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Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2010 
 
Räkenskapsåret 2010 
 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (3 540). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 040 724 SEK (-1 711 983). 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,30 SEK (-0,25). 
 Soliditeten** uppgick per 2010-12-31 till cirka 96,9 %.  

 
Fjärde kvartalet 2010 
 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 602 128 SEK. 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 SEK. 

 
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 907 489 aktier per 2010-12-31. 
* Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

 WntResearch inledde under 2010 ett samarbete med peptidspecialisten Bachem AG i 
Schweiz för tillverkning av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. En gemensam 
produktionsplan upprättades fram till klinisk fas där GMP-kvalitet (good manufacturing 
practice) krävs. 
 

 Inom det viktiga området bioanalys inleddes ett samarbete med österrikiska pharm-Analyt. 
 

 Toxikologi och säkerhetsdelen i det prekliniska programmet detaljplaneras i samarbete med 
den CRO (clinical research organisationen) som kommer att få uppdraget med start av denna 
del av programmet i mars/april 2011. 
 

 WntResearch samarbetar med en fristående forskargrupp vid Lunds Universitet. 
Forskningsgruppen som står bakom uppfinningarna som kommersialiseras av WntResearch, 
har vid en genomgång av tidigare forskningsresultat upptäckt räknefel för de data som ligger 
till grund för figur 4c i artikeln Wnt-5a signaling restores tamoxifen sensitivity in estrogen 
receptor-negative breast cancer cells”, Ford et al 2009.” vilken WntResearch refererade till i 
bolagets emissions- och listningsmemorandum. Felet innebär att studien inte signifikant visar 
att celler som exponerats för bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 svarar på behandling med 
Tamoxifen. Enligt styrelsen i WntResearchs bedömning skall detta fel inte komma att påverka 
bolagets planerade prekliniska eller kliniska program.  
 

 Under fjärde kvartalet 2010 genomförde WntResearch en övertecknad nyemission som – efter 
rätt till återkallelse av aktieteckning med anledning av ovan nämnt räknefel – tillförde bolaget 
drygt sju (7) MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillfördes WntResearch 
drygt 320 nya aktieägare.   
 

 WntResearch listades på AktieTorget den 17 december 2010 med utgågångspunkt ifrån 
emissionskursen 6 kronor. I samband med listningen utsågs Sedermera Fondkommission AB 
till likviditetsgarant för bolagets aktie.   

 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
WntResearch har inga väsentliga händelser att meddela efter rapportperiodens utgång. 
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Bert Junno kommenterar 2010 
Wnt Research har två läkemedelskandidater, Foxy-5 och Box-5, med potential att minska spridningen 
av cancer och därmed öppna upp för behandling av cancern. Att minska spridningen av cancern är 
viktigt eftersom den primära tumören sällan är den främsta dödsorsaken. I de flesta fall sker dödsfall 
på grund av tumörspridning.  
 
WntResearch läkemedelskandidater erbjuder ett välkommet presumtivt behandlingsalternativ för 
patienter som har drabbats av bröstcancer. Det är WntResearch målsättning att ta världsledande 
svensk forskning till att potentiellt väsentligt påverka behandlingen av metastaserande cancer runt om 
i världen på ett positivt sätt.  
 
Den emission som vi genomförde under hösten 2010 visade på ett stort intresse för WntResearch. 
Med cirka 300 nya aktieägare och tillfört kapital har vi tagit sikte på genomförande av vår planerade 
toxikologiska studie, som ligger till grund för att sedan kunna ta steget till att genomföra studier i människa.  
 
Vår primära målsättning är att fortsätta arbetet med det prekliniska program som ska skapa de resultat 
som krävs av läkemedelsverket för att kunna gå vidare i klinik. En av de viktigare delarna är att 
slutföra den toxikologiska studien under 2011 för att sedan – efter ytterligare finansiering och 
godkännanden ifrån myndigheter – kunna inleda kliniska studier i människa under 2012.  
 
Bolaget har i och med starten av detta år gått in i en av de viktigaste faserna av sin utveckling. Jag ser med 
spänning fram emot ett fortsatt intressant 2011.  
 
Bert Junno 
VD, WntResearch AB (publ) 
 
 
 

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 bröstcancer. Bolaget har patentsökt 
syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en (Foxy-5) i 
djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att 
forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas och har 
två läkemedelskandidater; Foxy-5 och Box-5.     
 

Affärsmodell 
WntResearch skall 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.      
 

Primära målsättningar 
Bolagets primära målsättning är att slutföra de prekliniska studierna under 2011 för att sedan – efter 
ytterligare finansiering och godkännanden ifrån myndigheter – kunna inleda kliniska studier i människa 
under 2012. Som övergripande målsättning genomför Bolaget dessa program för att främja en 
framgångsrik lansering av Foxy-5 som läkemedel och därmed göra det tillgängligt för patienter som 
har drabbats av bröstcancer.  
 

Sekundära målsättningar 
Genom en utlicensiering av Foxy-5 avseende att möjliggöra behandling av bröstcancer, kan intäkter 
genereras. Målsättningen är att nyinvestera dessa intäkter för att utveckla Bolagets 
läkemedelskandidater för användning vid behandling av andra cancerformer, exempelvis 
tjocktarmscancer med hjälp av Foxy-5 och hudcancer med hjälp av Box-5.       
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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 31 december 2010 uppgick antalet aktier i WntResearch till 
6 907 489 stycken.  
 

Förslag till disposition av bolagets resultat 
Bolagets resultat föreslås överföras i ny räkning att användas till bolagets tillverkning av läkemedel 
prekliniska studier och för genomförande av prekliniska studier med hjälp av underleverantörer. 
 

Insynsregistrerade personers innehav per den 31 december 2010 
 
Person Position i WntResearch Antal aktier per 2009-12-31 Antal aktier per 2010-12-31 

Tommy Andersson CSO, styrelseledamot 237 000 1 175 765 

Carl Borrebaeck Styrelseledamot 0 7 500 

Peter Buhl Styrelseordförande 0 15 000 

Bert Junno VD, styrelseledamot 0 8 388 

Lars Larsson Styrelseledamot 0 7 500 

Kjell Stenberg Styrelseledamot 119 968 665 170 

 
Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i 
bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.  
 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
 

Årsredovisning tillgänglig 
WntResearchs årsredovisning för räkenskapsåret är planerad att publiceras på bolagets 
(www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i maj 2011. 
Årsstämma i WntResearch är planerad att hållas i maj 2011. Exakta datum för årsstämma och för 
publicering av årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 
 

Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 1 2011: 31 maj 2011 
Halvårsrapport 2011: 31 augusti 2011 
Delårsrapport 3 2011: 30 november 2011 
Bokslutskommuniké 2011: 28 februari 2012  
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Resultaträkning i sammandrag 
 
(SEK) 2010-10-01 2010-01-01 2009-01-01 

 -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 

 3 mån 12 mån 12 mån* 

Nettoomsättning 0 0 3 540 

Rörelsens kostnader    

Verksamhetskostnader 129 741 -14 677 -889 822 

Övriga externa kostnader -1 663 475 -1 957 652 -837 611 

Personalkostnader -81 924 -81 924 0 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Summa rörelsens kostnader -1 615 658 -2 054 253 -1 727 433 

    

Rörelseresultat -1 615 658 -2 054 253 -1 723 893 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 544 13 544 11 910 

Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -15 0 

Summa resultat från finansiella 
investeringar 13 529 13 529 11 910 

    

Resultat efter finansiella poster -1 602 128 -2 040 724 -1 711 983 

    

Periodens resultat -1 602 128 -2 040 724 -1 711 983 

 
 
 
 
* Då Wnt Research inte varit listade tidigare redovisas helåret 2009 som jämförandeperiod. 
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Balansräkning i sammandrag 
 
(SEK)  2010-12-31 2009-12-31 

 
  

 

Tillgångar 

 

  

Anläggningstillgångar 
 

  

Immateriella anläggningstillgångar 
 

  

Patent, licenser samt liknande rättigheter  632 877 274 157 

Aktiverade utvecklingskostnader  281 330 237 830 

Summa anläggningstillgångar  914 207 511 987 

Omsättningstillgångar 

 

  

Kortfristiga fordringar    

Övriga kortfristiga fordringar  425 742 20 446 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  37 500 0 

  463 242 20 446 

    

Kortfristiga placeringar    

Kassa och bank  7 946 128 598 171 

Summa omsättningstillgångar  8 409 370 618 617 

Summa tillgångar 
 

9 323 577 1 130 604 
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 
(SEK)  2010-12-31 2009-12-31 

    

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital 
 

  

Aktiekapital   621 674 103 850 

Överkursfond  11 107 782 1 247 400 

Reservfond  0 0 

  11 729 456 1 351 250 

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  -658 618 -1 046 813 

Erhållet aktieägartillskott  0 2 500 000 

Årets förlust  -2 040 724 -1 711 983 

  -2 699 342 -258 796 

Summa eget kapital 
 

9 030 114 1 092 454 

    

    

Kortfristiga skulder 

 

  

Leverantörsskulder  240 367 38 150 

Aktuella skatteskulder  10 168 0 

Övriga kortfristiga skulder  3 783 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  39 145 0 

Summa kortfristiga skulder  293 463 38 150 

Summa eget kapital och skulder 
 

9 323 577 1 130 604 

 

 

  

Ställda säkerheter  0 0 

    

Ansvarsförbindelser  0 0 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
(TSEK)  2010-10-01 2010-01-01 2009-01-01 
  -2010-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 
  3 mån 12 mån 12 mån* 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster  -1 615 -2 054 -1 724 

Erhållen ränta  13 13 12 

  -1 602 -2 041 -1 712 

     

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -418 -442 -19 

Ökning/minskning leverantörsskulder  240 202 -90 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder  53 53 -961 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 727 -2 228 -2 782 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -280 -402 -512 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -280 -402 -512 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission  7 175 9 978 1 251 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7 175 9 978 1 251 

     

Årets kassaflöde  5 168 7 348 -2 043 

Likvida medel vid periodens början  2 778 598 2 641 

Likvida medel vid årets slut  7 946 7 946 598 

 
 
* Då Wnt Research inte varit listade tidigare redovisas helåret 2009 som jämförandeperiod. 
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Förändring eget kapital i sammandrag 
 

(SEK)  2010 2009 

      

      

Bundet eget kapital    

      

Aktiekapital IB   103 850 100 000 

Nyemission   118 002 3 850 

Fondemission   399 822  0 

      
Aktiekapital UB   621 674 103 850 

      

      

Överkursfond IB   12 47 400 0 

Nyemission   9 860 382 1 247 400 

      

Överkursfond UB   11 107 782 1 247 400 

      

      

Fritt eget kapital     

      

Balanserat resultat   -258 796 1 453 187 

Fondemission   -399 822 0 

Årets resultat   -2 040 724 -1 711 983 

      

    -2 699 342 -258 796 

      

Summa Eget kapital  9 030 114 1 092 454 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avlämnande av bokslutskommuniké 2011 
Lund, den 28 februari 2011  
Wnt Research AB (publ) 
Styrelsen 
 
Peter Buhl  Styrelseordförande 
Bert Junno  Styrelseledamot och VD 
Tommy Andersson Styrelseledamot 
Carl Borrebaeck Styrelseledamot 
Lars Larsson  Styrelseledamot 
Kjell Stenberg  Styrelseledamot 

 


