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DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2020 

JANUARI – JUNI – FINANSIELL SAMMANFATTNING  

• Nettoomsättning under perioden uppgick till 11,3 (23,9) MSEK 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19,6 (-1,8) MSEK 

• Resultat efter skatt för perioden uppgick till -22,3 (-3,3) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -1,81 (-0,35) SEK 

 

ANDRA KVARTALET – FINANSIELL SAMMANFATTNING  

• Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 5,8 (19,3) MSEK 

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10,1 (4,9) MSEK 

• Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -12,5 (4,5) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -1,01 (0,47) SEK 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

• Den 30 april meddelade bolaget att en studie som publicerats i den vetenskapliga 
tidskriften Science Advances presenterar prekliniska resultat som visar att Vps34 inhibitorn 
SB02024 kraftigt aktiverar immunförsvaret i tumörer av malignt melanom och 
kolorektalcancer med minskad tumörtillväxt som följd. Resultaten stödjer den fortsatta 
utvecklingen av SB02024 både som ett enskilt läkemedel och i kombination med andra 
immunonkologiska läkemedel. 

 
• Den 13 maj bemyndigade årsstämman styrelsen och den 22 maj beslutade styrelsen att 

genomföra en nyemission av units med företrädesrätt om cirka 48,5 miljoner kronor samt en 
riktad emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter i företrädesemissionen. Samtidigt 
meddelande bolaget att bolaget tar upp en lånefinansiering om 10 miljoner kronor. Den 29 
maj offentliggjordes prospekt för emissionen. 

 
• Den 11 maj meddelade bolaget att de beslutat att ansöka om korttidsarbete för Bolagets 

anställda. Arbetstiden kommer att sänkas till 40 procent från den 1 juni 2020 och sex månader 
framåt. Åtgärden vidtas för att stärka Bolagets finansiella uthållighet då den pågående covid-
19-pandemin påverkat möjligheterna att i närtid ingå nya, intäktsgenererande partneravtal.  

 
• Den 13 maj meddelade bolaget att man efter en rad prekliniska forskningsframsteg i VADA-

projektet har valt att offentliggöra projektets målprotein. Målsättningen är att utveckla 
läkemedelssubstanser som hämmar proteinet vacciniarelated kinase 1 (VRK1) i syfte att 
förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och cellgifter. Bolaget bedömer 
att detta angreppssätt ger en unik position på marknaden för innovativa läkemedelsprojekt 
och kommer nu att initiera kontakter med potentiella samarbetspartner. 
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• Den 14 maj inleddes utnyttjandeperioden för teckning av aktier i bolaget med stöd av 

teckningsoptioner av serie TO2 2019. En teckningsoption av serie TO2 2019 berättigade till 
teckning av en ny aktie och totalt tecknades 47 031 aktier, motsvarande en utnyttjandegrad 
om 4,38 procent. Slutligt utfall efter omräkning av teckningskursen och det antal aktier på 
grund av bolagets företrädesemission av units innebar att varje teckningsoption berättigar till 
teckning av 1,09 aktier till en teckningskurs per aktie om 7,54 kronor. Registrering av aktier 
hos bolagsverket skedde i juli. 
 

• Den 22 juni informerade bolaget att nyemissionen av units som beslutades av styrelsen den 22 
maj 2020 avslutats. Utfallet visar att emissionen tecknades till 126% och totalt emitterades 
2 939 400 units. Emissionslikvid före emissionskostnader uppgick till 48,5 MSEK. Styrelsen har 
även beslutat om en riktad emission av 2 016 667 teckningsoptioner av serie TO4 2020/2021 till 
emissionsgaranterna i företrädesemissionen som ersättning för deras garantiåtaganden. Vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i emissionen och till garanterna tillförs Bolaget 
ytterligare högst 40,9 miljoner SEK före emissionskostnader under Q1 2021. 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

• Den 15 juli meddelades att Karin Almqvist har beslutat att lämna sin tjänst som CFO, men 
kommer att finnas kvar i bolaget till och med den 15 oktober 2020. 
 

• Bolaget meddelade den 1 juli att Petra Pharma, i enlighet med de möjligheter som ges inom 
parternas licensavtal, har överlåtit licensavtalet och det därmed följande samarbetsprojektet 
PIP4K2 till det nybildade bolaget Ravenna Pharmaceuticals, Inc. Ravenna Pharmaceuticals 
övertar därmed ansvaret för den fortsatta utvecklingen och de finansiella åtagandena 
gentemot Sprint Bioscience. Projektet syftar till att utveckla en ny typ av läkemedel mot 
leukemi. 
 

• Den 25 augusti meddelade bolaget att man från den 1 september kommer återgå till full 
kapacitet genom att avsluta det korttidsarbete som inleddes den 1 juni. 
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VD HAR ORDET 
 
Det gångna kvartalet har präglats av ett 
omfattande arbete med att säkra de finansiella 
resurser som krävs för ett långsiktigt 
värdeskapande baserat på vår affärsmodell. 
Trots att pandemin orsakat en rejäl volatilitet på 
kapitalmarknaden kunde vi genomföra en 
övertecknad företrädesemission, vilken 
inbringade 48,5 miljoner SEK före transaktions-
kostnader. Dessutom utfärdades tecknings-
optioner som i ett senare skede kan tillföra 
bolaget ytterligare upp till 40,9 miljoner SEK.  
 
Med en tryggad finansiell situation och att våra 
samtal med potentiella nya kunder kunnat 
fortsätta tämligen opåverkade trots den 
rådande pandemin, har vi beslutat att från den 
1 september återgå till full kapacitet genom att 
avsluta det korttidsarbete som inleddes den 1 
juni. 
 
Genom ett effektivt och dedikerat arbete – om 
än på deltid – och tydliga prioriteringar av de 
mest värdeskapande aktiviteterna i våra projekt 
har vi gjort vårt yttersta för att minimera 
konsekvenserna av denna åtgärd. Under 
sommaren har vårt fokus och personal-
resurserna legat på utvecklingen i vårt NASH-
program där vi tillsammans med vår kund LG 
Chem arbetat vidare mot projektets nästa 
delmål.  
 
I maj publicerades nya och lovande prekliniska 
resultat för läkemedelsprojektet Vps-34 i den 
välrenommerade vetenskapliga tidskriften 
Science Advances. Forskningsrapporten, som 
har fått stor internationell uppmärksamhet, 
visar att en av våra läkemedelssubstanser inom 
projektet kraftigt aktiverar immunförsvaret i 
tumörer av malignt melanom och 
kolorektalcancer med minskad tumörtillväxt 
som följd. Detta stödjer den fortsatta 
utvecklingen av Vps-34-hämmare, både som ett 

enskilt läkemedel och i kombination med andra 
immunonkologiska läkemedel. I början av juni 
kunde vi dessutom meddela att det 
immaterialrättsliga skyddet för våra 
landvinningar stärkts ytterligare, då två av våra 
patentansökningar beviljades av det europeiska 
patentverket. Sammantaget ger dessa framsteg 
en ökad synlighet för projektet bland 
potentiella licenstagare.   
 
Efter en rad prekliniska forskningsframsteg var 
vi i mitten av kvartalet redo att offentliggöra 
målproteinet för läkemedelsprojektet VADA. 
Målsättningen är att utveckla läkemedels-
substanser som hämmar proteinet vaccinia-
related kinase 1 (VRK1) och vi har redan 
identifierat de första hämmarna av proteinet för 
vidare utveckling till läkemedelssubstanser. 
Projektet syftar till att förstärka effekten av 
immunonkologisk terapi, strålbehandling och 
cellgifter. Vi bedömer att detta angreppssätt ger 
en unik position på marknaden för innovativa 
läkemedelsprojekt och de första samtalen med 
potentiella samarbetspartner initierades vid 
amerikanska BIO:s digitala partnerkonferens i 
juni.  Det nya digitala formatet visade sig vara 
mycket effektivt och samtalen genomfördes 
med goda resultat. 
  
Vår partner Petra Pharma grundade nyligen 
Ravenna Pharmaceuticals där den fortsatta 
utvecklingen av samarbetsprojektet PIP4K2 
kommer att ske. Det nystartade bolaget har 
samma ägargrupp som varit engagerade i Petra 
Pharma, bland annat globala läkemedelsföretag 
som Eli Lilly, AbbVie, Johnson & Johnson och 
Pfizer. Överlåtelsen påverkar inte våra 
rättigheter enligt det avtal som ingicks när 
samarbetet initierades, och vi har etablerat 
kontakt med Ravennas företagsledning inför 
deras arbete med att ta detta angelägna projekt 
vidare med full kraft.  
 
Vi fortsätter att med kreativitet och uthållighet 
anpassa bolagets verksamhet till de nya 
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utmaningar som pandemin för med sig i det 
globala samhället. Mycket har förändrats, men 
inte behovet av bättre behandlingar av 
allvarliga sjukdomar.  Arbetet i våra projekt går 
därför vidare, liksom ansträngningarna för att 
teckna fler attraktiva licensavtal. Att vår 
finansiella situation avsevärt har förbättrats ger 
oss styrka att fortsätta bygga en projektportfölj 
som över tid kan generera större och mer stabila 
intäkter, och som i slutändan kan komma 
patienter över hela världen till nytta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROTS ATT PANDEMIN ORSAKAT EN REJÄL VOLATILITET PÅ KAPITALMARKNADEN 
KUNDE VI GENOMFÖRA EN ÖVERTECKNAD FÖRETRÄDESEMISSION... 
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BOLAGSÖVERSIKT 
 
Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag som 
utvecklar läkemedel för att bekämpa cancer. 
Bolagets nyckel till att effektivt driva projekt 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 
nyckelkompetenser som behövs för bolagets 
läkemedelsutveckling. Sprint Bioscience har 
idag ca 30 anställda där majoriteten är 
vetenskapsmän som laborativt driver 
utvecklingsarbetet av bolagets läkemedels-
utvecklingsprojekt. 
 

AFFÄRSMODELL  
För att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag 
fokuserar Sprint Bioscience på att teckna 
licensavtal för egenutvecklade projekt. 
Affärsmodellen bygger på att identifiera, starta 
och driva läkemedelsutvecklingsprojekt genom 
de prekliniska utvecklingsfaserna. Dessa 
licensieras ut i syfte att ta projekten vidare, in i 
kliniska studier och utveckla ett färdigt 
läkemedel. Målsättningen är att ingå licensavtal 
för i snitt ett projekt per år. Avtalsmodellen 
består av accessbetalning, flertalet delmåls-
betalningar samt royalties på försäljning från de 
läkemedelsbolag som licensierar läkemedels-
projekt från Sprint Bioscience. 
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Vid den första intäkten, accessbetalningen, har 
projektet med denna affärsmodell redan gått 
med vinst. 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 under de senaste fem åren 
ingått tre licensavtal. 
 
Sprint Bioscience är fokuserat på tumör-
metabolism och angränsande områden som 
immunonkologi (IO) och kunskap kring 
faktorer som påverkar tumörers mikromiljö. 
Val av fokusområde för nya projekt sätts med 
utgångspunkt från bolagets interna expertis 
inom dessa områden. Då bolagets affärsmodell 
är att licensiera ut innan kliniska studier 
påbörjas, väljs målproteiner som omfattas av 
god vetenskaplig forskning och dokumentation 
i kombination med hög marknadspotential och 
få konkurrerande läkemedelsprojekt ute på 
marknaden. 
  
Sprint Bioscience strategiska process för 
läkemedelsutveckling skapar ett flöde av nya 
läkemedelskandidater inom sjukdomar med 
stort medicinskt behov och stor intäkts-
potential. Med det optimerade och 
kontinuerliga projektflödet genom Sprint 
Bioscience process har bolaget som mål att i 
genomsnitt kunna teckna ett licensavtal per år 
med olika internationella läkemedelsbolag.  
 
PATENT OCH IMMATERIALRÄTT 
Ett beviljat patent är en av grund-
förutsättningarna för kommersialisering av 
läkemedel genom att ge innehavaren av 
patenträttigheten exklusiv möjlighet att sälja 
sitt läkemedel på de marknader som skyddet 
gäller. Att erhålla ett beviljat patent är en lång 
process som inleds med en patentansökan. 
 
I dagsläget har Sprint Bioscience tio inlämnade 
patentansökningar, tre i PIP4K2-projektet och 
sju i Vps34-projektet. Sex av ansökningarna i 
Vps34-projektet täcker kemiska föreningar och 
en avser en biomarkör. Alla dessa ansökningar 

är nu publika. Två har godkänts av det 
europeiska patentverket, EPO, vilket ger 
möjlighet till patentskydd i 38 länder. De tre 
ansökningarna i PIP4K2-projektet har lämnats 
in av vår licenspartner Petra Pharma och täcker 
substanser som utvecklats i vårt samarbete. 
Även dessa ansökningar är nu publika. 
 
MEDARBETARE OCH ORGANISATION 
Sprint Bioscience största tillgång är vår 
kompetenta och engagerade personal. Vi har 
sedan starten byggt upp ett forskarteam där alla 
medarbetare är handplockade utifrån sin 
vetenskapliga kompetens och förmåga till 
innovation och nytänkande. Vi är en attraktiv 
arbetsgivare hos både nyutexaminerade och 
erfarna forskare i vår bransch. Majoriteten av 
personalen har lång erfarenhet från 
läkemedelsindustri vilket ger bolaget en god 
insikt i hur industrin resonerar och vilka krav 
som ställs på projekt i olika stadier. Därtill har 
vi rekryterat ett antal personer i mer juniora 
roller som får lära sig yrket läkemedels-
utvecklare från grunden inom vår organisation.  
 
Vi har en etablerad karriärstege som premierar 
personalens vetenskapliga utveckling utanför 
den traditionella linjeorganisationen. En 
befordran i karriärstegen innebär ett större 
ansvar för projektens utveckling och ett större 
ansvar för att utveckla bolagets interna 
kompetens samtidigt som det är kopplat till 
löneutvecklingen. Detta ger stora möjligheter 
för hela personalen att utvecklas i sin yrkesroll 
oavsett nuvarande nivå. En stor andel av 
personalen är forskarutbildad men den 
viktigaste kompetensen hos Sprint Bioscience 
är att vara duktig 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 53% av 
personalen kvinnor. I ledningsgruppen är 3 av 
4 medlemmar kvinnor och styrelsen består av 5 
män. 
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LÄKEMEDELSUTVECKLING OCH PROJEKTPORTFÖLJ 
 
Sprint Bioscience utvecklar innovativa läke-
medel med fokus på cancer och metabolism. Vi 
arbetar med en bred projektportfölj och 
utvecklar på kort tid flera parallella projekt i den 
prekliniska fasen, fram till den 
myndighetsreglerade prekliniska fasen. 
 
Bolagets långsiktiga mål för verksamheten är att 
använda den expertis vi byggt inom 
fragmentbaserad läkemedelsutveckling till att 
bygga en portfölj av projekt för nya 
behandlingar inom onkologi. Vi fokuserar på tre 
områden inom onkologi som delvis överlappar; 
tumörmetabolism, immun-onkologi och 
faktorer som påverkar tumörens mikromiljö. 
Samtliga projekt håller hög innovationsgrad där 
vår excellens inom läkemedelsutveckling paras 
med nya innovativa målproteiner och 
ambitionen att varje produkt ska vara first-in-
class när den väl kommer på marknaden.    

Därför driver vi projekt som befinner sig i 
frontlinjen biologiskt och där vår expertis inom 
läkemedelsutveckling 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. Två 
projekt är utlicensierade och allt arbete i dessa 
projekt finansieras av våra partners. 
  

*Projektnamn, ej angivet målprotein  
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FINANSIELL RAPPORT 
 
NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för perioden januari – juni 
uppgick till 10 237 (23 892) TSEK och hänför sig till 
löpande intäkter från samarbetsavtal med LG 
Chem. Intäkter motsvarande period 2019 avser 
access- och delmålsbetalning från LG Chem och 
löpande intäkter från samma avtal. Under andra 
kvartalet uppgick netto-omsättningen till 4 869 
(19 251) TSEK 
 
KOSTNADER 
Kostnader under första halvåret uppgick till          
30 890 (25 720) TSEK Kostnader har, jämfört med 
samma period föregående år, ökat med 5 170 
TSEK, som ett resultat av ökade aktiviteter i 
forskningsverksamheten samt kostnader i 
samband med emissionen som genomförts under 
andra kvartalet. Under andra kvartalet uppgick 
kostnaderna till 15 878 (14 409) TSEK. 
 
Bolaget införde korttidsarbete och arbetstiden 
sänktes till 40 procent från juni 2020.  I september 
kommer samtlig personal återgå till 100 procent, 
varför effekterna på bolagets kostnader kommer 
att vara begränsad. 
 
RESULTAT 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 
-19 567 (-1 808) TSEK och under andra kvartalet 
till -10 071 (4 852) TSEK.  
 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick 
under perioden till -12 716 (-23 176) TSEK och 
under andra kvartalet till -14 491 (-9 401) TSEK. 
Likvida medel vid periodens slut var 1 452 (4 419) 
TSEK. 
 
Intäkter under andra kvartalet har inbetalats först 
i juli och har därför inte påverkat kassaflödet vid 
rapportdatum.  
 
Den checkkredit på 10 MSEK som löpt under 
perioden januari – juni 2020 är till fullo återbetalat 
per sista juni. 
 
Bolaget beslutade i andra kvartalet att genomföra 
en nyemission av units med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. De aktieägare som var 

registrerade på avstämningsdagen 29 maj erhöll 1 
uniträtt per aktie. För teckning av 5 units krävdes 
21 uniträtter, där varje unit bestod av 3 aktier och 
1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 
2020/2021. Teckningskursen för varje unit var 
16,50 SEK, motsvarande 5,50 SEK per aktie.  
Varje teckningsoption av serie TO4 2020/2021 ger 
rätt att teckna en 1 ny aktie i bolaget under 
perioden 15 februari 2021 till och med den 14 mars 
2021 till teckningskursen 8,25 kronor. I 
emissionen, som registrerades och betalades in i 
juli, emitterades 2 939 400 units, motsvarande 
8 818 200 aktier och bolaget tillfördes 48,5 MSEK 
före emissionskostnader, vilka under perioden 
uppgick till 4,3 MSEK. Ytterligare kostnader för 
emissionen kommer under 3:e kvartalet och 
beräknas uppgå till ca. 4 MSEK. 
 
Under kvartalet beslutades även om en riktad 
emission på 2 016 667 teckningsoptioner av serie 
TO4 2020/2021 till garanter i företrädes-
emissionen.  
 
Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i 
bolaget med 8 818 200. Därutöver emitteras 
genom företrädesemissionen och den riktade 
emissionen till garanterna sammanlagt 4 956 067 
teckningsoptioner av serie TO4 2020/2021 vilka 
berättigar till teckning av samma antal aktier och 
kan tillföra bolaget ytterligare högst 40,9 miljoner 
SEK före emissionskostnader under Q1 2021.  
 
Bolaget har tagit upp en lånefinansiering om 
10 MSEK. Lånet togs upp från ett konsortium med 
en startavgift om 2 procent och löper med en ränta 
om 1,5 procent per månad. Långivarna har 
möjlighet att under november 2020 eller vid 
lånens förfallodatum i mars konvertera lånet till 
aktier i bolaget genom riktade nyemissioner till en 
teckningskurs per aktie som motsvarar 10 
procents rabatt mot föregående tio dagars 
volymvägda genomsnittliga kurs för bolagets 
aktie. 
 
I oktober 2019 genomfördes en riktad nyemission 
av units och samtidigt emitteras vederlagsfria 
teckningsoptioner till befintliga aktieägare i två 
serier, TO1 samt TO2.  Perioden för teckning av 
aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av 
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serie TO 1 skedde under februari 2020, då 2 927 
teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika 
många aktier, vilket innebar en utnyttjandegrad 
om 0,24 procent. Det innebär att bolaget tillfördes 
42 TSEK före emissionskostnader. Lösenperiod 
för TO2 var i maj 2020 och 47 031 tecknings-
optioner av serie   TO2 2019 utnyttjades för 
teckning, motsvarande en utnyttjandegrad om 
4,38 procent, vilket efter omräkning, på grund av 
bolagets företrädesemission av units, innebar att 
varje teckningsoption berättigade till teckning av 
1,09 aktier till en teckningskurs per aktie om 7,54 
SEK. Totalt tecknades 51 237 aktier och tillförde 
bolaget 387 TSEK. 
 
Över tid har bolaget till stor del kunnat finansiera 
sin verksamhet med intäkter från utlicensierings-
avtal i kombination med kapitalanskaffning via 
emissioner. Då bolaget inte styr progressen i de 
utlicensierade projekten – detta ligger hos kund – 
är det mycket svårt att bedöma när delmåls-
betalningar kommer att utfalla.  
 
Den nu genomförda emissionen har gett bolaget 
ett kapitaltillskott som säkrar likviditeten minst 
de kommande 12 månaderna och stärker bolagets 
förmåga att hantera variationerna i likviditets-
flödet, som hör samman med bolagets 
affärsmodell. 
 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick 
under perioden till 0 (139) TSEK.  
 
PERSONAL 
Antalet anställda vid kvartalets utgång var 33 (30). 
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Sprint Bioscience resultat och finansiella ställning 
påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas 
vid en bedömning av bolaget och dess 
framtidspotential. Forskning och läke-
medelsutveckling är såväl tid- som kapital-
krävande och förenligt med risk främst avseende 
utveckling, marknad, motpart, och finansiering. 
För en mer utförlig beskrivning av 
Sprint Bioscience riskexponering samt risk-
hantering hänvisas till årsredovisningen samt 
företagets hemsida; sprintbioscience.com. 
 
 
AKTIEN  
Korta fakta om Sprint Bioscience aktie: 

• Listad på First North Premier Growth Market 
• Ticker: SPRINT 
• Marknadsvärde: 82 (206) MSEK 
• Antal aktieägare: ca. 2 400 (2 000) 
• Antal Aktier: 12 345 487 (11 627 560) 
• Aktien noterades 30 juni till: 6,62 (17,70) SEK 
• Antal aktier omsatta under kvartalet: 7 247 546 
 
Bolaget beslutade i andra kvartalet att genomföra 
en nyemission av units med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare De aktieägare som var 
registrerade på avstämningsdagen 29 maj erhöll 1 
uniträtt per aktie. För teckning av 5 units krävdes 
21 uniträtter, där varje unit bestod av 3 aktier och 
1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 
2020/2021. I emissionen, som registrerades och 
betalades in i juli, emitterades 2 939 400 units, 
motsvarande 8 818 200 aktier. 
 
Under kvartalet beslutades även om en riktad 
emission på 2 016 667 teckningsoptioner av serie 
TO4 2020/2021 till garanter i företrädes-
emissionen.  
 
Sammanlagt emitteras genom företrädes-
emissionen och den riktade emissionen till 
garanterna 4 956 067 teckningsoptioner TO4 
2020/2021.  
 
I oktober 2019 genomfördes en riktad nyemission 
av 7 150 units. Varje unit bestod av 100 aktier och 
34 teckningsoptioner av serie 1 (TO1) samt 34 
teckningsoptioner av serie 2 (TO2). I unit 
emissionen emitterades totalt    486 200 tecknings-
optioner där varje teckningsoption berättigar till 
teckning av 1 aktie. Samtidigt erhöll de som på 
avstämningsdagen 30 oktober var aktieägare            
1 teckningsoption i respektive serie TO1 och TO2 
för varje 14 innehavda aktier. Totalt emitterades 
till befintliga aktieägare 1 661 080 tecknings-
optioner.  
Perioden för teckning av aktier i bolaget med stöd 
av teckningsoptioner av serie TO 1 skedde under 
februari 2020, då 2 927 teckningsoptioner ut-
nyttjats för teckning av lika många aktier, vilket 
innebar en utnyttjandegrad om 0,24 procent. 
Lösenperiod för TO2 var i maj 2020 och 47 031 
teckningsoptioner av serie TO2 2019 utnyttjades 
för teckning, motsvarande en utnyttjandegrad om 
4,38 procent, vilket efter omräkning, på grund av 
bolagets företrädesemission av units, innebar att 
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varje teckningsoption berättigade till teckning av 
1,09 aktier till en teckningskurs per aktie om 7,54 
SEK. Totalt tecknades efter omräkning 51 237 
aktier, vilka registrerades hos bolagsverket i juli. 
 
Per 30 juni fanns ett utestående konvertibellån om 
10 MSEK, men inga personaloptioner i bolaget. 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 

Ingen prognos lämnas. 
 
NÄSTA RAPPORTDATUM 
Delårsrapport för perioden januari – september 
2020 publiceras den 28 oktober 2020. 
 
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets 
revisorer. 

 
 
 

 
 
 

        Stockholm 26 augusti 2020 
        Sprint Bioscience AB (publ) 

 
 

 
Rune Nordlander   Svein Mathisen      Erik Björk     
Ordförande      Vice Ordförande    Ledamot 
  
 
Fredrik Lehmann   Jan-Erik Nyström  Jessica Martinsson 
Ledamot                  Ledamot  VD 
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
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KASSAFLÖDESANALYS  
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NOT UPPLYSNINGAR 

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen (1995:1554) och i 
enlighet med Rådet för finansiell rapporterings-
rekommendation RFR2, Redovisning för 
juridiska personer.  

RFR2 innebär att Sprint Bioscience tillämpar 
samtliga av EU antagna International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden 
med de begränsningar som följer av Rådet för 
finansiell rapporteringsrekommendation RFR2 
för juridiska personer.  

De viktigaste redovisningsprinciperna anges 
nedan och har tillämpats för samtliga 
presenterade perioder, om inte annat anges.  

Tillämpningar och tolkningar  

Tillämpning och tolkning av befintliga 
standards som bedöms ha påverkan på de 
finansiella rapporterna: 

Koncernredovisning 

I årsredovisningslagen (1995:1554), anges att ett 
moderbolag i mindre koncernen inte behöver 
upprätta koncernredovisning om dotterbolag 
är utan väsentlig betydelse.  

Sprint Bioscience förvärvade i oktober 2019 ett 
bolag i samband med emission av tecknings-
optioner som sedan delats ut till befintliga 
aktieägare. Dotterbolaget är ett vilande bolag 
och används inte i operativt syfte.  

Bolaget har utvärderat samt bedömt att resultat 
och ställning i en koncernredovisning inklusive 
dotterbolaget inte väsentligt skulle avvika från 
moderbolagets i annat avseende än att bolaget 
skulle behöva tillämpa IFRS 16. Effekten av en 
tillämpning redovisas översiktligt under rubrik 
IFRS 16. 

Immateriella tillgångar - ändrad redovisnings-
princip 

Bolaget har tidigare redovisat utgifter för 
utveckling, där forskningsresultat tillämpats 
för att åstadkomma identifierbara och unika 

läkemedelskandidater vilka kontrolleras utav 
bolaget, som immateriell tillgång.  

Per 31 december 2019 har bolaget ändrat 
redovisningsprincip till kostnadsföringsmodell 
och samtliga utgifter för forskning och 
utveckling redovisas som kostnad när de upp-
står. Inga kostnader har aktiverats under 2019.  

Jämförelseåret 2019 har räknats om och effekten 
av ändrad redovisningsprincip i balans-
räkningen framgår i tabell på nästa sida. Ingen 
resultateffekt fanns för perioden. 

IFRS 9 

Bolaget har tagit upp ett kortfristigt 
konvertibellån om 10 MSEK där långivarna har 
möjlighet att konvertera hela eller del av lånen 
till aktier i bolaget genom riktade nyemissioner. 
Detta kan ske vid 2 tillfällen, till en 
teckningskurs per aktie som motsvarar 10 
procents rabatt mot föregående tio dagars 
volymvägda genomsnittliga aktiekurs. Lånet 
som består av två delar kan betraktas som ett 
derivat under IFRS9. Bolaget har, i en förenklad 
modell, marknads-värderat konvertibellånet, 
men då rabatten är låg och lånets löptid under 
1 år, har värderingen inte någon egentlig effekt 
på bolagets redovisning. Derivatdelen av lånet 
periodiseras över lånets löptid. 
 
IFRS 16  

IFRS 16 som trädde i kraft den 1 januari 2019 
kräver att leasetagare redovisar tillgångar och 
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med 
undantag för avtal som är kortare än tolv 
månader eller avser små belopp. Standarden 
ersätter IAS 17 Leasingavtal. Innebörden är att 
distinktionen mellan ett operationellt leasing-
avtal respektive ett finansiellt leasingavtal tas 
bort och ersätts med ett synsätt om nyttjande-
rätt respektive åtagande att reglera löpande 
betalningar till leasegivare.  

Sprint Bioscience redovisar som juridisk person 
och tillämpar därför inte IFRS16 enligt 
undantagsregel i RFR2. Bolaget kommer, på 
årsbasis, dock i not översiktligt upplysa om 
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vilka effekter en tillämpning IFRS 16 skulle ha 
på bolagets tillgångar respektive skulder samt 
rörelseresultat. 

Bolaget har hyresavtal för lokaler samt leasing-
avtal för instrument. Enligt beräkning skulle en 
tillämpning av IFRS 16 öka bolagets tillgångar 
per 31 december 2019 med 26,7 MSEK och 

skulder med 26,7 MSEK. Tillämpning av IFRS 
16 skulle få en positiv effekt på rörelse-
resultatet, men effekt på resultat före skatt 
uppskattas inte vara materiell. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar 
som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon 
väsentlig inverkan på Sprint Bioscience.

 

ÄNDRAD REDOVISNINGSPRINCIP - EFFEKT JÄMFÖRELSEPERIOD 2019-06-30 
 



 

SPRINT BIOSCIENCE KVARTAL 2–2020  Sida 18 av 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sprint Bioscience AB (publ), org.nr. 556789-7557  
 
BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION  
Årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden, ekonomisk 
information och annan relevant bolagsinformation finns tillgängliga på 
Sprint Bioscience hemsida www.sprintbioscience.com. På webbplatsen 
går det även att prenumerera på rapporter och pressmeddelanden. 
 
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.  

Information kan beställas från Sprint Bioscience AB, Novum, 141 57 
Huddinge, tel. +46 8 411 44 55. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT/INVESTOR RELATIONS 
Jessica Martinsson, verkställande direktör, 
jessica.martinsson@sprintbioscience.com,  
tfn +46 (0)8-411 44 55. 
 
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier 
Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare 
information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com 
Certified Advisor är FNCA; +46 (0)8-528 00 399 info@fnca.se 



sprint bioscience

novum, 141 57 huddinge
tfn +46 (0)8-411 44 55  e-post info@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com
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