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Halvårsrapport
2015-01-01 till 2015-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)
 Nettoomsättningen uppgick till 5.134.797 SEK (2.064.792).
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1.973.731 SEK (-4.627.876).
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,30).
 Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2015 till 97% (99%).
Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)
 Nettoomsättningen uppgick till 2.493.261 SEK (1.322.009).
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -942.675 SEK (-3.923.595).
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,25).

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
* Periodens resultat dividerat med 15 546 128 aktier per 2015-06-30 (15 467 753 per 2014-06-30).
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015


I april 2015 kommunicerade Bolaget ett klargörande om vilka data som kan förväntas från den pågående fas 1studien (dos-eskalering) hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer samt en förklaring till varför Bolaget
behöver ta emot all data från den kliniska fas 1-studien innan några rapporter kan publiceras.



I april 2015 meddelades att det europeiska patentverket på sin hemsida informerat om dess avsikt att bevilja ett
europeiskt patent för EP 2 384 763, vilket täcker WntResearchs peptid Foxy-5.



I slutet av april 2015 meddelades att Thomas Feldthus, CFO, lämnade WntResearch från om med den 1 juni 2015.
Anledning till detsamma var att Feldthus, medgrundare av Saniona AB, ville ägna sin fulla uppmärksamhet åt
detta bolag.



Den 1 juni 2015 presenterade WntResearch preliminära resultat från fas 1-studien med Foxy-5. Resultatet visar
att WntResearch fortfarande inte sett någon läkemedelsrelaterad toxicitet. Det saknades fortfarande slutresultat
från tre patienter. När dessa resultat fastställts kommer en slutrapport att presenteras. En summerande rapport
kommer att släppas till allmänheten och en mer detaljerad rapport kommer att skickas till
hälsovårdsmyndigheter.



Den 9 juni 2015 hölls årsstämma i WntResearch. Vid stämman nyvaldes Peter Ström till styrelseledamot och vid
efterföljande konstituerande styrelsemöte till styrelsens ordförande. Styrelsen bemyndigades även att besluta om
emissioner. Mer utförlig information om de beslut som fattades finns att tillgå i ”Kommuniké från årsstämma”
publicerad den 10 juni 2015 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 25 augusti meddelades att den sista patienten i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5 inlett behandling på
den sista dosnivån (dos nivå 8). En sammanfattande rapport med tillgänglig data från studien är planerad att presenteras
under Q4 2015.
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VD Nils Brünner kommenterar
Kära aktieägare i WntResearch,
Årets andra kvartal har passerat och det har blivit dags för en summering av den tid som passerat. För att förtydliga
eventuella frågor avseende fas 1-studien på Foxy-5 klargjorde vi i början av april vilka data som kan förväntas av den
pågående fas 1-studien vi utför hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer. Fas 1-studien är nästan färdig och vi är
mycket glada över att vi fortfarande inte sett någon läkemedelsrelaterad toxicitet. Antalet patienter som behandlats i fas 1studien är dock för låg för att kunna dra några säkra slutsatser, varför vi valt att initiera en klinisk fas 1b-studie i vilken vi
kommer att fortsätta öka dosen av Foxy-5 och samtidigt genomföra mer utförliga biomarkör-studier.
Vi hade naturligtvis hoppats att kunna avsluta fas 1-studien i slutet av maj och vid denna tidpunkt presentera en
slutrapport. Men eftersom studien genomförts på mycket sjuka patienter, utan andra behandlingsalternativ, kan man aldrig
vara säker på att hålla de planerade tidsramarna. Vi saknar fortfarande slutresultat från sista patient på den högsta dosen.
Först när vi har dessa resultat kan vi göra avslut och presentera de finala resultaten. Så snart alla data har samlats in och
analyserats kommer resultaten att presenteras i en slutrapport som kommer att inkludera toxicitetsdata och andra
relevanta data från samtliga 8 dosnivåer av Foxy-5. En sammanfattning av rapporten kommer att göras offentlig för
allmänheten. Vi ser fram emot att slutföra studien och därefter kommer vi att fortsätta vårt sökande efter den
rekommenderade dosen för Foxy-5 genom att initiera en fas 1b-studie för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den
fas 2-studie som vi avser att starta snarast efter att fas 1b-studien slutförts. Målet med fas 1b-studien är att finna den
optimala dosen av Foxy-5 och avgöra vilka biomarkörer som ska studeras i den påföljande fas 2-studien. Fas 1b-studien
kommer att inkludera fler kliniker för att förbättra rekryteringstakten av patienter till studien.
Vi har under perioden även kunnat meddela att Europeiska patentverket avser bevilja patent för Foxy-5. Patentskydd för
Foxy-5 är viktigt och glädjande då detta är vårt huvudpatent. Patentansökningarna är väsentliga för vår verksamhet och för
att stärka verksamhetens ställning på marknaden eftersom de utgör grunden för framtida affärsverksamheter såsom
licensiering, monopol på läkemedelsförsäljning inom WntResearchs område och utgör en betydande del av värdet av vår
läkemedelsportfölj.
Under våren beslutade vår tidigare CFO Thomas Feldthus att lämna arbetet i WntResearch för att kunna ge hela sin tid till
bolaget Saniona AB, vilket han är medgrundare av. Jag vill uttrycka min djupaste respekt och ett helhjärtat tack för allt
värde Thomas tillfört WntResearch genom sitt engagemang och omfattande erfarenhet vilken har bidragit till att föra
WntResearch från preklinisk till klinisk fas.
Jag vill även kort nämna att Peter Ström vid årsstämma i juni nyvaldes till ledamot och styrelsens ordförande. Genom Peters
profil tillförs vår verksamhet ytterligare spetskompetens.
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 erhållit patentskydd på syntetiska peptider,
framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en – Foxy-5 – i djurmodeller har visat sig radikalt hämma
tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. 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 tredje kvartalet 2015 ha tagit läkemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie
och att därefter genomföra en klinisk fas 1b-studie. Omedelbart därefter är vår avsikt att initiera en klinisk fas 2-studie.
Efter att ha uppnått ”Proof of concept” i människa med Foxy-5 är WntResearchs målsättning att finna en lämplig partner för
vidare utveckling.
Utveckling i siffror under andra kvartalet 2015
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Omsättning
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2015 uppgick till 2.493.261 SEK (1.322.009).
Resultat
Bolagets resultat efter skatt för det andra kvartalet 2015 uppgick till -942.675 SEK (-3.923.595).
Finansiell utveckling
Bolagets finansiella resultat under andra kvartalet 2015 speglar den av styrelsen förväntade utvecklingen. Resultatet efter
finansiella poster uppgick till -0,9 MSEK och kassaflödet uppgick till -1,6 MSEK, resulterande i att kassa och bank vid
periodens slut uppgick till 28,6 MSEK.
Aktien
WntResearch noterades 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 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i WntResearch till 15 546 128 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 att
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 MSEK)
och 1 000 000 teckningsoptioner. Efter omräkning med anledning av företrädesemissioner (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 den 30 juni 2015 var 80 592 stycken. Teckningsoptionerna kan utnyttjas t.o.m. 28
november 2016.
Personaloptionsprogram
Vid årsstämma den 18 juni 2013 beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner till nyckelpersoner i
WntResearch. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt säkra därmed
sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutades samtidigt om emission av högst 512 538 teckningsoptioner
till ett helägt dotterbolag till WntResearch. Efter anmälan om deltagande från berättigade deltagare utgavs totalt 325 000
personaloptioner 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
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om 10,62 SEK per aktie. Personaloptionerna är förenade med intjäningsvillkor kopplade till anställningen. Per den 30 juni
2015 uppgick antalet personaloptioner som maximalt kan komma att utnyttjas till 292 500 stycken vilket medför att totalt
antal teckningsoptioner som kan komma att utnyttjas per samma datum uppgick till 312 923 stycken. Innehavarna kan
nyttja 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. Personaloptionerna kan dock utnyttjas i
förtid om någon part, eller flera parter som agerar tillsammans, förvärvar aktier så att parten/parterna äger mer än 50
procent av totalt antal utestående aktier i WntResearch; eller (ii) samtliga eller väsentligen samtliga WntResearchs
tillgångar överlåtes i en eller en serie av relaterade transaktioner.
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.
Granskning av revisor
Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3 2015
Bokslutskommuniké 2015

27 november 2015
29 februari 2016

Avlämnande av halvårsrapport
Lund, augusti 28, 2015
WntResearch AB
Styrelsen
Peter Ström
Tommy Andersson
Carl Borrebaeck
Peter Buhl
Lars Larsson
Kjell Stenberg

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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Resultaträkning i sammandrag
SEK

2015-04-01
2015-06-30
3 månader

2014-04-01
2014-06-30
3 månader

2015-01-01
2015-06-30
6 månader

2014-01-01
2014-06-30
6 månader

2014-01-01
2014-12-31
12 månader

0
2 493 261
0
2 493 261

0
1 209 201
112 808
1 322 009

0
5 134 797
0
5 134 797

0
1 741 984
322 808
2 064 792

0
7 870 377
491 344
8 361 721

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

-2 921 298
-489 199
-41 100

-4 698 664
-509 821
-36 000

-5 959 221
-1 058 463
-82 200

-5 689 848
-926 836
-72 000

-12 743 623
-2 153 339
-164 336

Summa rörelsens kostnader

-3 451 597

-5 244 785

-7 099 884

-6 688 684

-15 061 298

-958 336

-3 922 476

-1 965 087

-4 623 892

-6 699 577

15 661

0

15 696

0

27 255

0
15 661

-1 119
-1 119

-24 340
-8 644

-3 984
-3 984

-15 839
11 416

-942 675

-3 923 595

-1 973 731

-4 627 876

-6 688 161

0

0

0

0

0

-942 675

-3 923 595

-1 973 731

-4 627 876

-6 688 161

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade kostnader för egen räkning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Periodens skatt
Periodens resultat

6

Balansräkning i sammandrag
SEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser samt liknande rättigheter
Aktiverade utvecklingskostnader

2015-06-30

2014-12-31

2 669 704
20 780 068
23 449 772

2 201 376
15 785 125
17 986 501

50 000
-

50 000
-

23 499 772

18 036 501

196 369
216 239

564 814
77 632

412 608

642 446

Kassa och bank

28 642 305

34 905 358

Summa omsättningstillgångar

29 054 913

35 547 804

Summa tillgångar

52 554 685

53 584 305

1 399 151

1 397 099

Balanserat resultat
Överkursfond
Årets förlust

-24 040 027
75 465 724
-1 973 731
49 451 966

-17 351 866
75 278 308
-6 688 161
51 238 281

Summa eget kapital

50 851 117

52 635 380

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 625 835
37 733
40 000

548 603
22 612
377 710

Summa kortfristiga skulder

1 703 568

948 925

52 554 685

53 584 305

Ställda säkerheter

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital och skulder
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Förändring eget kapital i sammandrag
SEK

2015-01-01
2015-06-30
6 månader

2014-01-01
2014-12-31
12 månader

1 397 099
2 052
1 399 151

1 113 466
283 633
1 397 099

75 278 308
187 416
75 465 724

32 442 628
42 835 680
75 278 308

Balanserat resultat
Periodens resultat

-24 040 027
-1 973 731
-26 013 758

-17 351 866
-6 688 161
-24 040 027

Summa eget kapital

50 851 117

52 635 380

Bundet eget kapital
Aktiekapital IB
Nyemission
Aktiekapital UB
Fritt eget kapital
Överkursfond IB
Nyemission
Överkursfond UB
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Kassaflödesanalys i sammandrag
2015-04-01
2015-06-30
3 månader

2014-04-01
2014-06-30
3 månader

2015-01-01
2015-06-30
6 månader

2014-01-01
2014-06-30
6 månader

2014-01-01
2014-12-31
12 månader

-958 336

-3 922 476

-1 965 087

-4 623 892

-6 699 577

15 661
0
-942 675

0
-1 119
-3 923 595

15 696
-24 340
-1 973 731

0
-3 984
-3 609 745

27 255
-15 839
-6 688 161

382 352

-188 677

229 838

-481 325

262 709

1 267 189

150 492

1 077 232

-1 691 848

-1 481 629

-14 470

14 948

-322 589

-8 460

296 219

692 396

-3 946 832

-989 250

-6 809 509

-7 610 862

-2 452 161
-

-1 173 201
-

-5 463 271
-

-1 669 984
-

-7 706 041
-

-2 452 161

-1 173 201

-5 463 271

-1 669 984

-7 706 041

189 468

37 922 400

189 468

42 657 485

43 119 314

189 468

37 922 400

189 468

42 657 485

43 119 314

Periodens kassaflöde

-1 570 297

32 802 367

-6 263 053

34 177 992

27 802 411

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

30 212 602
28 642 305

8 478 572
41 280 939

34 905 358
28 642 305

7 102 947
41 280 939

7 102 947
34 905 358

SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Avsättning skattefordran
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
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