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DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL MARS 2021 
 

FÖRSTA KVARTALET – FINANSIELL SAMMANFATTNING  

• Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 0 (5,4) MSEK 

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,0 (-9,5) MSEK 

• Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -13,7 (-9,8) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -0,64 (-0,79) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,8 (-9,6) MSEK och likvida medel vid 
kvartalets slut var 13,3 (10,1) MSEK 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

• Den 26 februari meddelade Bolaget att Erik Kinnman utsetts till ny verkställande direktör, 
med tillträde den 1 mars. Han efterträdde Charlotte Leife som varit tillförordnad vd sedan 
den 1 september 2021. 

• Den 8 mars meddelade Sprint Bioscience att det USA-baserade cancerläkemedelsföretaget 
HiberCell Inc. köpt bolagets läkemedelsprojekt PETRA01 från Ravenna Pharmaceuticals, Inc., 
till för Sprint Bioscience oförändrade villkor. 

• Den 16 mars meddelade Bolaget att 37 826 teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjats för 
teckning av aktier, innebärande en utnyttjandegrad om 0,7 procent, vilket tillfört bolaget  
312 TSEK. 

• Den 29 mars meddelade Bolaget att man tillsammans med LG Chem beslutat att genomföra 
ytterligare prekliniska studier av det gemensamma läkemedelsprojektet mot den allvarliga 
leversjukdomen NASH innan beslut tas om att projektet går vidare till klinisk utveckling. 
Villkoren i det ursprungliga avtalet fortsätter att gälla med definierade milstolpsbetalningar 
och royalties för Sprint Bioscience. 
 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

• Den 8 april meddelade Bolaget att man beslutat om en riktad nyemission om 4 061 510 aktier 
till en teckningskurs om 5,10 SEK per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 
cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Bolaget beslutat om att återbetala 
utestående lån om 10 MSEK. 

• Den 30 april meddelade bolaget att Mathias Skalmstad utsetts till Chief Financial Officer 
(CFO). Han tar över efter Patrik Fagerholm som varit tillförordnad CFO sedan september 
2020. Mathias Skalmstad tillträder sin tjänst den 16 augusti 2021 och kommer att ingå i 
bolagets ledningsgrupp. 



 

SPRINT BIOSCIENCE KVARTAL 1–2021  Sida 3 av 14 

VD HAR ORDET 
 

VI FORTSÄTTER ATT BYGGA VÄRDE I INNOVATIV 
PROJEKTPORTFÖLJ 

Riktad emission på 20,7 miljoner till kvalificerade investerare 
 
Jag har sedan jag tillträdde 1 mars imponerats av vad bolaget åstadkommit. Företaget har tagit fram 
ett antal innovativa läkemedelsprojekt. Kvaliteten av verksamheten är validerad genom de tre stora 
avtal som slutits hittills och de intäkter på 123 miljoner kronor som dessa avtal redan genererat. 
Affärsmodellen ger en bra riskspridning med goda förutsättningar att generera ytterligare intäkter 
som kommer att kunna växa betydligt över tid. Mitt fokus i närtid ligger på att realisera möjligheter 
till nya affärsöverenskommelser och säkerställa att bolaget är välfinansierat, samt att tydliggöra de 
stora värden som finns i bolagets projekt och affärsmodell. Därefter vill vi förstås optimera 
möjligheterna att fortsätta leverera nya högintressanta projekt som kan leda till ytterligare 
licensavtal. 
 

Vidare utveckling av Petra01 projektet i HiberCell, Inc. 
Sprint Biosciences affärsmodell bygger på bolagets förmåga att identifiera nya unika målproteiner för 
läkemedel mot cancer och etablera projekt som snabbt kan dockas in i större läkemedelsbolags 
forskningsportföljer. Vi har för närvarande två utlicensierade projekt i vår portfölj och arbetar 
intensivt för att etablera fler partnerskap. Under det gångna kvartalet köpte USA-baserade HiberCell 
Inc. Petra01 projektet och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen in i klinik och en potentiell 
framtida marknadsintroduktion. HiberCell är ett bolag som utvecklar cancerläkemedel och de har en 
stark ägarbas i bland annat ARCH Venture Partners, Celgene och, Hillhouse Capital Group, vilka alla 
är väletablerade specialistinvesterare med fokus på bioteknik. Sprint Bioscience är berättigat till upp 
till 240 miljoner USD i milstolpsbetalningar plus royalty på försäljning av potentiella läkemedel som 
genereras inom ramen för projektet. Hittills har 5 miljoner USD erhållits. Vi har redan etablerat en tät 
och god kontakt med HiberCell och imponeras både av bolagets kompetens inom 
läkemedelsutveckling och det stora engagemang de visar för projektet.  
 

Effekt visad i NASH-projektet, fortsatta prekliniska studier 
Vårt andra licensavtal, som är det enda utanför cancerområdet, syftar till att utveckla en ny typ av 
behandling mot den allvarliga leversjukdomen NASH och drivs tillsammans med det sydkoreanska 
läkemedelsföretaget LG Chem som har de globala licensrättigheterna till projektet. In vivo-studier som 
genomförts inom ramarna för projektutvecklingen visar en positiv effekt av våra läkemedels-
substanser på både fettinlagring och inflammation. Baserat på dessa resultat kommer extern expertis 
konsulteras för att bistå i arbetet med att optimera fortsatta prekliniska experiment. Det medicinska 
behovet av effektiva behandlingar mot NASH är enormt och enligt analysföretaget Global Data 
förväntas marknadsvärdet växa till över 18 miljarder USD inom fem år, i takt med att de första 
specifika läkemedlen lanseras.  
 
Stort externt intresse för våra övriga projekt 
Vi har under kvartalet gjort fortsatta framsteg inom våra interna projekt, såväl vad gäller dess 
vetenskapliga utveckling som i arbetet med att etablera dokumentation som stödjer nya licensavtal 
med internationella läkemedelsbolag. Under den digitala partneringkonferensen BIO-Europe i slutet 
av mars upplevde vi ett betydande intresse för vår projektportfölj, inte minst från asiatiska bolag.  
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BIO-Europe är Europas största sammankomst i sitt slag, där tusentals ledande befattningshavare från 
internationella bioteknik- och läkemedelsbolag, investerare och affärsutvecklare får en chans att mötas 
och diskutera eventuella framtida partnerskap. Vi kan se att vårt hårda arbete bär frukt i flera 
diskussioner med potentiella partners, både när det gäller VADA-projektet som lanserades förra 
sommaren, och inte minst för Vps34-projektet som är väldokumenterat med stor kommersiell 
potential. 
 

Kassan stärkt genom riktad emission 
Sedan jag tillträdde som vd för Sprint Bioscience har jag ägnat mycket tid åt att interagera med såväl 
nuvarande som potentiella nya investerare. Detta är en viktig del i min nya roll, inte minst eftersom vi 
är beroende av fortsatta kapitaltillskott för att säkra de resurser som krävs för att ta bolaget till ett 
uthålligt positivt kassaflöde. Läkemedelsutveckling är kapitalkrävande och även om vi hunnit en god 
bit på väg i att bygga upp en projektportfölj som stegvis ökar intäktspotentialen och samtidigt 
minskar risknivån, så är det viktigt att ständigt se till att vårt värdebyggande inte hämmas av en svag 
finansiell likviditet. Det var därför en stor framgång när vi i april kunde meddela att vi genomfört en 
riktad nyemission om cirka 20,7 miljoner SEK till en grupp kvalificerade investerare. Det ger oss goda 
förutsättningar att fortsätta vårt värdeskapande, med målet att kunna erbjuda bättre behandlingar av 
cancer och skapa god avkastning för våra ägare.     
 
 
Huddinge den 12 maj 2021 
 
Erik Kinnman 
verkställande direktör 
 
 

  
Erik Kinnman, vd 
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BOLAGSÖVERSIKT 
 
Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel för att bekämpa cancer.  
Vår nyckel till att effektivt driva projekt är ett tätt samarbete och en nära interaktion mellan de olika 
vetenskapliga disciplinerna. Det är möjligt genom att vi investerar i intern kompetens och rekryterar 
de nyckelkompetenser som behövs för bolagets läkemedelsutveckling. Sprint Bioscience har idag ca 30 
anställda där majoriteten är forskare som driver utvecklingen av bolagets läkemedelsutvecklings-
projekt.  
 
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 läkemedels-
utvecklingsprojekt 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 upfrontbetalning, flertalet milstolps-
betalningar samt royalties på produktförsäljning.  Redan vid den första intäkten, upfrontbetalningen, 
har våra utlicensierade projekt 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. Vi har under de senaste fem 
åren ingått tre licensavtal. 
 
Sprint Bioscience är inriktat på tumörmetabolism 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 vår 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. 
 
 
 
 
 
 
1. Sprint Bioscience bevakar noga de vetenskapliga 
upptäckterna i fältet, och väljer nya projekt baserat på 
unicitet, patent- och konkurrenssituation. 
 
2. Läkemedelsmolekyler skräddarsys för att binda till det 
tänkta målproteinet genom fragmentbaserad 
läkemedelsutveckling. 
 
3. Under projektets utveckling ingås partnerskap genom 
licensiering till internationella läkemedelsföretag som 
betalar en upfrontbetalning för att få rätt till projektet.  
 
4. Licenspartnern tar över kostnaderna och utvecklar 
projektet vidare. Sprint Bioscience får milstolpsbetalningar 
när vissa på förhand bestämda delmål nås i utvecklingen. 
 
5. Licenspartnern utvärderar läkemedelskandidaten i kliniska prövningar för att slutligen göra en registreringsgrundande studie. Sprint 
Bioscience får milstolpsbetalningar när uppsatta mål nås. 
 
6. Licenspartnern ansvarar för marknadsintroduktion och försäljning av läkemedlet. Sprint Bioscience får intäkter via royalties på 
försäljningen. 
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Sprint Biosciences strategiska process för läkemedelsutveckling skapar ett flöde av nya 
läkemedelsprojekt inom cancersjukdomar med stort medicinskt behov och stor intäktspotential. Med 
det optimerade och kontinuerliga projektflödet genom vår process har vi som mål att i genomsnitt 
kunna teckna ett licensavtal per år.  
 

LÄKEMEDELSUTVECKLING OCH PROJEKTPORTFÖLJ 
 
Sprint Bioscience långsiktiga mål för verksamheten är att använda den expertis vi byggt inom 
fragmentbaserad läkemedelsutveckling till att bygga en bred portfölj med flera parallella prekliniska 
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 expertis 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 fem projekt, fyra inom onkologi och ett inom NASH. Två projekt är 
utlicensierade och allt arbete i dessa projekt finansieras av våra partners.  
 
  

VADA projektnamn - målprotein VRK1 
NASH målprotein ej uppgett    
DISA målprotein ej uppgett    
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FINANSIELL RAPPORT 
 
NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för perioden kvartalet uppgick till 0 (5 368) TSEK. Intäkter motsvarande period 
2020 avser löpande intäkter från samarbetsavtal med LG Chem.  
 
KOSTNADER 
Kostnader under kvartalet uppgick till 13 442 (15 004) TSEK. Kostnader har, jämfört med samma 
period föregående år, minskat med 1 562 TSEK, främst som ett resultat av lägre personalkostnader 
under en period av ersättningsrekryteringar.  
 
RESULTAT 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till – 13 034 (-9 487) TSEK.  
 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick under kvartalet till -13 241 (1 764) TSEK. Likvida medel 
vid periodens slut var 13 294 (10 162) TSEK. 
 
Det egna kapitalet var vid kvartalets utgång negativt – 4 249 TSEK. Med den riktade nyemission om 
20 714 TSEK som beslutades och genomfördes den 8 april är det egna kapitalet återställt. 
 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 838 (0) TSEK.  
 
Bolaget har sedan det startades finansierat sin verksamhet dels med intäkter från utlicensieringsavtal, 
dels via medel från kapitalmarknaden. Den i april 2021 genomförda riktade nyemissionen på 
20 714 TSEK har stärkt bolagets finansiella position. Styrelsen överväger sätt att ytterligare stärka 
bolagets långsiktiga finansiering under den kommande 12 månaders perioden, vilket i första hand 
bedöms ske via existerande och kommande licensavtal och i andra hand via extern kapitalanskaffning. 
Styrelsens bedömning är att sådan finansiering kommer att kunna erhållas. 
 
PERSONAL 
Antalet anställda vid kvartalets utgång var 33 (33). 
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en 
bedömning av bolaget och dess framtidspotential. Forskning och läkemedelsutveckling är såväl tid- 
som kapitalkrävande och förenligt med risk främst avseende utveckling, marknad, motpart, och 
finansiering. För en mer utförlig beskrivning av bolagets riskexponering samt riskhantering 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: 122 (72) MSEK 
• Antal aktieägare: ca. 2 900 (1 800) 
• Antal Aktier: 21 252 750 (12 345 487) 
• Aktien noterades 31 mars till: 5,72 (5,80) SEK 
• Antal aktier omsatta under kvartalet: 5 511 559 
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FRAMTIDSUTSIKTER 
Ingen prognos lämnas. 
 
ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING 
Årsstämma hålls den 12 maj genom poströstning.  
 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2020.    
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
 
 
Belopp i tusentals kronor (TSEK) 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 
  2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 
Nettoomsättning 35 5 368 16 885 
Övriga rörelseintäkter 373 149 2 721 
Summa rörelsens intäkter 408 5 517 19 606 

       
Rörelsens kostnader       
Handelsvaror -1 764 -2 887 -10 459 
Övriga externa kostnader -5 380 -4 394 -21 108 
Personalkostnader -6 040 -7 503 -24 606 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -142 -183 -697 
Övriga rörelsekostnader -116 -37 -584 
Rörelseresultat -13 034 -9 487 -37 848 

       
Övriga ränteintäkter och liknande resultat poster 207 168 - 
Räntekostnader och liknande resultatposter -868 -446 -4 944 
Resultat från finansiella poster -661 -278 -4 944 

       
Resultat före skatt -13 695 -9 765 -42 792 

       
Skatt på periodens resultat - -  -  
Årets resultat -13 695 -9 765 -42 792 

       
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET       
       
  2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 
  2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 
Årets resultat -13 695 -9 765 -42 792 

       
Övrigt totalresultat, netto efter skatt - - - 
Summa totalresultat -13 695 -9 765 -42 792 

    
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,64 -0,79 -2,55 
Antal aktier utestående före och efter utspädning 21 233 837 12 342 560 16 778 742 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

 
Belopp i tusental kronor (TSEK)       2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 

       
TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer    1 568 1 386 872 
       

Finansiella anläggninsgtillgångar       
Andelar i dotterbolag    50 50 50 
Depositioner    193 235 204 
Summa anläggningstillgångar       1 811 1 671 1 126 

       
Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar       
Övriga fordringar    2 857 9 230 5 198 
Likvida medel       13 294 10 162 27 075 
Summa omsättningstillgångar    16 151 19 392 32 273 
              
SUMMA TILLGÅNGAR    17 962 21 063 33 399 

       
       
Belopp i tusental kronor (TSEK)       2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 

       
EGET KAPITAL       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital       2 125 1 234 2 121 
Summa bundet eget kapital    2 125 1 234 2 121 

       
Fritt eget kapital       

Övrigt tillskjutet kapital    174 733 134 410 174 435 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  -181 107 -134 385 -167 412 
Summa fritt eget kapital       -6 374 25 7 023 

       
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare   -4 249 1 259 9 144 

       
       
SKULDER       
Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    2 435 3 239 3 397 
Övriga kortfristiga skulder       19 776 16 565 20 858 
Summa kortfristiga skulder    22 211 19 804 24 255 
              
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

  17 962 21 063 33 399 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

Belopp i tusental kronor (TSEK)     Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balanserad 
vinst inkl. årets 

resultat 
Summa eget 

kapital 
       

Ingående balans per 2020-01-01   1 234 134 403 -124 620 11 017 
Totalresultat       
Periodens resultat   - - -42 792 -42 792 
Övrigt totalresultat       
Summa totalresultat     1 234 134 403 -167 412 -31 775 

       
Transaktioner med aktieägare       
Nyemission   887 48 047 - 48 934 
Kostnader i anslutning till nyemission   - -8 015 - -8 015 
Summa transaktioner med 
aktieägare     887 40 032 0 40 919 
Utgående balans per 2020-12-31   2 121 174 435 -167 412 9 144 

       
       

Ingående balans per 2021-01-01   2 121 174 435 -167 412 9 144 
Totalresultat       
Periodens resultat   - - -13 695 -13 695 
Övrigt totalresultat       
Summa totalresultat     2 121 174 435 -181 107 -4 551 

       
Transaktioner med aktieägare       
Utgivna teckningsoptioner   4 308 - 312 
Kostnader i anslutning till nyemission   - -10 - -10 
Summa transaktioner med 
aktieägare     4 298 0 302 
Utgående balans per 2021-03-31   2 125 174 733 -181 107 -4 249 
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KASSAFLÖDESANALYS 

  
  2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

Belopp i tusental kronor (TSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat -13 034 -9 487 -37 848 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    
 - Återläggning av avskrivningar 142 183 697 
- Övriga poster ej kassapåverkande - - - 
Erhållen ränta 207 168 - 
Erlagd ränta -1 130 -446 -3 896 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -13 815 -9 582 -41 047 

    
    
Förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 2 344 -231 3 802 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -819 10 932 4 176 
Ökning/minskning leverantörsskulder  -951 645 846 
Kassaflöde förändringar i rörelsekapital 574 11 346 8 824 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 241 1 764 -32 223 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -838 - - 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - 11 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -838 11 0 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Kostnader i samband med nyemission -10 -36 -8 015 
Nyemission 308 43 48 933 
Amortering av lån - - 10 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 298 7 50 918 

    
Periodens kassaflöde -13 781 1 782 18 695 

    
Likvida medel vid periodens början 27 075 8 380 8 380 
Kursdifferens i likvida medel - - - 
Likvida medel vid årets slut 13 294 10 162 27 075 
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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. 

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 leasingavtal respektive ett finansiellt 
leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt 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 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 2020 med 23,0 MSEK och skulder med 23,0 MSEK. Tillämpning av IFRS 
16 skulle få en positiv effekt på rörelseresultatet, 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.
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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 
Erik Kinnman, verkställande direktör, erik.kinnman@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 
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