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Sammanfattning av delårsrapport för 2011 
 
Första kvartalet 2011 
 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -697 714 SEK. 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,1 SEK.  
 Soliditeten** uppgick per 2011-03-31 till cirka 98,6 %.  

 
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 907 489 aktier per 2011-03-31. 
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011 
 
 WntResearch utsåg LPT, Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH, i Hamburg till 

huvudleverantör av bolagets pre-kliniska toxikologiprogram. LPT har varit etablerat inom 
branschen sedan 45 år tillbaka och är en partner som är van att arbeta såväl med små som 
stora läkemedelsbolag. LPT levererar till de högt ställda specifikationer som branschen kräver 
och har alla de tillstånd som krävs från de europeiska och amerikanska läkemedelsverken för 
att bedriva utvecklingsverksamhet.    

 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
WntResearch har inga väsentliga händelser att meddela efter rapportperiodens utgång. 

 
 
VD Bert Junno kommenterar  
 
Under första kvartalet 2011 har vi arbetat med målet att skaffa solida, flexibla och kunniga leverantörer 
för att föra utvecklingsprogrammet framåt. Arbetet resulterade i ett avtal med LPT (Laboratory of 
Pharmacology and Toxicology GmbH) i Hamburg som utsågs till huvudleverantör av vårt pre-kliniska 
toxikologiprogram.  LPT har varit etablerat inom branschen sedan 45 år tillbaka och har därmed 
gedigen branscherfarenhet. Sedan tidigare har vi samarbeten med Bachem AG i Basel, för produktion 
av läkemedelssubstanser, och pharm-analyt LABOR GmbH i Baden, för specialisttjänster inom 
bioanalys. Därmed har vi nu tre mycket renommerade och starka samarbetspartners.    
 
I slutet av mars levererade Bachern läkemedelssubstansen till de toxikologiska studier som LPT 
påbörjade i slutet av april 2011. Resultaten skall sedan analyseras av pharm-analyt i Österrike för att 
därefter resultera i en rapport som WntResearch ska använda som underlag för rådgivning med 
läkemedelsverket. Med stöd av denna rådgivning avser bolaget designa och genomföra de avslutande 
regulatoriska studier med FOXY-5 som krävs för att få godkänt för att ta utvecklingsprogrammet till 
cancerpatienter i klinisk fas 1. De ovannämnda avslutande regulatoriska studierna är planerade att 
utföras under andra halvåret 2011. Som tidigare kommunicerats kommer vi dock att behöva ytterligare 
kapital för att kunna gå över till klinisk fas.  
 
Affärsmässigt fokus ligger på att arbeta vidare med de kontakter som initierats med framtida kunder 
och samarbetspartners och strategin går ut på att WntResearch ska delta i internationella 
affärsutvecklingsmöten och vid några tillfällen också presentera bolaget såsom skedde vid Biotech 
Showcase i San Francisco. Vidare deltog WntResearch i Bio Spring Europe i Milano, den 13-16 mars, 
med över 1 000 företag från läkemedelsbranschen representerade. 
 
Inför den ökade aktiviteten under 2011 har vi anställt två personer som ska arbeta med administration 
respektive koordinering av kontakter med WntResearchs underleverantörer. Tillsammans med 
bolagets nya medarbetare kommer vi nu att gå in i en ny fas med fokus på genomförande av arbetet 
som planeras leda till kliniska tester med FOXY-5 i cancerpatienter.   
 
Bert Junno – 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 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.  
 

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 mars 2011 uppgick antalet aktier i WntResearch till 
6 907 489 stycken.  
 

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 2011: 31 augusti 2011 
Delårsrapport 3 2011: 30 november 2011 
Bokslutskommuniké 2011: 28 februari 2012  
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Resultaträkning i sammandrag 
 
(SEK) 

 

2011-01-01 
-2011-03-31 

2010-01-01 
-2010-12-31 

Nettoomsättning 
 

0 0 

Rörelsens kostnader 
 

  Verksamhetskostnader 
 

-36 368 -14 677 

Övriga externa kostnader* 
 

-600 056 -1 957 652 

Personalkostnader 
 

-61 939 -81 924 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 
0 0 

Summa rörelsens kostnader 
 

-698 363 -2 054 253 

 

  

 Rörelseresultat  -698 363 -2 054 253 

 

  

 Resultat från finansiella investeringar   

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  649 13 544 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 -15 

Summa resultat från finansiella investeringar 
 

649 13 529 

 

  

 Resultat efter finansiella poster  -697 714 -2 040 724 

 

  

 
Periodens resultat 

 
-697 714 -2 040 724 

 
 
* På grund av bolagets satsning på att utlokalisera utvecklingen ingår i denna post kostnader för 
underleverantörer av preklinisk läkemedelsutveckling och tillverkning av läkemedelssubstans. 
 
 
Då WntResearch inte varit listade tidigare redovisas helåret 2010 som jämförandeperiod. 
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Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 
 

2011-03-31 2010-12-31 

    

TILLGÅNGAR 
   

Anläggningstillgångar 
   

Immateriella anläggningstillgångar 
   Patent, licenser samt liknande rättigheter 
 

730 799 632 877 

Aktiverade utvecklingskostnader 
 

835 473 281 330 

Summa anläggningstillgångar 
 

1 566 272 914 207 

Omsättningstillgångar 
   Kortfristiga fordringar 
   Övriga kortfristiga fordringar 
 

117 478 425 742 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

37 500 37 500 

  
154 978 463 242 

    Kortfristiga placeringar 
   Kassa och bank 
 

6 733 100 7 946 128 

Summa omsättningstillgångar 
 

6 888 078 8 409 370 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

8 454 350 9 323 577 
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Balansräkning i sammandrag (fortsättning) 
 

(SEK) 
 

2011-03-31 2010-12-31 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital 
 

  Aktiekapital   621 674 621 674 

Överkursfond  11 107 782 11 107 782 

Reservfond  0 0 

 

 11 729 456 11 729 456 

Fritt eget kapital  

  Balanserat resultat  -2 699 342 -658 618 

Erhållet aktieägartillskott  0 0 

Årets förlust  -697 714 -2 040 724 

 

 -3 397 056 -2 699 342 

Summa eget kapital 
 

8 332 400 9 030 114 

Kortfristiga skulder 

 

  Leverantörsskulder  61 509 240 367 

Aktuella skatteskulder  0 10 168 

Övriga kortfristiga skulder  14 433 3 783 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  46 008 39 145 

Summa kortfristiga skulder 
 

121 950 293 463 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

8 454 350 9 323 577 

 

  

 Ställda säkerheter  0 0 

Ansvarsförbindelser  0 0 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
(TSEK) 

 

2011-01-01 
-2011-03-31 

2010-01-01 
-2010-12-31 

Den löpande verksamheten 
  Rörelseresultat före finansiella poster -698 -2 054 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 0 0 

Erhållen ränta 1 13 

Erhållna utdelningar 0 0 

Realisationsresultat kortfristiga placeringar 0 0 

Erlagd ränta 0 0 

 
-697 -2 041 

Ökning/minskning kundfordringar 0 0 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 308 -442 

Ökning/minskning leverantörsskulder -179 -202 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 7 53 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -561 -2 632 

   Investeringsverksamheten 
  Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -652 -402 

Sålda immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 

Investeringar i dotterbolag 0 0 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Avyttring/amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -652 -402 

   Finansieringsverksamheten 
  Nyemission 0 9 978 

Erhållet aktieägartillskott 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 9 978 

   Årets kassaflöde -1 213 7 348 

Likvida medel vid periodens början 7 946 598 

Likvida medel vid årets slut 6 733 7 946 

 
 
Då WntResearch inte varit listade tidigare redovisas helåret 2010 som jämförandeperiod. 
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Förändring eget kapital i sammandrag 
 
(SEK) 

 

2011-01-01 
-2011-03-31 

2010-01-01 
-2010-12-31 

      Bundet eget kapital 
   

      Aktiekapital IB 
  

621 674 103 850 

Nyemission 
  

0 118 002 

Fondemission 
  

 0 399 822 

Aktiekapital UB 
  

621 674 621 674 

      

      Överkursfond IB 
  

11 107 782 1 247 400 

Nyemission 
  

0  9 860 382 

Överkursfond UB 
  

 11 107 782 11 107 782 

      

      Fritt eget kapital 
    

      Balanserat resultat 
  

-2 699 342 -258 796 

Fondemission 
  

0 -399 822 

Årets resultat 
  

-697 714 -2 040 724 

    
 -3 397 056 -2 699 342 

      Summa eget kapital 
 

8 332 400 9 030 114 

       
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avlämnande av delårsrapport 
Lund, den 17 maj 2011  
WntResearch AB (publ) 
Styrelsen 
 
Peter Buhl  Styrelseordförande 
Bert Junno  Styrelseledamot och VD 
Tommy Andersson Styrelseledamot 
Carl Borrebaeck Styrelseledamot 
Lars Larsson  Styrelseledamot 
Kjell Stenberg  Styrelseledamot 

 


