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Halvårsrapport
2013-01-01 till 2013-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2013-01-01 – 2013-06-30)
 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 862 819 SEK (-3 249 403).
 Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,42).
 Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2013 till 96 % (75).
Andra kvartalet (2013-04-01 – 2013-06-30)
 Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 627 329 SEK (-1 244 399).
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,16).
* Periodens resultat dividerat med 12 061 045 aktier per 2013-06-30 (7 654 155 aktier per 2012-06-30).
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013


Forskarpatent i Syd AB har genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch
minskat ägandet ifrån 2 miljoner aktier motsvarande 20,89 % till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10 %
av den utestående aktiestocken, inberäknat registrerade aktier och WntResearch BTA efter den
senaste övertecknade nyemissionen.



Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget avyttrat en sedan tidigare erhållen gåva av egna
aktier. Aktierna såldes till en genomsnittlig kurs av 12,21 SEK per aktie, vilket inbringade cirka 2,1
MSEK efter finansiella kostnader. Transaktionen medförde inte någon utspädningseffekt för
WntResearchs aktieägare.



Den 27 maj 2013 meddelade WntResearch att bolaget mottagit godkännande från DHMA (Danish
Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska Kommittén för att genomföra bolagets
kliniska fas 1-studie. Bolaget skulle som tidigare planerat initiera studien på Herlev Hospital
(Danmark), i patienter med metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


Den 10 juli 2013 meddelade WntResearch att initiering av fas 1-studien med bolagets
läkemedelskandidat Foxy-5 startat på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda
patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis skickades en begäran
om utökning av urvalskriterierna för studien till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA).
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VD Nils Brünner kommenterar
Vi har under det andra kvartalet 2013 gjort flera verksamhetsmässiga framsteg. I maj kunde vi meddela att
WntResearch mottagit godkännande för initiering av klinisk fas 1-studie avseende metastaserande bröst-,
kolon- och prostatacancer från DHMA (Danish Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska
Kommittén för att genomföra den kliniska fas 1-studien.
Den kliniska fas 1-studien med vår läkemedelskandidat Foxy-5 kommer, som nämnts ovan, att genomföras på
Herlev Hospital (Danmark) i patienter med just metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer. Syftet med den
kliniska fas 1-studien är primärt att utvärdera säkerhet och tolerans och för att fastställa den dos som kan
rekommenderas för en fas 2-studie. Ett andra syfte är att fastställa preliminära bevis av antimetastatiska
tumöraktiviteter och vi hyser goda förhoppningar om att Foxy-5 ska öka överlevnadsgraden för patienter med
solida maligna tumörer genom att hämma utvecklingen av nya metastaser, vilket är en fruktad och ofta dödlig
process för cancerpatienter och det är mycket glädjande att vi nu kan initiera fas 1-studien.
För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis har vi även
lämnat in en begäran om utökning av urvalskriterierna för studien avseende Foxy-5 till den danska
hälsovårdsmyndigheten (DHMA). Det är vår förhoppning att förutsättningarna för rekrytering av patienter
därmed kommer att förbättras.
Vi räknar med att slutföra fas 1-studien under det andra kvartalet 2014, vilket är ett kvartal senare än vad vi
tidigare har kommunicerat. Vi förväntar oss dock att vi enligt vår målsättning ska genomföra kliniska fas 2studier under 2014/2015.
I juli beviljades ett patent i USA för vår andra produkt, Box-5, avseende behandling av melanom. WntResearchs
primära fokus är att utveckla Foxy-5, men vi vill även undersöka möjligheten att utveckla Box-5 i samarbete
med en partner och vi hoppas att beviljandet i framtiden kan förbättra möjligheterna till detta.
Vi har under kvartalet även avyttrat en sedan tidigare erhållen gåva av egna aktier, vilket inbringade cirka 2,1
MSEK efter finansiella kostnader. Transaktionen medförde inte någon utspädningseffekt för våra aktieägare,
samtidigt som intäkterna från transaktionen stärker vår finansiella ställning ytterligare avseende den kliniska
utvecklingen av Foxy-5.
Härutöver har GEM nyttjat 80 000 teckningsoptioner, genom nyteckning av 91 200 aktier till en kurs om 8,34
SEK per aktie, innebärande ytterligare intäkter om cirka 760 000 SEK.
Nils Brünner
VD, WntResearch AB (publ)
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WntResearch AB (publ)
WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, med
syftet att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska
peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat
sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen
ska resultera i klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning.

Affärsmodell
WntResearch ska huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika
metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas
effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel.

Målsättningar
Bolagets målsättning är att under andra kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom klinisk fas
1-studie och att därefter genomföra klinisk fas 2-studie under 2014/2015. Efter att ha uppnått ”Proof of
concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att utlicensiera Foxy-5, alternativt sälja hela eller
delar av bolaget till ett läkemedelsföretag, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom kliniska fas 3studier. Detta innebär vidare att WntResearch har för avsikt generera avkastning till sina aktieägare, antingen
genom utdelning efter utlicensiering av Foxy-5, eller genom realisationsvinst vid en eventuell bolagsförsäljning
2016/2017.

Aktien
WntResearch AB (publ) listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).
Per den 30 juni 2013 uppgick antalet aktier i WntResearch till 12 061 045 stycken.

Teckningsoptioner
Teckningsoptioner GEM
Vid extra bolagsstämma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfälle under perioden
fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000
teckningsoptioner utan vederlag till GEM för att fullgöra WntResearchs skyldigheter enligt finansieringsavtalet
mellan parterna. I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM. Teckningsoptionerna har en
löptid om fem (5) år. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med
optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,34
SEK per aktie. I maj 2013 nyttjade GEM 80 000 teckningsoptioner genom nyteckning av 91 200 aktier till en kurs
om 8,34 SEK per aktie och ett totalt värde av 760 608 SEK. Det totala antalet återstående teckningsoptioner är
därmed 920 000 stycken.
Personaloptionsprogram
Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till
nyckelpersoner i WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare och efter analys av
bolagets skyldighet att betala sociala avgifter baserat på individuella omständigheter för deltagarna uppgick
det faktiska antalet utfärdade teckningsoptioner till 345 423. Varje personaloption berättigar innehavaren att
förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 10,66 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den
genomsnittliga slutkursen för WntResearchs aktie på AktieTorget under tio handelsdagar efter årsstämman
2013. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter den
årsstämma som hålls under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017, med undantag för en period om 30
dagar före offentliggörande av någon av WntResearchs ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet
inkluderad.

Principer för halvårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste
årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
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Granskning av revisor
Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3
Bokslutskommuniké 2013

29 november 2013
28 februari 2014

Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 30 augusti 2013
WntResearch AB (publ)
Styrelsen
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Resultaträkning i sammandrag
SEK

2013-04-01
2013-06-30

2012-04-01
2012-06-30

3 månader

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

6 månader

2012-01-01
2012-12-31
År

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade kostnader för egen räkning
Övriga intäkter

0
93.855
210.600

0
161.048
350.000

0
1.609.409
442.272

355.062
350.000

0
2.008.811
3.645.184

Summa rörelsens intäkter

304.455

511.048

2.051.681

705.062

5.653.995

-1.298.810

-604.898

-3.499.200

-2.513.530

-8.394.675

-602.274
0

-1.151.105
0

-1.394.416
0

-1.441.407
0

-2.977.558
0

Summa rörelsens kostnader

-1.901.084

-1.756.003

-4.893.616

-3.954.937

11.372.233

Rörelseresultat

-1.596.629

-1.244.955

-2.841.935

-3.249.875

-5.718.238

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella investeringar
0

556

9.816

556

16.606

Räntekostnader och liknande resultatposter

-30.700

0

-30.700

-84

-410

Summa resultat från finansiella
investeringar

-30.700

556

-20.884

472

16.196

Resultat efter finansiella poster

-1.627.329

-1.244.399

-2.862.819

-3.249.403

-5.702.042

Periodens resultat

-1.627.329

-1.244.399

-2.862.819

-3.249.403

-5.702.042

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning i sammandrag
SEK

2013-06-30

2013-03-31

2012-12-31

1.812.552
5.663.889
7.476.441

1.718.697
5.663.889
7.382.586

1.650.056
4.216.977
5.867.033

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Summa anläggningstillgångar

50.000
7.526.441

0
7.382.586

0
5.867.033

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

1.344.004

1.027.607

862.892

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser samt liknande rättigheter
Aktiverade utvecklingskostnader

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

56.378

101.648

88.041

1.400.382

1.129.255

950.933

6.563.713
7.964.095

720.383
1.849.638

3.206.686
4.157.619

15.490.536

9.232.224

10.024.652

1.085.494
0
1.085.494

861.829
0
861.829

861.829
0

-11.009.786
27.711.637
0

-13.160.773
19.992.787
-15.975

-7.458.730
19.992.787
-15.975

-2.862.819

-1.235.490

-5.702.042

13.839.032

5.580.549

6.816.040

14.924.526

6.442.378

7.677.869

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skuld erhållet bidrag
Övriga kortfristiga skulder

325.101
0
0
215.909

2.012.641
0
0
17.879

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

25.000
566.010

759.326
2.789.846

2.143.126
0
0
134.243
69.414

15.490.536

9.232.224

10.024.652

Ställda säkerheter

0

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

0

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Egna aktier
Erhållet aktieägartillskott
Årets förlust

Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

861.829

2.346.783
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Förändring eget kapital i sammandrag
SEK

2013-06-30

2013-03-31

2012-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital IB
Nyemission
Fondemission
Aktiekapital UB

861.829
223.665

621.674
240.155

621.674
240155

1.085.494

861.829

861829

Fritt eget kapital
Överkursfond IB
Nyemission

19.992.787
7.718.850

19.992.787
0

11.107.782
8.885.005

Överkursfond UB

27.711.637

19.992.787

19.992.787

Balanserat resultat
Egna aktier
Fondemission
Årets resultat

-11.009.786
0

-13.160.773
-15.975

-7.458.730
-15.975

-2.862.819
-13.872.605

-1.235.490
-14.412.238

-5.702.042
-13.176.747

14.924.526

6.442.378

7.677.869

Summa Eget kapital
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Kassaflödesanalys i sammandrag
SEK

2013-04-01
2013-06-30

2012-04-01
2012-06-30

3 månader
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Realisationsresultat kortfristiga placeringar
Erlagd ränta

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Sålda immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Placeringar i övriga finansiella
anläggningstillgångar
Avyttring/amortering av övriga finansiella
anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Egna aktier
Erhållet aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

6 månader

2012-01-01
2012-12-31
År

-1.596.629

-1.244.955

-2.841.935

-1.954.748

-5.718.238

0
0
0
0
-30.700
-1.627.329

0
556
0
0
0
-1.244.399

0
9.816
0
0
-30.700
-2.862.819

0
811
0
0
-1.146
-1.955.083

0
16.606
0
0
-410
-5.702.042

0
-271.127
-1.687.540

0
123.602
-67.203

0
-449.449
-1.818.025

0
125.354
410.178

0
-627.107
1.544.247

-536.296
-4.122.292

987.308
-200.692

37.252
-5.093.041

312.190
-1.107.361

107.890
-4.677.012

-93.855
0
0
-50.000

-161.048
0
0
0

-1.609.409
0
0
-50.000

-1.637.258
0
0
0

-2.008.812
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
-143.855

0
0
-161.048

0
0
-1.659.409

0
0
-1.637.258

0
0
-2.008.812

7.942.515
2.166.962
0
10.109.477

0
0
0
0

7.942.515
2.166.962
0
10.109.477

0
-15.975
0
-15.975

9.125.160
0
0
9.125.160

5.843.330
720.383
6.563.713

-361.740
1.751.440
1.389.700

3.357.027
3.206.686

-2.760.594
7.946.128

6.563.713

5.185.534

2.439.336
767.350
3.206.686
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