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Delårsrapport
2014-01-01 till 2014-03-31

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2014-01-01 – 2014-03-31)
 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -704 281 SEK (-1 235 490).
 Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,04 SEK (-0,13).
 Soliditeten uppgick per den 31 mars 2014 till 99 % (70).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 12 939 593 aktier per 2014-03-31. Notera att antalet aktier kommer att öka till
15 467 753 aktier efter att registrering skett efter i april 2014 genomförd företrädesemission.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014


Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM (Global Emerging Markets) och dess partners 473 032
teckningsoptioner för nyteckning av 539 256 aktier till ett totalt värde av 4 497 395 SEK. Det totala antalet
återstående teckningsoptioner enligt avtalet uppgick därmed till 174 342 stycken per den 25 februari 2014.



I mars 2014 meddelade WntResearch att USA:s patent och registreringsverk utfärdat ett patent på bolagets
produkt Foxy-5 (patentnummer 8 674 060). Patenträttigheten täcker bolagets antimetastatiska peptidprodukt
Foxy-5 och flera andra peptider såväl som farmaceutiska medel som innehåller dessa peptider. USA:s patent och
registreringsverk beslutade även att den normala giltighetstiden som normalt sett sträcker sig i 20 år från och
med registreringsdatumet (i detta fall 2006-05-30) kommer att förlängas med ytterligare 789 dagar.



I mars 2014 meddelades att den oberoende säkerhetsdata- och övervakningskommittén (SDMC) utvärderat den
första gruppen av patienter som behandlats med Foxy-5 och dragit slutsatsen att Foxy-5 getts utan några
säkerhetsproblem. Vidare var SDMC:s rekommendation att rekryteringen för nästa dosnivå i den pågående fas
I-studien kunde inledas.



Den 27 mars 2014 beslutades – med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni – att genomföra en
företrädesemission av högst 2 875 464 aktier motsvarande cirka 43,1 MSEK före emissionskostnader. Även
allmänheten gavs rätt att teckna aktier i nyemissionen. Emissionslikviden är avsedd för finansiering av
förberedelser och genomförande av en klinisk fas 2-studie för läkemedelskandidaten Foxy-5. Nyemissionen, som
avslutades den 29 april 2014, tecknades till cirka 88 procent. Genom nyemissionen nyemitterades 2 528 160
aktier, samtidigt som WntResearch tillfördes cirka 38 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


I april 2014 meddelade bolaget att ett besked om godkännande mottagits av det kanadensiska patentverket för
bolagets patentansökan avseende Foxy-5.



I april 2014 meddelades att den pågående fas 1-studien med Foxy-5 blivit utvald att presenteras som poster vid
den 50:e årliga ASCO-kongressen (American Society Of Clinical Oncology) vid McCormick Place Convention Center
i Chicago, Illinois.
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VD Nils Brünner kommenterar
Kära aktieägare,
Det har blivit dags att summera den tid som förflutit av 2014 och ett antal händelser av vikt bör nämnas. Som tidigare
kommunicerats tecknades i mars 2013 en miljon teckningsoptioner av GEM (Global Emerging Markets) med en löptid om
fem år. Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM och dess partners 473 032 teckningsoptioner till ett totalt värde
av 4 497 395 SEK. Nyttjandet av dessa teckningsoptioner var ett resultat av aktiekursens uppgång under 2013. Det tillförda
kapitalet stärkte vår finansiella situation samtidigt som den finansiella flexibiliteten för oss ökade.
I mars kunde vi vidare meddela att WntResearch erhållit ett patent för sin ledande anti-metastatiska peptidprodukt Foxy-5 i
USA. Det beviljade patentet i USA är en milstolpe för WntResearch som kommer att ge bolaget en stark position i fråga om
framtida utveckling och kommersialisering av Foxy-5 som en ny typ av anti-metastaserande cancerläkemedel.
Kort tid efter att vi erhållit godkänt patent i USA kunde vi även meddela att den oberoende säkerhetsdata- och
övervakningskommittén (SDMC) utvärderat den första gruppen av patienter som behandlats med Foxy-5 och gjort
slutsatsen att Foxy-5 getts utan några säkerhetsproblem, det vill säga att Foxy-5 visat sig vara säker och tolereras väl.
SDMC:s rekommendation var därför att rekryteringen avseende nästa dosnivå i den pågående fas I-studien kunde inledas,
ett resultat som givetvis varit mycket glädjande.
Som tidigare kommunicerats ligger det i vår målsättning att avsluta den kliniska fas 1-studien med Foxy-5 under det fjärde
kvartalet 2014 för att därefter ta läkemedelskandidaten genom klinisk fas 2-studie och under 2015/2016 studera dess
effektivitet. Under våren 2014 har vi ingått ett avtal med fas 1-enheten vid Universitetssjukhuset Rigshospitalet,
Köpenhamn. Universitetssjukhuset kommer att samarbeta med Universitetssjukhuset Herlev för rekrytering av patienter till
den pågående doseskalerande kliniska fas 1-studien med Foxy-5.
Inför den planerade kliniska fas 2-studien behöver vi på liknande sätt som inför fas 1-studien genomföra toxikologiska
studier i djur, genomföra GMP-produktion och erhålla godkännande av upplägget från myndigheter. Detta eftersom vi
avser att exponera patienterna i fas 2-studien för Foxy-5 under en längre tid än i den pågående fas 1-studien. För att kunna
hålla en fortsatt hög arbetstakt har vi för avsikt att genomföra de tidskrävande förberedelserna redan innan fas 1-studien är
slutförd. Som ett resultat av ovanstående beslutades därför att genomföra en företrädesemission med teckningstid i april
2014 för att finansiera förberedelse och genomförande av fas 2-studien.
Genom företrädesemissionen tillfördes WntResearch cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Jag vill än en gång passa på
att tacka alla som tecknade aktier i nyemissionen. Genom det kapital som inbringades har vi rätt förutsättningar för att
arbeta vidare i full fart med förberedelserna för fas 2-studien parallellt med den pågående fas 1-studien med Foxy-5. Vi
kommer därmed kunna starta fas 2-studien med Foxy-5 så snart som möjligt efter att fas 1-studien är genomförd. Vi avser
dessutom att förbereda Box-5 för ytterligare preklinisk och klinisk utveckling. Kapitalet förväntas vara tillräckligt för stora
delar av fas 2-studien med Foxy-5, vilket innebär att vi inte behöver anskaffa ytterligare kapital innan fas 2-studien inleds.
Strax efter utgången av det första kvartalet 2014 kunde vi meddela att vår patentstrategi för WntResearchs huvudprodukt
Foxy-5 återigen har varit framgångsrik, denna gång i Kanada, genom mottagandet av godkännande för Foxy-5 från det
kanadensiska patentverket. Utöver Kanada har patent för Foxy-5 även beviljats i Australien, Kina, Japan och USA.
Avslutningsvis vill jag kort nämna att den pågående fas 1-studien med Foxy-5 blivit utvald att presenteras som poster vid
den 50:e årliga ASCO-kongressen (American Society Of Clinical Oncology) vid McCormick Place Convention Center i Chicago,
Illinois. Vi är givetvis väldigt nöjda med att vår poster för fas 1-studien med Foxy-5 har blivit utvald för presentation som en
del av ”Trials in Progress”-postersessionen vid årets ASCO-kongress som anordnas mellan den 30 maj till och med den 3 juni
i år. Vi ser fram emot att få presentera studien och det värde som en sådan presentation medför vid en så prestigefull
cancerkongress om kliniska prövningar. Detta kommer också att fungera som ett fönster för större läkemedelsföretag, som
har intresse av cancerläkemedel.
Nils Brünner
VD, WntResearch AB
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WntResearch AB
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 fjärde kvartalet 2014 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie
och att därefter genomföra en klinisk fas 2-studie under 2015/2016. 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 under 2016/2017, vilka har nödvändiga resurser för att ta Foxy-5 genom klinisk fas 3-studie.
Aktien
WntResearch listades på AktieTorget i december 2010. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en
reglerad marknad. Per den 31 mars 2014 uppgick antalet aktier i WntResearch till 12 939 593 per 2014-03-31. Notera att
antalet aktier kommer att öka till 15 467 753 aktier efter att registrering skett efter i april 2014 genomförd
företrädesemission.
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 som
skall utges utan vederlag till Global Emerging Markets (GEM) för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet
mellan parterna. I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med GEM. Totalt kan
bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp till tio (10)
MSEK) och 1 000 000 teckningsoptioner med en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna har en löptid om
fem (5) år. Efter omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med
optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,31 SEK per aktie.
Det totala antalet återstående teckningsoptioner per 31 december 2013 var 647 324 stycken. Det totala antalet
återstående teckningsoptioner per den 31 mars 2014 var 149 342 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 stycken med en teckningskurs 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. Efter
omräkning med anledning av den företrädesemission som genomfördes i april 2014 (i enlighet med optionsvillkoren)
berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 10,62 SEK per aktie. 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 delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning,
det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport 2014

29 augusti 2014
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Delårsrapport tre 2014
Bokslutskommuniké 2014

28 november 2014
27 februari 2015

Avlämnande av delårsrapport
Lund, 30 maj 2014
WntResearch AB
Styrelsen
Peter Buhl
Tommy Andersson
Carl Borrebaeck
Lars Larsson
Kjell Stenberg

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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Resultaträkning i sammandrag
SEK

2014-01-01
2014-03-31

2013-01-01
2013-03-31
3 månader

2013-01-01
2013-12-31
12 månader

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade kostnader för egen räkning
Övriga intäkter

0
532 783
210 000

0
1 515 554
231 672

0
4 413 428
863 472

Summa rörelsens intäkter

742 783

1 747 226

5 276 900

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-991 184

-2 200 390

-7 032 187

Personalkostnader

-417 015

-792 142

-2 425 258

-36 000

0

0

-1 444 199

-2 992 532

-9 457 445

-701 416

-1 245 306

-4 180 545

0

9 816

31 491

Räntekostnader och liknande resultatposter

-2 865

0

-26 064

Summa resultat från finansiella investeringar

-2 865

9 816

5 427

Resultat efter finansiella poster

-704 281

-1 235 490

-4 175 118

Periodens skatt

154 940

0

0

Periodens resultat

-549 341

-1 235 490

-4 175 118

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning i sammandrag
SEK

2014-03-31

2013-03-31

2013-12-31

2 068 795
8 708 448
10 777 243

1 718 697
5 663 889
7 382 586

1 968 395
8 312 066
10 280 461

Summa anläggningstillgångar

50 000
3 972 350
4 022 350
18 821 943

0
0
0
7 382 586

50 000
0
50 000
10 330 461

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

1 106 275

1 027 607

859 686

91 528

101 648

45 469

1 197 803

1 129 255

905 155

8 478 572
9 676 375

720 383
1 849 638

7 102 947
8 008 102

24 475 968

9 232 224

18 338 563

1 164 563
0
1 164 563

861 829
0
861 829

1 113 466
0
1 113 466

-13 534 456
37 126 615
0
-549 341

-13 160 773
19 992 787
-15 975
-1 235 490

-11 009 786
30 275 666
0
-4 175 118

23 042 818

5 580 549

15 090 762

24 207 381

6 442 378

16 219 228

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skuld erhållet bidrag
Övriga kortfristiga skulder

187 892
0
0
40 695

2 012 641
0
0
17 879

2 030 232
0
0
64 103

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

40 000
268 587

759 326
2 789 846

40 000
2 134 335

24 475 968

9 232 224

18 338 563

0
0

0
0

0
0

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser samt liknande rättigheter
Aktiverade utvecklingskostnader
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Uppskjuten skattefordran

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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
Periodens förlust

Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Förändring eget kapital i sammandrag
SEK

2014-01-01
2014-03-31

2013-01-01
2013-03-31

3 månader

2013-01-01
2013-12-31
12 månader

Bundet eget kapital
Aktiekapital IB
Nyemission
Aktiekapital UB

1 113 466
51 097
1 164 563

621 674
240 155
861 829

1 113 466
0
1 113 466

32 442 628
4 683 987
37 126 615

19 992 787
0
19 992 787

30 275 666
0
30 275 666

Balanserat resultat
Egna aktier
Periodens resultat

-13 534 456
0
-549 341
-14 083 797

-13 160 773
-15 975
-1 235 490
-14 412 238

-11 009 786
0
-4 175 118
-15 184 904

Summa eget kapital

24 207 381

6 442 378

16 204 228

Fritt eget kapital
Överkursfond IB
Nyemission
Överkursfond UB
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Kassaflödesanalys i sammandrag
SEK

2014-01-01
2014-03-31

2013-01-01
2013-03-31
3 månader

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2013-01-01
2013-12-31
12 månader

-701 416
154 940
0
-2 865
-549 341

-1 245 306
0
9816
0
-1 235 490

-4 165 545
0
31 491
-26 064
-4 160 118

-292 648
-1 842 340
-23 408
-2 707 737

-178 322
-130 485
573 548
-970 749

45 778
-112 894
-114 554
-4 341 788

-496 783
0
-154 940
-651 723

-1 515 554
0
0
-1 515 554

-4 413 428
-50 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Egna aktier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 735 085
0
4 735 085

0
0
0

10 534 515
2 166 962
12 701 477

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

1 375 625
7 102 947
8 478 572

-2 486 303
3 206 686
720 383

3 896 261
3 206 686
7 102 947

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Avsättning skattefordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 463 428
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