mot ett stort antal olika cancerformer. De tek-

niska framstegen inom fältet bidrar till tillväxten vi 

ser på IO-marknaden. 

Den globala marknaden för immunonkologi är 

prognostiserad till en hög utvecklingsnivå de när-

maste åren. Från en marknadsstorlek på cirka 43 

miljarder usd 20164, förväntas den år 2022 över-

stiga 100 miljarder usd5 och 125 miljarder usd6 

marknadsöversikt

1 Pharmaceutical Drugs Global Market Report 2018,  
 The Business Research Company, mars, 2018
2 International Agency for Research on Cancer
3 iqvia™ Institute for Human Data Science Study:  
 Spending on Cancer Meds in the u.s.  
 Doubled from 2012–2017 – Expected to Double Again  
 by 2022 to $100 Billion

4 Zion Market Research, January 17, 2018
5 Research and Markets, August 2018, Irland
6 Transparency Market Research (tmr), August 2018
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marknadsöversikt

dagens stora läkemedelsbolag köper, snarare än bygger 
mycket av sin innovation.”

år 2024. Faktorer som att fler diagnosticeras med 

cancer och tilltagande sjukvårdskostnader driver 

tillväxten på denna marknad.

Den globala marknaden för nash, non-alco-

holic steatohepatitis, värderades till 1 179 miljoner 

usd år 2017 och förväntas nå 21 478 miljoner usd 

år 2025 och växa med en genomsnittlig årlig till-

växt på 58,4% från 2021 till 20257. 

7 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

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.
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Vid behandling med de immunterapier 
som är godkända idag kan effekt ses hos 
upp till 30% av patienterna. Den låga 
svarsfrekvensen beror på att de flesta 
patienter saknar närvaro av immunsyste-
met i tumören och kan därför inte svara 
på en terapi som bygger på att aktivera 
systemet. I vårt Vps34-projekt har vi 
visat att behandling med sb02024 leder 
till ökad infiltration av immunceller 
i tumören och därmed ökad effekt av 
existerande immunterapier. Vi har även 
identifierat andra målproteiner som har 
potential att fungera på liknande sätt 
och som ligger till grund för framtida 
projekt.

Många immunterapier som  aktiverar kroppens 

immunsystem är under utveckling och några är re-

dan ute på  marknaden. För patienter som svarar på 

behandling har dessa läkemedel mycket bra effekt, 

och effekterna kan hålla i sig länge, men faktum är 

att majoriteten av cancerpatienter inte svarar på 

immunonkologisk behandling idag. Detta beror på 

att terapin är beroende av att celler från kroppens 

immunsystem finns på plats i tumören men i de 

flesta fall är det inte så. 

När celler i kroppen känner att de är skadade 

eller infekterade aktiveras ett inflammatoriskt svar 

som attraherar immunceller (vita blodkroppar). 

Infektionen bekämpas och den skadade cellen eli-

mineras. I cancerceller är dessa system ofta satta 

ur spel och då kan cancercellen ”gömma sig” för 

immunsystemet för att därmed fortsätta att växa 

och så småningom utvecklas till en tumör. I vårt 

Vps34-projekt har vi visat att ett sätt för cancer-

celler att gömma sig för immunsystemet är med 

uppreglering av autofagi. Genom att hämma Vps34  

kan vi återskapa signalering till immunsystemet 

och öka mängden immunceller inne i tumören. 

 Effekt av detta blir att vi ser en hämmande  effekt 

på tumörtillväxt vid behandling med enbart Vps34- 

inhibitorer och goda synergi effekter med immun-

onkologisk behandling, även i cancermodeller som 

är kända för att vara resistenta mot immunterapi.

Fördelen med detta angreppssätt jämfört med 

mer konventionell immunterapi är att vi angriper 

en process som endast är uppreglerad i cancerceller. 

Med denna typ av behandling kan vi öka aktivite-

ten av immunförsvaret specifikt i tumören istället 

för att aktivera immunsystemet i hela kroppen, 

vilket befintliga terapier gör. Genom att endast 

aktivera immunförsvaret i tumören är målet att 

undvika många av de biverkningar som konventio-

nell immunterapi medför i form av autoimmuna 

 reaktioner med risken att behandlingen ofta av-

bryts i förtid. 

Många av de processer som dämpar inflamma-

torisk signalering från tumörceller är intracellulära, 

vilket gör dem oåtkomliga för behandling med 

antikroppar. Vår expertis inom utveckling av små-

molekylära läkemedel är en avgörande faktor för att 

dessa terapier ska vara möjliga att utveckla.

Många av de immunonkologiska behandlingar 

som är under utveckling, t ex andra checkpoint- 

inhibitorer, bispecifika antikroppar och cancervac-

ciner kommer också vara beroende av att immun-

celler är närvarande i tumören för att ge effekt. 

De cellbaserade terapier som är under utveckling 

såsom car-t celler (chimeric antigen receptor 

t-celler) fungerar på vissa typer av blodcancer. För 

solida tumörer har de sämre effekt eftersom dessa 

celler inte heller tränger in i tumören. Dessa tera-

pier utgör alltså potentiella kombinationsmöjlig-

ÖKAD EFFEKT AV IMMUNTERAPI

vår approach till io
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med denna typ av behandling kan vi öka aktiviteten av immun-
försvaret specifikt i tumören istället för att aktivera immun-
systemet i hela kroppen, vilket befintliga terapier gör.”

heter för våra Vps34-inhibitorer och andra läke-

medel vars verkningsmekanism är att aktivera 

infiltration av immunceller i tumören. 

Det är inte bara autofagi som kan hjälpa 

 cancer celler att gömma sig för immunsystemet. 

Vårt ny startade projekt där målproteinet ännu 

inte är offentliggjort har också potential att verka 

genom samma mekanismer och våra framtida pro-

jekt kommer även de att fokusera på detta område. 

Genom den biologikunskap vi byggt upp runt vårt 

Vps34-projekt har vi skapat en stark kunskapsbas 

för att snabbt kunna identifiera möjliga målprotei-

ner och utvärdera dessa i biologiska modeller. Med 

vår utvecklingsprocess som bygger på fragment-

baserad läkemedelsutveckling är vi positionerade 

för att bli ett av de ledande bolagen i ett fält med 

stor framtida potential.

kalla tumörer innehåller få immunceller och svarar därför 
dåligt på immunterapi. Heta tumörer innehåller fler  immunceller 
som också är mer aktiva och dessa tumörer svarar bra på 
behandling. Vi har visat att vår substans sb02024 kan göra kalla 
tumörer heta och det finns därmed goda möjligheter att kombi-
nera den med andra immunterapier.

kall tumör varm tumör
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i val av nya projekt är en stor marknadspotential 
en viktig del av beslutet.”
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project portfolio

pip4k2

Vps34

stk25

Undisclosed

Leukemia

Immuno-
oncology

nash

Oncology

partner project indication discovery pre-clinical clinical

LÄKEMEDELSUTVECKLING  
OCH PROJEKTPORTFÖLJ

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.

Bolagets långsiktiga mål för verksamheten är att 

använda den expertis vi byggt inom fragmentbase-

rad läkemedelsutveckling till att bygga en portfölj 

av projekt för nya behandlingar inom onkologi. Vi 

fokuserar på tre områden inom onkologi som delvis 

överlappar; tumörmetabolism, immunonkologi 

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 

ut på marknaden. 

Därför driver vi projekt som befinner sig i front-

linjen biologiskt och där vår expertis inom läke-

medelsutveckling 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-alcoho-

lic steatohepatitis). I nash-projektet har vi pågå-

ende förhandlingar för utlicensiering och fram tida 

projekt kommer att fokusera enbart på onkologi.
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projektportfölj

cancer
Friska celler i kroppen är utrustade med flera sys-

tem för att kontrollera att de fungerar i samspel 

med omgivande celler. Det finns bland annat sys-

tem för att begränsa cellers förmåga att dela sig när 

de kommer i kontakt med andra celler. Det finns 

även system för att detektera om en cell är infek-

terad av en patogen eller skadad, i dessa fall kan 

celler antingen genomgå apoptos (programmerad 

celldöd) eller signalera till immunsystemet som 

ser till att dessa celler elimineras. När en tumör 

uppstår har flera av dessa kontrollmekanismer in-

aktiverats, vilket leder till ohämmad celltillväxt. Vi 

och andra har visat att autofagi påverkar de system 

som signalerar till immunsystemet och att häm-

ning av autofagi kan återaktivera dessa system och 

återställa immunsystemets förmåga att bekämpa 

tumören. Det har även visats på synergieffekter av 

autofagi-inhibition kombinerat med klassisk im-

munterapi. Genom vårt arbete i Vps34-projektet 

har vi blivit en av de ledande grupperna att applice-

ra dessa strategier i cancerterapi och tänker därför 

fortsätta på den inslagna vägen.

Andra mekanismer som påverkar signalering 

till immunsystemet är t ex system för att detek-

tera dna-skador, och vårt nystartade projekt har 

potential att även det aktivera immunsystemet i 

 tumör en. I framtida projekt som vi står i begrepp 

att starta kommer vi att ge oss på andra processer 

och nya målproteiner som också utnyttjar dessa 

principer, och därigenom bygger vi vidare på den 

expertis och det kontaktnät vi byggt upp. 

Ett av de tre onkologiprojekten drivs av vår 

licens partner Petra Pharma i New York. Målprote-

inet 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. Detta projekt presenterades 

av Petra Pharma som en potentiell behandling för 

hematologiska sjukdomar när American Society of 

Hematology höll sitt årliga möte i december 2018.

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 nyupp-

täckt mekanism och vi siktar på att bli first-in-class 

med hämmare av detta protein. Den ökade infiltra-

tionen av immunceller hämmar tumörens tillväxt 

och har visats öka effekten av andra immunonkolo-

giska läkemedel. De patienter som svarar dåligt på 

immunonkologisk behandling idag lider av just låg 

infiltration av immunceller i tumören. Vi har också 

i en första begränsad toxikologisk studie i mus visat 

vi utvärderar kontinuerligt nya målproteiner som kan bli 
grunden för nya projekt i vår projektportfölj.”
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projektportfölj

att föreningen är väl tolererad och inga tecken på 

toxicitet har observerats. Nästa steg för projektet 

är att inleda glp-kontrollerade studier till grund 

för start av en klinisk studie. Inför detta har vi pa-

tentsökt användandet av en specifik biomarkör som 

kan användas för att identifiera rätt patienter och 

även följa effekten av behandlingen. Arbetet foku-

seras nu på att hitta rätt kombinationsbehandling 

och en licenstagare för att ta detta projekt vidare in 

i kliniska studier.

Det tredje onkologiprojektet riktar sig mot en 

ännu inte namngiven proteinfamilj. Projektet syf-

tar till att ta fram läkemedel riktat mot en familj 

av proteiner som är involverade i cellens svar på 

dna-skador (dna-damage response, ddr), cell-

cykelkontroll och inflammatorisk signalering. För-

höjda nivåer av denna proteinfamilj finns i en rad 

cancerformer och är korrelerad till sämre överlev-

nad hos patienter med cancer i bland annat lever, 

njure och bukspottkörtel. Bland de möjliga behand-

lingar som kan utvecklas baserat på detta projekt 

ser vi bland annat kombinationsbehandlingar med 

andra läkemedel som hämmar ddr, eller i kombi-

nation med strålterapi. Det finns även potentiella 

synergier med olika immunterapier.

nash
Non-alcoholic steatohepatitis (nash). nash, eller 

lever-steatos/fettlever som det också kallas, är en 

livsstilssjukdom som blir allt vanligare och som 

ger leverinflammation och leverskada orsakad av 

ansamling av fett i levern. Det finns idag inga god-

kända läkemedel för att behandla nash, och om 

sjukdomen inte behandlas kan den leda till kronisk 

leverskada och levercancer. nash är en av de främ-

sta anledningarna till behovet av lever-transplan-

tation.

I vårt nash-projekt arbetar vi med en ny verk-

ningsmekanism och ett nytt målprotein, protein-

kinaset stk25. Protein har visats vara involverat 

i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflam-

matorisk respons och fibros i nash. Detta ger 

oss möjlighet att utveckla behandlingar som kan 

bromsa utvecklingen av både tidiga och sena stadier 

av nash, antingen som monoterapi eller i kombi-

nation med andra nash-preparat.  

I stk25-projekt har vi utvecklat potenta, selek-

tiva inhibitorer av målprotein som nu profileras i 

cellbaserade modeller. Som tidigare meddelats har 

vi ingått en avsiktsförklaring (term sheet) med ett 

läkemedelsbolag aktivt inom metabola sjukdomar 

och slutförhandlingar med denna partner pågår.

nya projekt
Vi utvärderar kontinuerligt nya målproteiner som 

kan bli grunden för nya projekt i vår projektport-

följ. Vi startar nya onkologiprojekt där målet är att 

påverka immunsystemets funktion i cancer genom 

att fokusera på tumörmetabolism, inflammatorisk 

signalering och faktorer som påverkar tumörens 

mikromiljö. De potentiella läkemedel som kommer 

ur dessa projekt får därmed verkningsmekanismer 

som är unika och har möjlighet att komplettera 

 existerande terapier på ett kraftfullt sätt.
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SPRINT BIOSCIENCE – AKTIEN

korta fakta 

• Listad på First North 2014

• Listad på First North Premier sedan 2016

• Ticker: sprint

• Marknadsvärde: 209 (172,7) msek

• Antal aktieägare: ca. 1 750 (1 150)

• Antal Aktier: 10 099 781 (7 574 836)

• Aktien noterades 31 december 2018: 20,70 sek

• Antal aktier omsatta under året: 8 440 702

kursutveckling och omsättning
Vid utgången av 2018 noterades Sprint Bioscience 

aktien till 20,70 (22,80) sek. Högsta betalkurs un-

der året var 24 sek och lägsta 9,74 sek. Börsvärdet 

uppgick till 209 (172,7) msek per 31 december och 

totalt under året har 8 441 tusen aktier omsatts till 

ett sammanlagt värde av 129,5 msek. Det mot-

svarar en omsättning av 83,6% av bolagets aktier. 

Kursutvecklingen för aktien framgår av tabell nedan.

ägare
Under 2018 har ägarbilden varit stabil och vid 

årsskiftet hade bolaget cirka 1 750 aktieägare. De 

största aktieägarna framgår av tabell nedan, varav 

de 10 största ägarna representerade 54,5% av akti-

erna.

Per 31 december hade bolaget 10 099 781 aktier 

och 110 000 teckningsoptioner som tecknats av 

personalen och en styrelseledamot. Därtill fanns 

5 049 890 teckningsoptioner av  serie 2018/2019:1 

vilka berättigade till teckning av 1 683 296 aktier i 

början av 2019. Vid  årsskiftet fanns inga utestående 

konvertibler i bolaget.

aktieägare aktier

andel av  
kapital/ 

röster

Första Entreprenörsfonden, 
alla fonder (1) 1 790 334 17,7%

Pär Nordlund inkl bolag 670 393 6,6%

Avanza pension 518 959 5,1%

Roosgruppen ab 509 109 5,0%

Staffan Halldin 470 000 4,7%

Kudu ab 364 899 3,6%

Mikael Lönn 336 573 3,3%

wts Invest 306 666 3,0%

Jan Nordqvist 273 111 2,7%

Jan Löngård 260 000 2,6%

Totalt tio största  
aktieägarna 5 500 044 54,5%

Övriga aktieägare 4 599 737 45,5%

Totalt 10 099 781 100,0%
1) Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag

de tio största aktieägarna

kursutveckling,  
2014-11-07–2018-12-28 (sek)

ekonomisk redovisning

Slutkurs
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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 bolaget bildades 2009.

Bolaget har över tid gjort ett flertal emissioner 

och under 2018 genomfördes en emission under 

första kvartalet som fulltecknades. Villkoren i emis-

sionen gav befintliga aktieägare rätt att teckna en 

unit bestående av en aktie samt två teckningsop-

tioner av serie 2018/2019:1 för varje tre befintliga 

aktier. Teckningskursen var 15 sek per unit, mot-

svarande 15 sek per aktie. Med emissionen ökade 

antalet aktier med 2 524 945 och bolaget tillfördes 

37,9 msek före emissionskostnader, vilka uppgick 

till 6,5 msek. Därutöver nyemitteras 5 049 890 

teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 vilka be-

rättigade till teckning av 1 683 296 aktier i början 

av 2019. Teckningskursen motsvarade 70% av den 

volymvägda genomsnittliga aktiekursen i bolaget 

under perioden 14–25 januari 2019 och uppgick 

till 17,17 sek. Teckning av aktier med stöd av teck-

ningsoptioner av serie 2018/2019:1 skedde under 

perioden 28 januari–8 februari 2019. Totalt teckna-

des 1 527 779 aktier och bolaget tillförs under första 

aktiekapitalets utveckling

år händelse
förändring  

antalet aktier
totalt  

antal aktier

förändring av 
aktie kapi 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 0,10

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

2019 Utnyttjande av 

 teckningsoptioner 

1 527 779 11 627 560 152 777,90 1 162 756,00 0,10
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kvartalet 2019 26,2 msek före emissionskostnader, 

vilka uppgick till 1,2 msek. 

Totalt tecknades under 2018 2 524 945 nya 

aktier i bolaget, vilket innebär en utspädningseffekt 

med 33%. 

utdelning och utdelningspolicy
Sprint Bioscience vision är att bygga ett varaktigt, 

lönsamt bolag och att nå detta mål genom utlicen-

siering av egna projekt. Därmed är fokus för bola-

get 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 aktie-

ägarna förrän bolaget uppnått stabil lönsamhet. 

distribution av finansiella rapporter 
samt rapportdatum under 2019
Årsredovisning, delårsrapporter samt pressrelea-

ser finns tillgängligt på Sprint Bioscience hemsida 

www.sprintbioscience.com

Distribution av årsredovisningar sker på begä-

ran och kan beställas från:

Sprint Bioscience ab 

Novum 

141 57 Huddinge 

Tel +46 8 411 44 55

Under 2019 kommer delårsrapporter publiceras 

följande datum: 15 maj, 22 augusti, 23 oktober och 

kommuniké för helåret 2019: 19 februari 2020.

ekonomisk redovisning
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören 
för Sprint Bioscience (publ) avger här-
med årsredovisning för räkenskapsåret 
2018-01-01 till 2018-12-31, vilket är 
bolagets nionde verksamhetsår.

verksamheten
Bolaget grundades av ett team på fem personer 

vars vision var att bygga ett svenskt långsiktigt 

läkemedels bolag med spetskompetens inom pre-

klinisk läkemedelsutveckling. Med sin erfarenhet 

från stora läkemedelsbolag såg grundarna att tren-

den gick mot att allt fler läkemedelsbolag i större 

grad förlitade sig på att innovationer och nya pro-

jekt tas in från externa aktörer. 

Sprint Bioscience utvecklar läkemedel inom 

området cancer och metabolism med fokus på ut-

licensiering av egna projekt. Bolagets affärsmodell 

bygger på att identifiera, starta och driva läkeme-

delsutvecklingsprojekt i preklinisk fas fram till 

kliniska läkemedelskandidater och sedan hitta li-

censtagare som kan ta projekten vidare in i kliniska 

studier och utveckla ett färdigt läkemedel. Visionen 

är att förändra landskapet för hur läkemedelsut-

vecklingen bedrivs. För att åstadkomma detta har 

bolaget satt upp en effektiv arbetsmetod grundad 

på fragmentbaserad läkemedelsutveckling (fbl). 

Denna process gör att man snabbt kan utvärdera 

nya målproteiner och utveckla nya läkemedelskan-

didater med hög kvalitet, därmed satsa resurser på 

de projekt som har de bästa tekniska och kommer-

siella förutsättningarna att bli framgångsrika.

Sedan starten har bolagets affärsmodell vali-

derats genom utlicensiering av två  prekliniska 

projekt; mth1-projektet till Bayer 2015 och 

pip4k2-projektet till Petra Pharma 2016. Till 

dags dato har bolagets arbetssätt genererat nio 

patentansökningar, sex i Vps34-projektet och tre 

i pip4k2-projektet. De tre patentansökningarna i 

pip4k2-projektet är gjorda av bolagets samarbets-

partner Petra Pharma.

väsentliga händelser under 
 räkenskapsåret 

• Nettointäkter för 2018 uppgick till 17,9 (24,0) 

msek

• Rörelseresultatet för helåret uppgick till -22,1 

(-10,7) msek 

• Resultat per aktie före och efter utspädning för 

helåret uppgick till -2,51 (-1,46) sek och antalet 

aktier uppgick vid periodens slut till 10 099 781 

(7 574 836).

• Under 2018 genomfördes en emission under för-

sta kvartalet som fulltecknades. Med emissionen 

ökade antalet aktier med 2 524 945 och bolaget 

tillfördes 37,9 msek före emissionskostnader. 

Därutöver nyemitteras 5 049 890 teckningsop-

tioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigade till 

teckning av 1 683 296 aktier i början av 2019. 

• I början av året meddelade Petra Pharma, med 

vilka Sprint Bioscience sedan 2016 har ett li-

censierings- och samarbetsavtal för att utveckla 

pip4k2-inhibitorer som cancerläkemedel, att 

de lämnat in 3 patentansökningar för pip4k2- 

projektet och samma kvartal att de valt en läke-

medelskandidat och därmed utföll den första 

delmålsbetalningen om ca 16 msek till Sprint 

Bioscience.

• Under tredje kvartalet informerade Petra Pharma 

Sprint Bioscience att man beslutat ändra sitt 

utvecklingsfokus till en molekyl från bolagens 

backup-program. Denna förändring innebär en 

försening av tidigare meddelad tidplan och till-

hörande mellanliggande betalningar med cirka 

ett år. Avtalet med Sprint Bioscience är oföränd-

ekonomisk redovisning
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rat och Sprint Bioscience har enligt avtalet inte 

några investeringsåtaganden.

• Under andra kvartalet informerade Sprint Bio-

science att bolaget patentsökt användning av 

biomarkörer i Vps34-projektet. 

• Under tredje kvartalet informerade bolaget 

kring resultat från en toxikologisk studie i bo-

lagets Vps34-program, som visade att bolagets 

Vps34-hämmare, sb02024, är väl tolererad och 

kommer kunna ligga till grund för en regulato-

risk glp-kontrollerad toxikologisk studie, för 

vidare kliniska studier.

• I tredje kvartalet kommunicerade Sprint Bio-

science att bolaget ingått en ömsesidig överens-

kommelse om en avsiktsförklaring (term sheet) 

för stk25-projektet med ett läkemedelsbolag 

verksamt inom diabetes och metabola sjukdo-

mar och därmed inlett slutförhandlingar.

• I december meddelade bolaget att ett avtal om 

bryggfinansering om 12 msek i syfte att täcka 

bolagets behov av rörelsekapital tecknats. Lånet 

löper till sista februari 2019 med möjlighet till 

förlängning till den sista mars 2019. Lånet upp-

tas till marknadsmässiga villkor med en ränta 

om 3% per månad fram till den sista februari 

2019 och 4% för mars månad i det fall möjlig-

heten till förlängning utnyttjas. Lånet har i sin 

helhet återbetalats.

händelser efter rapportperiodens 
 utgång

• I februari informerade bolaget att lösenperiod-

en avslutats för teckningsoptioner av Serie 

2018/2019:1 som löpte mellan 28 januari 2019– 

8 februari 2019 och som emitterades i samband 

med bolagets företrädesemission av units som 

slutfördes under mars 2018. Utfallet visar att 

totalt har 1 527 779 aktier tecknats till en kurs 

17,17 sek per aktie, motsvarande en tecknings-

grad om cirka 90,76 procent. Sprint Bioscience 

tillförs således cirka 26,2 msek före emissions-

kostnader.

• Den 28 mars 2019 informerade bolaget att 

man med lg Chem Life Sciences Company 

(lg Chem) ingått ett samarbets- och licensavtal 

för forskning, utveckling och kommersialisering 

av Sprint Bioscience program i tidig utvecklings-

fas för nash och metabola sjukdomar.

produktportfölj
Sprint Bioscience projektportfölj bestod under 2018 

av fyra projekt, tre inom onkologi och ett inom 

nash (non-alcoholic steatohepatitis). Framtida 

projekt kommer att fokusera enbart på onkologi.

cancer
Ett av de tre onkologiprojekten drivs av bolagets 

licenspartner Petra Pharma i New York. Målprote-

inet 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. Detta projekt presenterades 

av Petra Pharma som en potentiell behandling för 

hematologiska sjukdomar när American Society of 

Hematology höll sitt årliga möte i december 2018.

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 

ekonomisk redovisning
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nyupptäckt mekanism och bolaget 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 immunonkologiska läkemedel. De patienter 

som svarar dåligt på immunonkologisk behandling 

idag lider av just låg infiltration av immunceller i 

tumören. Bolaget har  också i en första begränsad 

toxikologisk studie i mus visat att föreningen är väl 

tolererad och visar inga kliniska tecken på toxicitet. 

Nästa steg för projektet är att inleda glp-kon-

trollerade studier till grund för start av en klinisk 

studie. Inför detta har vi patentsökt användandet 

av en specifik biomarkör som kan användas för att 

identifiera rätt patienter och även följa effekten av 

behandlingen. Arbetet fokuseras nu på att hitta rätt 

kombinationsbehandling och en licenstagare för att 

ta detta projekt vidare in i kliniska studier.

Det tredje onkologiprojektet riktar sig mot en 

ännu inte namngiven proteinfamilj. Projektet syf-

tar till att ta fram läkemedel riktat mot en familj 

av proteiner som är involverade i cellens svar på 

dna-skador (dna-damage response, ddr), cell-

cykel-kontroll 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 kombinationsbehand-

lingar med andra läkemedel som hämmar ddr, 

eller i kombination med strålterapi. Det finns även 

potentiella synergier med olika immunterapier.

nash
I vårt nash-projekt arbetar vi med en ny verk-

ningsmekanism och ett nytt målprotein, protein-

kinaset stk25. Protein har visats vara involverat 

i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflam-

matorisk respons och fibros i nash. Detta ger 

oss möjlighet att utveckla behandlingar som kan 

bromsa utvecklingen av både tidiga och sena stadier 

av nash, antingen som monoterapi eller i kombi-

nation med andra nash-preparat. 

I projektet har vi utvecklat potenta, selektiva 

inhibitorer av målprotein som nu profileras i cell-

baserade modeller.

nya projekt
Vi utvärderar kontinuerligt nya målproteiner som 

kan bli grunden för nya projekt i vår projektport-

följ. Vi startar nya onkologiprojekt där målet är att 

påverka immunsystemets funktion i cancer genom 

att fokusera på tumörmetabolism, inflammatorisk 

signalering och faktorer som påverkar tumörens 

mikromiljö. De potentiella läkemedel som kommer 

ur dessa projekt får därmed verkningsmekanismer 

som är unika och har möjlighet att komplettera 

 existerande terapier på ett kraftfullt sätt.

bolagsstyrning 
Sprint Bioscience bolagsstyrning utgår från aktie-

bolagslagen, bolagsordningen, First Norths regel-

verk samt interna regler och föreskrifter. 

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska 

tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till han-

del på en reglerad marknad. Koden behöver i dags-

läget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade 

på First North, men gäller från 2019, varför bolaget 

inlett ett arbete för att säkerställa efterlevnad.

Det interna regelverket omfattas främst av sty-

relsens arbetsordning, vd-instruktion samt besluts- 

och attestordning. Internt finns även policydoku-

ment som vägledning i bolagets verksamhet och för 

dess medarbetare.

ekonomisk redovisning
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Aktieägare

Bolagsstämma Externa revisorerValberedning

Styrelse

VD

översikt över bolagsstyrning i sprint 
bioscience

aktieägare
Vid slutet av 2018 hade Sprint Bioscience  cirka 

1 750 aktieägare och antal aktier uppgick till 

10 099 781. 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.

årsstämma 
Årsstämman i Sprint Bioscience hålls vanligtvis i 

april eller maj månad i Stockholm eller Huddinge. 

Sprint Bio science offentliggör tid och plats för 

årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. 

Uppgifterna om tid och plats går att hitta på bola-

gets webbplats www.sprintbioscience.com.

Stämman är bolagets högsta beslutande organ, 

som bland annat utser 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 styrel-

sens ledamöter och verkställande direktören samt 

beslutar om arvode för styrelsen och fastställer 

principerna för ersättning till verkställande direk-

tör 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 Dag-

bladet 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 

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 bolagsstäm-

man och dessutom anmält sig till stämman senast 

den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte 

vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, mid-

sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 

 infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Vid årsstämman 16 maj 2018 omvaldes Rune 

Nordlander som styrelseordförande samt Charlotta 

Liljebris och Karin Meyer till ordinarie ledamöter. 

Till ny ledamot i styrelsen valdes Ingemar Kihl-

ström. Vidare omvaldes pwc som bolagets revisorer. 

Stämman gav även styrelsen rätten intill års-

stämman 2019 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 2019 kommer att äga rum den 15 

maj 2019. 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 16 maj 2018 fattades beslut 

om följande principer för att utse valberedning. 

Valberedningen inför årsstämman 2019 ska utgö-

ras av styrelseordföranden och en representant för 
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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 represen-

tant 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 års-

stämman 2018 offentliggjordes den 14 november 

2018 och består av Peter Werme, representant för 

Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär Nord-

lund representant för eget aktieinnehav och Evitra 

Proteome ab, Gunnar Hesse representant för Staf-

fan Halldin, 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 16 maj 2018 omvaldes Öhrlings 

Price Waterhouse Coopers ab, med Leonard Daun 

som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden 

intill årsstämma 2019.

styrelsen och dess arbete
Styrelsen är efter bolagsstämman det högsta be-

slutsfattande 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, konti-

nuerligt utvärdera den finansiella ställningen och 

resultatet samt utvärdera den operativa ledningen. 

Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsre-

dovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. 

Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

styrelsens sammansättning
Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman 

för den period som avslutas vid nästkommande års-

stämma. Enligt bolagets bolagsordning ska de sty-

relseledamöter 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 arbetsför-

delningen mellan styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören. Vid det konstituerande 

styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för 

den verkställande direktören, inklusive instruktio-

ner för finansiell rapportering. Om styrelsen inom 

sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsord-

ning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslu-

tanderätt som styrelsen har delegerat till utskott, 

samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. 

För närvarande består styrelsen av fyra ordina-

rie styrelseledamöter, utan suppleanter och vid års-

stämman den 16 maj 2018 valdes Rune Nordlander 

samt Charlotta Liljebris och Karin Meyer till ordi-

narie ledamöter. Till ny ledamot i styrelsen valdes 

Ingemar Kihlström. Rune Nordlander utsågs på det 

konstituerande styrelsemötet efter årsstämman till 

styrelsens ordförande. 

Rune Nordlander representerar bolagets största 

ägare och anses inte vara oberoende, övriga leda-

möter anses vara oberoende i förhållande till bola-

get, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsord-

ning och verkställande direktörens arbete regleras i 

en särskild instruktion. Viktiga frågor för styrelsen 
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under året har varit strategin kring kommersia-

lisering av bolagets läkemedelsprojekt, finansiell 

utveckling, kapitalbehov och kommunikation till 

aktiemarknaden.

styrelsens närvaro

styrelsemedlem
närvarande vid 

antal möten
av antal 

möten

Rune Nordlander 11 11

Charlotta Liljebris 11 11

Karin Meyer 11 11

Pär Nordlund(1) 6 11

Ingemar Kihlström(2) 4 11
1) Lämnade styrelsen vid årsstämma maj 2018
2) Invald vid årsstämma maj 2018

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 frå-

gor behandlas inom styrelsen.

intern kontroll 
Syfte med internkontroll är att rimligt kunna säker-

ställa att bolagets operativa strategier och mål kan 

följas upp samt att skydda ägarnas investeringar.

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen det över-

gripande ansvaret för att Sprint Bioscience organi-

sation är utformad så att bokföringen, medelsför-

valtningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Bolagets 

interna kontrollstruktur har som utgångspunkt ar-

betsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 

direktören. Den verkställande direktören ansvarar 

för att det finns god intern kontroll och formalise-

rade rutiner som säkerställer tillförlitligheten i den 

externa finansiella rapporteringen.

Bolaget har en enkel juridisk och operativ struk-

tur där styrelsen kontinuerligt följer upp bolagets 

interna kontroll i samband med den löpande inter-

na och externa finansiella rapporteringen och har 

mot denna bakgrund valt att inte inrätta en särskild 

funktion för intern revision. 

verkställande direktören och företags-
ledning
Verkställande direktör tillsätts och entledigas av 

styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande av 

styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närva-

ro. Sprint Bioscience verkställande direktör leder 

den löpande operativa verksamheten. En skriftlig 

instruktion definierar ansvarsfördelningen mellan 

styrelsen och verkställande direktören. Verkstäl-

lande direktören rapporterar till styrelsen och rap-

porterar vid varje styrelsemöte hur verksamheten 

utvecklas utifrån de beslut som styrelsen fattat. 

Sprint Bioscience verkställande direktör är An-

ders Åberg som tillsammans med övriga i företags-

ledningen, vilken totalt består av fem medlemmar, 

har det löpande ansvaret för verksamheten. Samt-

liga presenteras under avsnittet ”Styrelse, ledande 

befattningshavare och revisor” sid 56.

ersättningar till styrelse, revisor, vd 
och övriga ledande befattningshavare
ersättning till styrelseledamöter
Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, 

inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. 

Vid årsstämman den 16 maj 2018 beslutades att 

styrelsearvode ska utgå med 200 000 sek till ord-
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föranden samt 100 000 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 16 maj 2018 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 befatt-

ningshavare beslutas av verkställande direktören 

 efter samråd med styrelsens ordförande och i enlig-

het med de principer som fastställts på årsstämman.

Ersättning till vd och övriga ledande befatt-

ningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, 

förmåner i form av optionsprogram samt pension. 

För ytterligare information kring styrelse, vd 

och ledning, se ”Styrelse, ledande befattningshavare 

och revisor” sid 56. Redovisning av ersättning jäm-

te övriga väsentliga villkor återfinns under not 10, 

sid 48.

resultat och finansiell ställning 
resultat
Rörelseresultatet var negativt och uppgick till 

-22 059 (-10 668) tsek. I jämförelse med föregåen-

de år är det försämrade rörelseresultatet hänförligt 

till dels minskade intäkter men även ökade kostna-

der som ett resultat av mer omfattande aktiviteter i 

forskningsverksamheten, ytterligare anställda samt 

kostnader i samband med flytt till nya lokaler.

intäkter
Nettoomsättningen under året uppgick till 17 936 

(23 967) tsek. Intäkterna under året är främst 

hänförliga till delmålsbetalning pip4k2-projektet 

under första kvartalet. Totala intäkter omfattar 

även aktiverade kostnader i pågående utvecklings-

projekt vilka uppgick till 9 677 (8 353) tsek.

kostnader
Kostnaderna ökade under helåret och uppgick till 

49 933 (44 096) tsek. Kostnadsökningen relaterar 

aktiviteter i pågående forskningsprojekt, ytterligare 

anställda samt kostnader i samband med flytt till 

nya lokaler. 

kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-

gick till under året till -19 083 (-23 142) tsek. Lik-

vida medel vid utgången av perioden uppgick till 

14 690 (1 479) tsek.

Bolaget genomförde under första  kvartalet 2018 

en företrädesemission av aktier och tecknings- 

optioner. Emissionen, som slutfördes under april 

har tillfört bolaget 37,9 msek före emissions-

kostnad er, vilka vid periodens slut uppgick till 6,5 

msek. Därutöver nyemitteras 5 049 890 teck nings-

optioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigade 

till teckning av 1 683 296 aktier.  Avstämningsdag 

för teckningsoptionerna var den 8 februari 2019 

och teckningskursen uppgick till 17,17 sek, vilket 

motsvarade 70% av den volymvägda genomsnitt-

liga aktiekursen i under perioden 14–25 januari 

2019. Totalt tecknades 1 527 779 aktier och bolaget 

tillförs under kvartal 1 2019 26,2 msek före emis-

sionskostnader, vilka uppgick till 1,2 msek. 

I december 2018 tecknade bolaget ett avtal 

om bryggfinansiering på 12,0 msek som löper till 

sista februari 2019 med möjlighet till förlängning 

till den sista mars 2019. Lånet är upptaget till 

marknadsmässiga villkor med en ränta om 3% per 

månad fram till den sista februari 2019 och 4% för 

mars månad i det fall möjligheten till förlängning 

utnyttjas. Lånet har i sin helhet återbetalats.

ekonomisk redovisning
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Styrelsen tillsammans med ledningen följer likvi-

ditetssituationen fortlöpande. Genom att bolaget 

slutit ytterligare ett licensavtal, är bedömningen 

att finansiering är tryggad för den kommande 

12- månaders perioden. Med ökade aktiviteter i 

forskningsverksamheten kommer det dock långsik-

tigt att finnas behov av ytterligare finansiering för 

att trygga likviditeten i bolaget. Mot denna bak-

grund utvärderar styrelse och ledning kontinuerligt 

konkreta möjligheter till kapitaltillskott. 

investeringar 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 

11 076 (8 564) tsek under året och bestod främst 

av aktiverade utvecklingskostnader om 9 677 

(8 353) msek.

personal
Antalet anställda per 31 december var 27 (26).

aktien och optioner
Bolaget har per den 31 december 10 099 781 aktier 

och 110 000 Teckningsoptioner, som har tecknats 

av en styrelseledamot och personalen. Därtill fanns 

5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 

vilka berättigade till teckning av 1 683 296 aktier i 

början av 2019. Det finns inga utestående konverti-

bler i Sprint Bioscience. Aktien handlas på Nasdaq 

First North Premier.

För ytterligare information se avsnitt ”Sprint 

Bio science – Aktien”, sid 24.

bemyndiganden
Vid den ordinarie årsstämman i Sprint  Bioscience ab 

den 16 maj 2018 beslutades i enlighet med styrel-

sens förslag. Årsstämman gav även styrelsen rätten 

intill årsstämman 2019 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
Styrelsens och ledningens vision är att bygga ett 

varaktigt, lönsamt bolag och att nå detta mål ge-

nom utlicensiering av egna projekt. Därmed är 

 fokus för bolaget att kontinuerligt utöka projekt-

portföljen samt höja värdet i befintliga projekt. 

belopp i tsek 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter 17 936 23 967 34 992 7 726   -  

Rörelseresultat -22 059 -10 668 4 566 -15 357 -11 259

Resultat efter skatt -22 216 -10 663 4 541 -15 500 -11 464

Resultat per aktie kr -2,51 -1,46 0,65 -2,37 -2,35

Likvida medel 14 690 1 479 23 607 7 627 13 976

Soliditet 63% 79% 58% 16% 80%

Antal anställda 27 27 23 17 17

ekonomisk redovisning
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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 accessbetal-

ning, prekliniska och kliniska delsmålsersättningar 

samt royalties på försäljning.

Marknaden för utlicensiering av läkemedels-

projekt har ökat de senaste tio åren och de stora 

läkemedelsbolagen går mot en affärsmodell där de 

inlicensierar en större del av sina projekt.

väsentliga riskfaktorer
Sprint Bioscience bedriver ett antal utvecklingspro-

jekt med syfte att identifiera läkemedelskandidater 

som har potential att genomgå kliniska studier och 

i förlängningen, godkännas som nya läkemedel. Det 

är inte säkert att Sprint Bioscience kan identifiera 

läkemedelssubstanser som av en potentiell samar-

betspartner bedöms ha en tillräcklig effekt och sä-

kerhetsprofil för att motivera en fortsatt utveckling. 

Det finns en risk att projekt där samarbetsavtal har 

ingåtts måste avbrytas och därmed går potentiella 

intäktsmöjligheter förlorade.

Sprint Bioscience strategi är att utveckla projekt 

fram till de kliniska studierna och därefter ingå 

avtal med större läkemedelsbolag som ansvarar för 

den 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 att-

raktiva 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 mark-

nadsutsikter eller ändrad konkurrenssituation.

Uteblivna eller avbrutna samarbeten kan med-

föra uteblivna intäkter för bolaget, som i sin tur 

skulle påverka bolagets finansiella ställning negativt.

Se även not 3 för finansiella risker på sid 45.

resultatdisposition
förslag till vinstdisposition 
Till Årsstämmans förfogande står följande vinst-

medel (kronor):

Överkursfond  100 546 416 

Ansamlad förlust  -68 871 202

Årets förlust   -22 215 886

 9 459 328

Styrelsen föreslår att  

vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 9 459 328 

Då avsikten är att tillgängligt kapital skall användas 

i syfte att nå den långsiktiga visionen om ett var-

aktigt 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 2018. 

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 an-

givna i tusental kronor (tsek).

ekonomisk redovisning
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RESULTATRÄKNING

tsek not  2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 17 936 23 967

Aktiverat arbete för egen räkning  9 677 8 353

Övriga rörelseintäkter 6 260 1 109

Summa rörelsens intäkter  27 873 33 429

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter  -10 422 -11 342

Övriga externa kostnader 7, 8 -17 216 -13 192

Personalkostnader 9, 10 -21 357 -18 352

Av- och nedskrivningar av materiella och  

immateriella anläggningstillgångar 13, 14 -704 -564

Övriga rörelsekostnader 6 -234 -645

Summa rörelsens kostnader  -49 933 -44 096

Rörelseresultat 5 -22 059 -10 668

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11  53

Räntekostnader och liknande resultatposter  11 -156 -48

Resultat från finansiella poster 11 -156 5

Resultat före skatt  -22 216 -10 663

   

Skatt på årets resultat 12  – –

årets resultat   -22 216 -10 663

Rapport över totalresultat

Årets resultat  -22 216 -10 663

Övrigt totalresultat, netto efter skatt  – –

summa totalresultat   -22 216 -10 663

Resultat per aktie före utspädning, sek 20 -2,51 -1,46

Resultat per aktie efter utspädning, sek 20 -2,51 -1,46

Genomsnittligt antal aktier  8 837 309 7 318 836
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BALANSRÄKNING

tsek not 2018-12-31 2017-12-31

tillgångar 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och  

utvecklingsarbeten  13 38 771 29 094

Summa immateriella tillgångar  38 771 29 094

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 14 2 207 1 512

Summa materiella anläggningstillgångar  2 207 1 512

Summa anläggningstillgångar   40 978 30 606

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar och övriga fordringar  16 1 664 2 200

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 957 1 200

Summa kortfristiga fordringar  3 621 3 400

Kassa och bank 18 14 690 1 479

Summa omsättningstillgångar 15  18 312 4 879

summa tillgångar  59 290 35 485
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BALANSRÄKNING

tsek not  2018-12-31  2017-12-31

eget kapital och skulder

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital  1 010 757

Fond för utvecklingsutgifter  26 774 17 097

Summa bundet eget kapital  27 784 17 854

Fritt eget kapital

Överkursfond 19 100 547 69 428

Balanserat resultat  -68 871 -48 531

Årets resultat   -22 216 -10 663

Summa fritt eget kapital  9 459 10 234

Summa eget kapital   37 243 28 089

Kortfristiga skulder

Upplåning 21 12 000 –

Leverantörsskulder  4 710 3 394

Övriga skulder 22 670 601

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 4 666 3 401

Summa kortfristiga skulder 15  22 046 7 396

summa skulder och eget kapital  59 290 35 485
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

     Övrigt Balanserad Summa 
  Aktie- Utvecklings- tillskjutet vinst inkl. eget 
tsek not kapital fond kapital årets resultat kapital

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

Totalresultat

Periodens resultat     -10 663 -10 663

Avsättning till reserver  
– Aktivering av utvecklingsutgifter   8 360  -8 360 

Summa totalresultat   0 8 360 0 -19 023 -10 663

Transaktioner med aktieägare

Nyemission  51  10 957  11 008

Kostnader i anslutning till nyemission    -685  -685

Emission av teckningsoptioner    -66  -66

Summa transaktioner med aktieägare 51 0 10 206 0 10 257

Utgående balans per 2017-12-31  757 17 097 69 429 -59 195 28 089

eget kapital per 2018-01-01  757 17 097 69 428 -59 195 28 088

Totalresultat

Periodens resultat     -22 216 -22 216

Avsättning till reserver 
– Aktivering av utvecklingsutgifter   9 677  -9 677 0

Övrigt totalresultat       

Summa totalresultat   757 26 774 69 428 -31 892 5 873

Transaktioner med aktieägare

Nyemission  252  37 622  37 874

Kostnader i anslutning till nyemission    -6 503  -6 503

Summa transaktioner med aktieägare 252 0 31 119 0 31 370

Utgående balans per 2018-12-31  1 010 26 774 100 547 -91 087 37 243



42              sprint bioscience årsredovisning 2018

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

tsek not  2018-12-31 2017-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 -22 059 -10 668

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 – Återläggning av avskrivningar  704 564

 – Övriga poster ej kassapåverkande  - 46

Erlagd ränta  -156 -41

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital  -21 512 -10 098

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar och  
övriga kortfristiga fordringar 16, 17 -221 -164

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 15 1 334 -12 630

Ökning/minskning leverantörsskulder 15  1 316 -249

Summa förändringar i rörelsekapital  2 429 -13 043

kassaflöde från den löpande verksamheten   -19 083 -23 142

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 13 -9 677 -8 360

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 14 -1 399 -204

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 076 -8 564

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission  37 874 10 257

Kostnader i samband med nyemission  -6 503 

Lån  12 000 

Amortering av lån 22  -769

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   43 371 9 488

periodens kassaflöde   13 212 -22 218

Likvida medel vid årets början  1 479 23 607

Kursdifferens i likvida medel  0 90

likvida medel vid årets slut   18 14 690 1 479

ekonomisk redovisning
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REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

not 1 allmän information

Sprint Bioscience utvecklar läkemedel främst inom området cancer, men 
även diabetes och har sedan starten 2009 byggt en organisation med 
gedigen kompetens samt etablerat en välfungerande metodik att driva 
läkemedelsprojekt i preklinisk fas.

Bolagets affärsmodell bygger på att identifiera, starta och utveckla 
läkemedelsutvecklings-projekt 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 värdet på marknaden. Kommersiellt fokus, baserat på 
partnersamtal vägs in redan från start och styr prioritering av projekten 
inom bolaget. 

Ett licensavtal sluts vanligen när ett projekt är på väg in i kliniska 
studier och innehåller typiskt en accessbetalning när kontraktet signeras, 
delmålsbetalningar som normalt utbetalas vid inledande av de olika 
kliniska faserna, vid myndighetsgodkännande samt vid uppnående av på 
förhand definierade försäljningsmål inkl. royalty på försäljning av färdig 
läkemedelsprodukt.

Sprint Bioscience 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.

Samtliga belopp redovisas i tusental svenska kronor, tsek om inte annat 
anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

not 2 sammanfattning av väsentliga  
 redovisningsprinciper

Sprint Bioscience ab har upprättat årsredovisningen enligt årsredovisnings-
lagen (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 uttalan-
den, 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 enlight rfr 2 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 betydelse anges i Not 4. 

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt beräknad på periodens 
skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den aktuella skatte-
kostnaden 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. Ledning-
en 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 realise-
ras 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 av Sprint Biosciences leasade tillgångar klassificeras som ope-
rationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar redovisas och värderas till upplupet anskaffningsvär-
de med tillämpning av effektivräntemetoden. Det redovisade värdet av 
dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som 
redovisats (se nedskrivning nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella till-
gångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella intäkter. 
Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs 
av posterna kundfordringar, övriga fordringar och kassa och bank.  

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella skulder redovisas och värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning redovisas netto efter 
transaktionskostnader och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resul-
taträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivränte-
metoden. Övriga finansiella skulder består av upplåning från kreditinstitut, 
leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. 

Allmänna principer
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas på af-
färsdagen – det datum då bolaget förbinder sig att köpa eller sälja tillgång-
en eller skulden. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

Finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella skulder klassificeras 
som kortfristiga skulder om inte bolaget har en ovillkorlig rätt att skjuta upp 
betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter rapportperiodens slut. 

Redovisat värde för kortfristiga finansiella skulder och tillgångar förut-
sätts motsvara dess verkliga värde, eftersom dessa poster är kortfristig till 
sin natur. Bokfört värde på bolagets övriga finansiella tillgångar och skulder 
bedöms motsvara verkligt värde på dessa.

Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Bolaget bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade 
till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Bolaget redovisar 
en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporte-
ringsdatum. För kundfordringar tillämpas den förenklade ansatsen för kre-
ditreservering. Metoden innebär att förväntade förluster under fordrans 
hela löptid används som utgångspunkt för reservering. Reserven baseras 
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på den förväntade kreditförlusten där beloppet motsvaras av nuvärdet av 
skillnaden mellan det förväntade återvinningsbara beloppet och beloppet 
enligt avtalet. 

I efterföljande perioder redovisas finansiella tillgångar som är anskaffa-
de med avsikt att innehas kortsiktigt (kortfristig placering) i enlighet med 
lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknads-
värde. 

Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation 
på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna 
(andra långfristiga värdepappersinnehav). Nedskrivning sker om värde-
nedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultat-
räkningen.

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 tillgång-
ens 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 balans-
räkningen. 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 rapport-
periods 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 
och testning, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att 
åstadkomma identifierbara och unika läkemedelskandidater, redovisas 
som immateriell tillgång när specifika kriterier varit uppfyllda som relaterar 
till den tekniska möjligheten att färdigställa en läkemedelskandidat 
samt att bolaget har kunnat identifiera ett tydligt kommersiellt intresse 
och därmed ett sannolikt ekonomiskt värde. De kriterier som skall vara 
uppfyllda är:

• 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 läkemedels kandidaten.
• Det kan visas hur läkemedelskandidaten sannolikt kan generera ett 

framtida ekonomiskt värde och kassaflöde.
• Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja läkemedelskandidaten 
finns tillgängliga.

• 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 läkemedels-
kandidaten, 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 utvecklings-
kostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den 
tidpunkt då tillgången är färdig att användas.

Styrelsen gör regelbundet en bedömning om fortsatt aktivering eller 
om det föreligger behov av nedskrivning. Beslut tas baserat på en nyttjan-
devärdebedömning 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 marknadsvärde. 

Sprint Bioscience skriver av immateriella tillgångar med bestämbar 
nyttjandeperiod linjärt över 3–5 år.

IAS 36
Enligt ias 36 skall en tillgång inte tas upp i Balansräkningen till ett högre 
värde än vad bolaget kan återvinna genom att antigen sälja eller nyttja 
tillgången. Bedömning ska göras för respektive kassagenererande enhet, 
dvs den lägsta nivå där det i allt väsentligt finns oberoende kassaflöden 
som diskonteras med hänsyn till markandsavkastningskrav och risken 
förknippad med den specifika tillgången.
För Sprint Bioscence del utgör respektive projekt för utveckling av unika 
läkemedelskandidater kassagenererande enhet i bolaget och värdet av de 
utgifter för utveckling och testning av dessa läkemedelskandidater som 
bolaget redovisat som immateriell tillgång skrivs inte av systematisk utan 
prövas årligen i ett s.k. impairment test. Syfte är att se om de kostnader 
som finns aktiverade i bolagets balansräkning kan försvaras utifrån de 
förväntade kassaflöden som en utlicensiering av ett projekt sannolikt 
skulle generera.

Under Not 13 beskrivs närmare Sprint Biosciene modell för utlicensie-
ring av läkemedelskandidater och hur bolaget per 2018-12-31 prognosti-
serat kassaflöden och beräknat diskonteringsfaktor.

Materiella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar prövas vid varje rapport-
periods slut enl. ias 36 för att bedöma om det finns indikation på ned-
skrivningsbehov. Om så är fallet, beräknas enl. ias 36 tillgångens återvin-
ningsvärde. En nedskrivning görs då med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att ned-
skrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring 
i den antaganden som låg till grund för beräkning av återvinningsvärdet. 
Nedskrivning av goodwill återförs aldrig. En reversering görs bara när till - 
gångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det värde som 
skulle redovisats, med avdrag för avskrivningar, om ingen ned skrivning 
gjorts.

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 pensionsför-
säkringar 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 accep-
terar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Sprint Bioscience 
redovisar avgångsvederlag när Sprint Bioscience bevisligen är förpliktad 
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endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan 
möjlig het 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 personal-
kostnad och som en ökning av eget kapital. Sociala avgifter på förmånen 
redovisas som en personalkostnad. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassa, banktillgodo-
havanden, övriga kortfristiga placeringar och vid förekommande fall 
utnyttjad checkräkningskredit.

Segmentrapportering
Verksamheten i Sprint Bioscience är organiserad som en sammanhållen 
verksamhet med likartade risker och möjligheter. För de läkemedelskan-
didater och de tjänster som produceras, utgör hela bolagets 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 verk-
samhet bedrivs i Sverige.

Omräkning av utländsk valuta
Sprint Bioscience funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan. Det innebär att de finansiella rapporterna presente-
ras 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 valutakurs-
vinster och förluster redovisas i rörelseresultatet.

Förändringar i standarder och tolkningar
IFRS 9
ifrs 9 gäller från den 1 januari 2018 och hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter de delar 
av ias 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instru-
ment. ifrs 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna 
ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas tre värderingskategorier 
för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över 
övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Bolaget till-
lämpar undantagsreglerna i rfr 2 och bolagets analys visar att standarden 
därmed inte får någon effekt på bolagets resultat och balansräkning. rfr 2 
innebär att nedskrivningsreglerna i ifrs 9 följs.

IFRS 15
ifrs 15 reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som ifrs 
15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar 
information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten 
innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter 
kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets 

kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt ifrs 15 redovisas när kunden 
erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att 
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. ifrs 15 ersätter ias 
18 Intäkter och ias 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande sic och ifric. 
ifrs 15 trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Sprint Bioscience erhåller intäkter för utlicensiering av forskningspro-
jekt, vilka omfattar utveckling av en läkemedelskandidat. I samband med 
att ett licensavtal tecknas, övergår kontrollen och nyttjanderätten över 
läkemedelskandidaten till licenstagaren. 

Avtalen löper över flera år och intäkter som kommer Sprint Bioscience 
till del består dels av en accessbetalning som utbetalas när avtal ingås, 
dels delmålsbetalningar som normalt utbetalas när respektive klinisk fas 
inleds, vid myndighetsgodkännande samt vid uppnående av på förhand 
definierade försäljningsmål inkl. royalty på försäljning av färdig läkeme-
delsprodukt. Avtal kan även innehålla ersättning för arbete som Sprint 
Bioscience utför på uppdrag av licenstagaren efter det att avtal ingåtts, 
vilken i förekommande fall redovisas som en intäkt. 

Accessbetalningar som erhålls i samband med att ett samarbetsavtal 
ingås intäktsförs i takt med avtalets löptid under förutsättning att Sprint 
Bioscience uppfyllt samtliga åtaganden enligt avtalet.

Övergången till ifrs 15 har inte inneburit någon effekt på resultat och 
balansräkning. Bolaget har således inte identifierat några skillnader i redo-
visning vid övergång till ifrs 15 med undantag för utökade upplysningskrav. 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

International Accounting Standards Board (iasb) har gett ut ett antal nya 
och ändrade standarder som gäller från 1 januari 2019. Nedan följer en 
beskrivning samt bolagets tillämpning.

IFRS 16
ifrs 16 som träder i kraft den 1 januari 2019 kräver att leasetagare redovi-
sar tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för 
avtal som är kortare än 12 månader och/eller avser små belopp. Standar-
den 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 nyttjande-
rätt 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 effekt på bolagets 
redovisning.

not 3 finansiell riskhantering

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella 
risker: marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Andra risker är utveck-
lings- och operationella risker och förändringar i lagstiftning.

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.

a) Marknadsrisk
Transaktionsexponering
Sprint Bioscience intäkter är i usd, medan övervägande del kostnaderna 
ligger i sek. Bolaget har svenska kronor som funktionell samt rapporterings-
valuta, 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.

ekonomisk redovisning
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b) Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk uppstår genom att likvida medel och tillgodohavanden finns pla-
cerade 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 främst av betalnings-
villkor gentemot kunder och krediter från leverantörer.

Per den 31 december 2018 har Sprint Bioscience en likviditet om 
14 690 tsek (1 478 tsek).

Sprint Bioscience har fordringar på 3 621 tsek (3 400 tsek) som för-
faller under första kvartalet 2019. 

Bolaget genomförde under första kvartalet 2018 en företrädesemission 
av aktier och tecknings-optioner. Emissionen, som slutfördes under april 
har tillfört bolaget 37,9 msek före emissionskostnader, vilka vid periodens 
slut uppgick till 6,5 msek. Därutöver nyemitteras 5 049 890 tecknings-
optioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigade till teckning av 1 683 
296 aktier. Avstämningsdag för teckningsoptionerna var den 8 februari 
2019 och  teckningskursen uppgick till 17,17 sek, vilket motsvarade 70% 
av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen i under perioden 14–25 
januari 2019. Totalt tecknades 1 527 779 aktier och bolaget kommer under 
kvartal 1 2019 tillföras 26,2 msek före emissionskostnader, vilka uppgick 
till 1,2 msek. 

I december 2018 tecknade bolaget ett avtal om bryggfinansiering på 
12,0 msek som löper till sista februari 2019 med möjlighet till förlängning 
till den sista mars 2019. Lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor med 
en ränta om 3% per månad fram till den sista februari 2019 och 4% för 
mars månad i det fall möjligheten till förlängning utnyttjas.

Hantering av kapitalstrukturen
Bolagets mål avseende kapitalstrukturen är att trygga förmågan att fortsät-
ta utveckla sin verksamhet och därmed öka värdet på bolaget.

   2018-12-31 2017-12-31
Total upplåning (not 21)  12 000 0 
Avgår: likvida medel (not 18)  -14 690 -1 479 
Nettoskuld   -2 690 -1 479 
Totalt eget kapital   37 243 28 089
Summa kapital   34 553 26 610

Verkligt värde
Under 2018 och vid räkenskapsåret slut 2018-12-31 har Sprint Bioscience 
inte tillgångar eller skulder redovisade till verkligt värde.

Sprint Bioscience har inte heller några finansiella tillgångar som är redo-
visade 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. 
Bolaget strävar efter att i huvudsak ha likviditet placerad i sek och undvika 
exponering i andra valutor och då främst usd.

För de nettoflöden bolaget haft under 2018 i usd, skulle en 10-procentig 
ökning av den svenska kronan mot usd och baserat på att andra riskfakto-
rer förblir oförändrade, påverka rörelseresultatet och eget kapital enligt 
följande ha en nettoeffekt på ca -450 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 kliniska studier 
påbörjas 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 samarbets-
partnern väljer att avbryta projekten till följd av förändrade marknadsutsik-
ter 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 driver läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk fas och 
utvecklar läkemededelskandidater för att sedan utlicensiera dem till en 
part som kan ta projekten vidare till ett färdigt läkemedel. Ett licensavtal 
sluts vanligen när ett projekt är på väg in i kliniska studier och innehåller 
typiskt en accessbetalning när kontraktet signeras, delmålsbetalningar 
som normalt utbetalas vid inledande av de olika kliniska faserna, vid 
myndighetsgodkännande samt vid uppnående av på förhand definierade 
försäljningsmål. Avtal kan även innehålla kostnadstäckning för arbete som 
Sprint Bioscience utför efter utlicensiering.

Bolaget har slutit avtal kring ett program inom tumörmetabolism, pip4k2 
med Petra Pharma och intäkter under 2018 hänför i huvudsak till en 
delmålsbetalning ut om ca 16 msek. 

Bolagets avtalsmodell innebär att fordran på licenstagare redovisas när 
båda parter är överens om att ett delmål uppnåtts och utbetalning sker 
med 30–45 dagars betalningstid.

Aktivering av utvecklingskostnader
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling 
och testning, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att 
åstadkomma identifierbara och unika läkemedelskandidater som kontroll-
eras utav bolaget, redovisas som immateriell tillgång när specifika kriterier 
uppfylls som relaterar till den tekniska möjligheten att färdigställa en läke-
medelskandidat samt att bolaget har kunnat identifiera ett tydligt intresse 
från läkemedelsbolag och därmed ett sannolikt ekonomiskt värde. Bolaget 
gör bedömningen att aktivering är möjlig trots den tidiga utvecklingsfasen 
då bolagets affärsmodell bygger på en snabb utvecklingsperiod, tidig utli-
censiering och därmed ett  tydligt kommersiellt värde. Direkt hänförbara 
utgifter som balanseras innefattar utgifter för anställda och en skälig andel 
av indirekta kostnader. Vid ordinarie styrelsemöte går styrelsen igenom 
de aktiverade projekten och gör en bedömning om fortsatt aktivering eller 
om det föreligger behov av nedskrivning. Beslut tas utifrån en nyttjande-
värdebedömning 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 marknadsvärde.

Sprint Bioscience skriver av immateriella tillgångar med bestämbar 
nyttjandeperiod linjärt över 3–5 år.

ekonomisk redovisning
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Nedskrivningstest
För Sprint Bioscence del utgör respektive projekt för utveckling av unika 
läkemedelskandidater kassagenererande enhet i bolaget och värdet av de 
utgifter för utveckling och testning av dessa läkemedelskandidater som 
redovisats som immateriell tillgång skrivs inte av systematisk utan prövas 
årligen enligt ias 36 för att bedöma om det finns indikation på nedskriv-
ningsbehov.

Se även not 13.

not 5 nettoomsättningens fördelning

Sprint Bioscience erhåller intäkter för utlicensiering av forskningsprojekt, 
vilka omfattar utveckling av en läkemedelskandidat. I samband med 
att ett licensavtal tecknas, övergår kontrollen och nyttjanderätten över 
läkemedelskandidaten till licenstagaren. Bolaget har utvärderat effekten 
av ifrs 15 och bedömningen är att strukturen i bolagets licensavtal ligger i 
linje med principen för ifrs 15.

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt 
följande:
     2018 2017
Sverige     175 –
Europa    7 207
USA     17 755 23 760 
Summa nettoomsättning  
per geografisk marknad    17 937 23 967 

Alla intäkter i usa är hänförliga till Petra Pharma Coorperation och utlicen-
siering av pip4k2-projektet.

Övriga intäkter avser försäljning av utrustning och uthyrning av 
personal.

Nettoomsättningen fördelar sig på 
prestationsförpliktelse    2018 2017
Tumörmetabolismprojektet    17 755 23 760
Personaluthyrning     7 207
Utrustning försäljning     175 0
Summa nettoomsättning  
per prestationsförpliktelse    17 937 23 967 

not 6 övriga rörelseintäkter och  
 övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter    2018 2017
Statliga bidrag     – 801 
Valutakursvinster     260 308 
Summa övriga rörelseintäkter    260 1 109

Övriga rörelsekostnader    2018 2017
Valutakursförlust     -234  -645
Summa övriga rörelsekostnader   -234  -645

not 7 operationell leasing

     2018-12-31 2017-12-31
Förfaller till betalning inom ett år   3 419 2 194
Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem år     156 –
Förfaller till betalning senare än fem år  – –
     3 575 2 194

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda fastigheter/
lokaler samt instrument som används i bolagets forskningsverksamhet.

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.

     2018 2017
PwC, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab
Revisionsuppdrag     233 325
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 17  46 
Skatterådgivning     0  8 
Övriga rådgivningstjänster    30  64 
Summa     280  443 

not 9 ersättningar till anställda  
 samt upplysningar om personal

Ersättningar till anställda
     2018 2017
Löner och ersättningar    14 554 12 620
Sociala kostnader     4 218  3 453
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer  1 245 1 191 
Summa     20 017  17 264 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader  
  2018   2017 
  Löner och andra  Pensions-  Löner och andra Pensions- 
  ersättningar kostnader Antal ersättningar kostnader Antal
Styrelseledamöter  375  – 4 300 – 4 
Verkställande  
direktörer och  
andra ledande  
befattningshavare  3 546 692 4 3 583 693 4
Övriga anställda  10 633 553 23 9 037 499 23
Summa  14 554 1 245 31 12 920 1 192 31

     
Medelantal anställda
  2018   2017
  Medelantal Varav  Medelantal Varav 
  anställda män  anställda män
Sverige  29 16   28 15
Totalt   29 16  28 15

Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande  
befattningshavare

   2018  2017
   Antal på  Antal på 
   balans- Varav balans- Varav 
   dagen män dagen män
Styrelseledamöter   4 2 4 2
Verkställande direktör  
och övriga ledande  
befattningshavare   4 2 4 2
Totalt   8 4 8 4

Vid uppsägning av verkställande direktören gäller en ömsesidig upp-
sägningstid 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. 
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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 verkställan-
de 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.

not 10 ersättning till styrelse och ledande  
 befattningshavare
2018 Grundlön/   Aktie- 
 Styrelse- Rörlig Pensions- relaterad Totalt 
 arvode ersättn. kostnad ersättn. 2018

Styrelsens  
ordförande,  
Rune Nordlander 167    167

Styrelseledamot  
Karin Meyer 67    67

Styrelseledamot  
Pär Nordlund 25    25

Styrelseledamot  
Charlotta Liljebris 58    58

Styrelseledamot  
Ingemar Kihlström 58    58

Verkställande  
direktör,  
Anders Åberg 1 112  204  1 316

Andra ledande  
befattningshavare  
(3 pers) 2 434  334  2 768
Summa 3 921 0 538 0 4 459

2017 Grundlön/   Aktie- 
 Styrelse- Rörlig Pensions- relaterad Totalt 
 arvode ersättn. kostnad ersättn. 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 1 050  229  1 278

Andra ledande  
befattningshavare  
(3 pers) 2 233  464  2 697
Summa 3 538 0 693 0 4 276

not 11 resultat från finansiella poster

     2018 2017
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter     0 0
Valutakursvinst på kortfristig fordran   0 7
Resultat vid försäljning av kortf. placeringar  0 46
Summa ränteintäkter och liknande resultatposter 0 53

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader
– upplåning     -137 -42
Valutakursdifferens på kortf. fordringar   -20 -6
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -156 -48
Resultat från finansiella poster, netto   -156 5

not 12 skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat
     2018-01-01 2017-01-01
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:

     2018-01-01 2017-01-01
     –2018-12-31 –2017-12-31
Resultat före skatt     -22 216 -10 663 
Inkomstskatt beräknad enligt  
gällande skattesats (22%)    4 887 2 346
Ej skattepliktiga intäkter    0 0
Ej avdragsgilla kostnader    -15 -16
Avdragsgilla emissionskostnader  
redovisade mot eget kapital    621 152
Förändring i skattemässiga underskott  
för vilka ingen uppskjuten  
skattefordran redovisats    -5 494 -2 482 
Skatt på årets resultat    0 0

Ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag för vilken ingen 
uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår vid periodens slut till 
71 927 091 sek (46 984 652 sek). 

not 13 immateriella anläggningstillgångar

För Sprint Bioscence del utgör respektive projekt för utveckling av unika 
läkemedelskandidater kassagenererande enhet i bolaget och värdet av de 
utgifter för utveckling och testning av dessa läkemedelskandidater som 
redovisats som immateriell tillgång skrivs inte av systematisk utan prövas 
årligen enligt ias 36 för att bedöma om det finns indikation på nedskriv-
ningsbehov.

Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för ut-
veckling och testning, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas 
för att åstadkomma identifierbara och unika läkemedelskandidater som 
kontrolleras utav bolaget, redovisas som immateriell tillgång när specifika 
kriterier uppfylls som relaterar till den tekniska möjligheten att färdigställa 
en läkemedelskandidat samt att bolaget har kunnat identifiera ett tydligt 
kommersiellt intresse och därmed ett sannolikt ekonomiskt värde. Direkt 
hänförbara utgifter som balanseras innefattar utgifter för anställda och 
en skälig andel av indirekta kostnader. Vid ordinarie styrelsemöte går 
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styrelsen igenom de aktiverade projekten och gör en bedömning om 
fortsatt aktivering eller om det föreligger behov av nedskrivning. Beslut tas 
utifrån en nyttjandevärdebedömning som baseras på progress i projekten, 
status avseende patent och pågående kommersiella diskussioner som 
tillsammans ger en samlad bild avseende möjligheten att kunna utlicensie-
ra projekten samt uppskattning kring möjligt marknadsvärde. Därutöver 
prövas årligen de värden som finna aktiverade som immateriella tillgångar 
enl ias 36 för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov.

Per 31 december 2018 genomförde bolaget ett nedskrivningstest. 
Kassagenererande enheter utgörs av respektive projekt och test genom-
förs genom att aktiverade kostnader i balansräkningen jämförs med de 
förväntade diskonterade kassaflöden som en utlicensiering av projektet 
sannolikt skulle generera. Inom branschen finns en etablerad standrad för 
utlicensieringsavtal som bolaget använt som mall och beräkning är gjord 
på 10 år då de flesta utlicensieringsavtal löper på i snitt 8–12 år. För risk 
och sannolikhetsbedömning har bolaget använt sig av branchstatistik. 

De förväntade kassaflödena har sedan diskonterats med en diskonte-
ringsränta baserad på vägt genomsnitt av avkastning på eget kapital, vilken 
utgått från den riskfria räntan (10-årig statsobligation) samt påslag för risk. 
Diskonteringsränta per 31 december 2018 sattes till 13,4%. 

Bolaget har genomfört test för respektive projekt och som resultat av 
dessa test finner bolagets ledning tillsammans med styrelsen inte någon 
anledning till nedskrivning av immateriella tillgångar i balansräkningen.

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten
     2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde    32 654 24 294
Inköp     9 677 8 360
Nedskrivning     -676 
Offentligt bidrag     –  
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 41 655 32 654

Ingående avskrivningar    -500 -500
Årets avskrivningar     500 
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 -500

Ingående nedskrivningar    -3 060 -3 060
Årets nedskrivningar/Återföring    176 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 884 -3 060

Utgående redovisat värde    38 771 29 094

not 14 materiella anläggningstillgångar

Inventarier verktyg och installationer
     2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde    3 009 2 805
Inköp     1 400 204
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 409 3 009

Ingående avskrivningar    -1 498 -933
Årets avskrivningar      -693 -564
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 191 -1 497

Ingående nedskrivningar    0 0
Årets nedskrivningar      -11 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -11 0
  
Utgående redovisat värde    2 207 1 512

not 15 finansiella instrument  
 uppdelade på kategorier 

  Finansiella tillgångar 
  värderade till upplupet 
2018-12-31  anskaffningsvärde Summa
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar  0 0
Kundfordringar  219 219
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter  1 957 1 957
Övriga fordringar  1 445 1 445
Likvida medel   14 690 14 690
Summa  18 312 18 312

  Skulder
  värderade till upplupet 
2018-12-31  anskaffningsvärde Summa
Skulder i balansräkningen
Långfristig upplåning  0 0
Kortfristig upplåning  -12 000 -12 000
Leverantörsskulder  -4 710 -4 710
Övriga skulder   -5 336 -5 336
Summa  -22 046 -22 046

 Finansiella tillgångar  Låne- 
 värderade till fordringar 
 verkligt värde via och kund- 
2017-12-31 resultaträkningen fordringar Summa
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 0 1 200 1 200
Övriga fordringar 0 2 200 2 200
Likvida medel 0 1 479 1 479
Summa 0 4 879 4 879

  Upplåning
  och övriga 
2017-12-31  skulder Summa
Skulder i balansräkningen
Långfristig upplåning från kreditinstitut  0 0
Kortfristig upplåning från kreditinstitut  0 0
Leverantörsskulder  3 394 3 394
Övriga skulder   4 002 4 002
Summa  7 396 7 396
 
Finansiella skulder per löptidsfördelning
  2018 2017
Upplåning förfaller inom 5 år  0 0
Upplåning förfaller inom 4 år  0 0
Upplåning förfaller inom 3 år  0 0
Upplåning förfaller inom 2 år  0 0
Upplåning förfaller inom 1 år   12 000 0
Summa finansiella skulder per  
löptidsfördelning  12 000 0

ekonomisk redovisning
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not 16 övriga fordringar 

 2018-12-31 2017-12-31
Momsfordran 1 004 1 267
Fordran Petra Pharma 0 692
Kundfordringar 219 0
Övriga poster 441 241
Summa övriga fordringar 1 664 2 200

not 17 förutbetalda kostnader  
 och upplupna intäkter

 2018-12-31 2017-12-31
Förutbetald hyra 831 658
Förutbetalda försäkringskostnader 82 55
Övriga poster 1 045 487
Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 1 957 1 200

not 18 kassa och bank

 2018-12-31 2017-12-31
Balansräkningen
Kassa och bank 14 690 1 479
Summa likvida medel i balansräkningen 14 690 1 479

Kassaflödesanalysen
Kassa och bank 14 690 1 479
Summa likvida medel i kassaflödesanalysen 14 690 1 479

not 19 aktiekapitalets utveckling

 Antal Aktie- Överkurs- 
sek aktier kapital fond Summa
Ingående balans  
per 01 januari 2014 6 544 636 654 464 40 140 840 40 795 304
Utgående balans  
per 31 december 2014 6 544 636 654 464 40 140 840 40 795 304
Utgående balans  
per 31 december 2015 6 544 636 654 464 40 140 840 40 795 304
Nyemission 518 200 51 820 19 081 910 19 133 730
Utgående balans  
per 31 december 2016 7 062 836 706 284 59 222 750 59 929 034
Nyemission 512 000 51 200 10 205 550 10 256 750
Utgående balans  
per 31 december 2017 7 574 836 757 484 69 428 300 70 185 784
Nyemission 2 524 945 252 494 31 118 116 31 370 610
Utgående balans  
per 31 december 2018 10 099 781 1 009 978 100 546 416 101 556 394

not 20 resultat per aktie

Resultat per aktie, sek 2018-12-31 2017-12-31
Genomsnittligt antal aktier  
före och efter utspädning 8 837 309 7 318 836
UB antal aktier 10 099 781 7 574 836
Resultat -22 215 886 -10 662 809
Resultat per aktie, kr, före utspädning -2,51 -1,46
Resultat per aktie, kr, efter utspädning -2,51 -1,46

not 21 upplåning

 2018-12-31 2017-12-31
Långfristig upplåning
- 0 0

Kortfristig upplåning
Brygglån -12 000 0
Summa upplåning -12 000 0

not 22 övriga skulder

 2018-12-31 2017-12-31
Personalrelaterade skulder 670 601
Summa övriga skulder 670 601

not 23 nettoskuldberäkning

 2018-12-31 2017-12-31
Nettoskuld
Likvida medel 14 690 1 479
Låneskulder – förfaller inom ett år  
(inkl. checkräkningskredit) -12 000 0
Låneskulder – förfaller efter ett år 0 0
Nettoskuld 2 690 1 479

Kortfristig upplåning
Bruttoskuld – bunden ränta -12 000 0
Bruttonskuld – rörlig ränta 0 0
Kortfristig upplåning -12 000 0

Övriga  Skulder hänförliga till finansieringstillgångar verksamheten
   Finansiella Finansiella    
  Likvida leasingavtal leasingavtal Låneskulder Låneskulder 
  medel/check- som förfaller som förfaller som förfaller som förfaller 
  räkningskredit inom 1 år efter 1 år inom 1 år efter 1 år Summa

Nettoskuld per  
1 januari 2017  23 607 0 0 -769 0 22 838
Kassaflöde  -22 218  – – 769 – -21 449 
Finansiella  
leasingavtal  – – – – – –
Valutakurs- 
differenser  90 – – – – 90
Övriga ej kassaflödes- 
påverkande poster – – – – – –
Nettoskuld per  
31 december 2017 1 479 0 0 0 0 1 479
   Finansiella Finansiella    
  Likvida leasingavtal leasingavtal Låneskulder Låneskulder 
  medel/check- som förfaller som förfaller som förfaller som förfaller 
  räkningskredit inom 1 år efter 1 år inom 1 år efter 1 år Summa

Kassaflöde  13 295  – – -12 000 – 1 295 
Finansiella  
leasingavtal  – – – – – –
Valutakurs- 
differenser  -84 – – – – -84
Övriga ej kassaflödes- 
påverkande poster – – – – – –
Nettoskuld per  
31 december 2018 14 690 0 0 -12 000 0 2 690
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not 24 upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter

 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna löner inkl. semesterlöner 2 655 2 159
Upplupna sociala avgifter 719 678
Övriga personalrelaterade poster 591 564
Förutbetald intäkt Petra Pharma 0 0
Övrigt 701 0
Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 4 666 3 401

not 25 rapport över kassaflödet

  2018-12-31 2017-12-31
Av- och nedskrivningar 704 564
Orealiserade valutakursdifferenser 0 0
  704 564

not 26 ställda säkerheter

  2018-12-31 2017-12-31
För egna skulder och avsättningar:
Företagsinteckningar - 3 500
  - 3 500

not 27 eventualförpliktelser

  2018-12-31 2017-12-31
Eventualförpliktelser Inga Inga
  Inga Inga

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

Den 13 februari informerade bolaget att lösen perioden avslutats för teck-
ningsoptioner av Serie 2018/2019:1 som löpte mellan 28 januari 2019– 
8 februari 2019 och som emitterades i samband med bolagets företrädes-
emission som slutfördes under mars 2018. Utfallet visar att totalt har teck-
nats 1 527 779 aktier till teckningskursen 17,17 sek per aktie, motsvarande 
en teckningsgrad om cirka 90,76 procent. Sprint Bioscience tillförs således 
cirka 26,2 msek före emissionskostnader.

Den 28 mars 2019 informerade bolaget att man med lg Chem Life 
Sciences Company (lg Chem) ingått ett samarbets- och licensavtal för 
forskning, utveckling och kommersialisering av Sprint Bioscience program i 
tidig utvecklingsfas för nash och metabola sjukdomar.
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stockholm 11 april 2019

Rune Nordlander

Styrelsens ordförande

Anders Åberg

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab

Leonard Daun

Auktoriserad revisor

Karin Meyer

Styrelseledamot

Ingemar Kihlström

Styrelseledamot

Charlotta Liljebris

Styrelseledamot

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med rfr2 och Årsredovis-

ningslagen, 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 beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företa-

get står inför.
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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 2018. Bolagets 

årsredovisning ingår på sidorna 28–52 i detta doku-

ment.

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 2018 och av dess finansiella 

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-

ningslagen. 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 Stan-

dards on Auditing (isa) och god revisionssed i 

 Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-

skrivs 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 informa-

tion än årsredovisningen och återfinns på sidorna 

1–27. Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för denna andra information.

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 årsredovis-

ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 

kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar inne-

hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 

avseende denna information, drar slutsatsen att den 

andra informationen innehåller en väsentlig fel-

aktighet, 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 årsredovis-

ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-

visning som inte innehåller några väsentliga felak-

tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 

styrelsen och verkställande direktören för bedöm-

ningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam-

heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-

hållanden 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 verksam-

heten eller inte har något realistiskt alternativ än 

att göra något av detta.
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revisorns ansvar
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 felaktig-

het 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.revisorsinspektio-

nen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/

revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 

revisionsberättelsen.

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 2018 samt av förslaget till dispositio-

ner 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.

grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 

i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-

hållande 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.

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, konsoliderings-

behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bola-

gets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, med-

elsförvaltningen och bolagets ekonomiska angeläg-

enheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-

ningar och bland annat vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 

i överensstämmelse med lag och för att medelsför-

valtningen 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 styrelseleda-

mot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersätt-

ningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktie-

bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-

ordningen.

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 för-

anleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att 

ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för 

revisionen av förvaltningen finns på Revisors-

inspektionens webbplats: www.revisorsinspektio-

nen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/

revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del  

av revisionsberättelsen.

Stockholm den 11 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab

Leonard Daun

Auktoriserad revisor

ekonomisk redovisning
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STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP

styrelsen

charlotta liljebris, ledamot
är läkemedelskemist. Charlotta är nu forskningschef på 
Xspray Pharma och har lång och bred erfarenhet från läke-
medelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för affärs-
utveckling på Orexo, vice vd för utveckling på Aprea med 
fokus på onkologiprojekt och 25 års branscherfarenhet inom 
Life Science.

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 Sym-
bio) samt innehaft olika chefspositioner i it-konsultbolaget 
Frontec (vilket idag ingår i Acando).

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 handläg-
gare på Läkemedelsverket. Karin är styrelseledamot i flera 
Life Science-bolag.

ingemar kihlström, ledamot
är ursprungligen fysiolog och arbetar nu med styrelse-
uppdrag i Life Science-industrin. Han har närmare 40 års 
erfarenhet av Life Science, huvudsakligen från AstraZeneca 
och Pharmacia. De sista dryga 20 åren har Ingemar verkat i 
 finanssektorn och suttit som ledamot i flera styrelser i min-
dre bolag. Ingemars erfarenhet kommer både från forskning 
och utveckling (FoU) och finansiering i mindre bolag.

ledningen

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.

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 avdelnings-
chef. Innan Anders Åberg grundade Sprint Bioscience var 
han forskningschef på Sidec ab.

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

karin almqvist liwendahl,  
finanschef (fr.o.m. 2019 01 15)
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 Investerar-
relationer.

styrelse och ledningsgrupp
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styrelse och vd 
från vänster: charlotta liljebris, rune nordlander, karin meyer, anders åberg och ingemar kihlström.

ledningsgrupp 
från vänster: anne-marie wenthzel, jessica martinsson, anders åberg, martin andersson och karin almqvist liwendahl.
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beställning av ekonomisk information 
Ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation 
publiceras på www.sprintbioscience.com. Information kan också 
beställas från: Sprint Bioscience ab, Novum, 141 57 Huddinge, 
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.com från offentlig-
görandet. Sprint Bioscience finansiella rapporter och pressmed-
delanden kan prenumereras på och laddas ner från hemsidan. 
Sprint Bioscience har elektronisk distribution som huvudsaklig 
distributionsform för finansiella rapporter.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter 
som särskilt begärt det. Utskrifter av 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 infor-
mation finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com

Certified Advisor är fnca Sweden ab.

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