
Årsredovisning för

Wntresearch AB (publ)
556738-7864

Räkenskapsåret
2011-01-01 - 2011-12-31



Wntresearch AB (publ)  1(9)
556738-7864

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och VD för Wntresearch AB (publ), 556738-7864 får härmed avge årsredovisning för 2011.

Allmänt om verksamheten

 Bolaget skall presentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt
 bland annat licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part.

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 I december 2011, avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s (publ) företrädesemission där även
 allmänheten gavs rätt att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1.
 Genom den inte fulltecknade emissionen emitterades 746.666 units, det vill säga 746.666 aktier och
 746.666 teckningsoptioner av serie TO 1. WntResearch tillfördes därmed cirka 3,36 MSEK före
 emissionskostnader. Det totala antalet aktier i WntResearch uppgår nu till 7.654.155 aktier. Det resta
 kapitalet kommer att fokuseras på bolagets utvecklingsprogram kring anti-metastatisk behandling av
 cancer.

 WntResearch tecknade en avsiktsförklaring med den amerikanska riskkapitalsfonden GEM (Global
 Emerging Markets) om en eller flera kapitalinjektioner för finansiering av bolagets utvecklingsprogram.
 De slutgiltiga villkoren förhandlas fram tillsammans med GEM.

 Bolaget genomförde tillsammans med LPT, laboratoriet för farmakologi och toxikologi GmbH i
 Hamburg, det första viktiga steget i de toxikologiska studier som krävs av de medicinska
 myndigheterna, som t.ex. svenska läkemedelsverket, för att fas 1 kliniska studier i cancerpatienter ska
 kunna påbörjas. En dosbestämmande (DRF) studie hos råttor och maximalt tolererad dos (MTD)
 studie hos hundar har nu genomförts framgångsrikt.

 Bolaget erhöll under året en gåva i form av 177.500 befintliga egna aktier. Bolaget har för avsikt att
 avyttra dessa utanför marknaden för att stärka bolagets finansiella ställning och därmed forskningen
 kring bolagets program kring nya cancerläkemedel.

 WntResearch och EMD Millipore ingick ett icke-exklusivt licensavtal som tillåter EMD Millipore att
 producera och sälja Box-5 läkemedelskandidat endast för forskningstillämpningar.
 Läkemedelskandidaten Box-5 är en hämmare av Wnt-5a signalering och utgår ifrån samma
 aminosyrasekvens som WntResearch ledande läkemedelskandidat Foxy-5. Försäljningen av Box-5 för
 forskningsändamål förväntas att bli en nischprodukt för WntResearch där företaget kommer att erhålla
 en tvåsiffrig royalty på nettoförsäljningen och en mindre del av färdig produkt för kvalitetskontroll och
 egen användning.

 Under året har bolagets CSO, Tommy Andersson, och medarbetare på Lunds Universitet publicerat
 flera vetenskapliga artiklar som understödjer WntResearch's forskningsprogram.

 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 WntResearch ansökan om stöd från programmet Eurostars utvärderades med ett mycket positivt
 resultat. Eurostarprogrammet finansierar forskning och utvecklingsverksamhet (FoU) som drivs av
 små och medelstora företag. WntResearch med partners erhåller totalt cirka 2,7 miljoner EUR
 (omkring 24,5 miljoner SEK) som beviljats till bolagets huvudprojekt Foxy-5. Dessutom kommer
 samtliga fem Europeiska medsökande samarbetspartners som ingår i utvecklingen av Foxy-5 att
 tillsammans med WntResearch att medfinansiera projektet. Det ekonomiska stödet, inklusive
 medfinansiering kommer totalt att uppgå till cirka 4,2 miljoner EUR (omkring 38 miljoner SEK).
 Finansieringen ifrån Eurostarsprogrammet och partners är ett kapitaltillskott som inte späder ut
 aktiekapitalet. Ingen av de medverkande partners kommer att ta någon ägarandel i WntResearch.
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 Professor Nils Brünner presenterades i januari 2012 som ny VD för WntResearch. Nils Brünner har en
 läkarexamen ifrån Köpenhamns Universitet, med en specialisering inom klinisk onkologi. Nils har
 dessutom genomfört cancerstudier på cell och molekylärnivå på amerikanska universitet. Nils Brünner
 har förutom sitt professorat vid Köpenhamns Universitet många års erfarenhet som medicinsk
 rådgivare för flera mindre och större biotechbolag. Bytet av VD för företaget genomfördes i avsikt att
 stärka bolagets ledning inför den kliniska utvecklingen av Foxy-5. 

 Ett avtal kring finansiering träffades med Global Emerging Markets (GEM). Totalt kan bolaget tillföras
 nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line på 10 MSEK och 1 miljoner optioner med ett strike
 price på 9,5 SEK. Villkoren för finansieringen har förhandlats fram i ljuset av andra finansieringsformer
 som företrädesemissionen under december 2011 och beskedet om substantiell finansiering ifrån
 Eurostars programmet.

 VD Nils Brünner kommenterar 2011
 WntResearch har under 2011 fokuserat på utvecklingen av Foxy-5 som anti-metastatisk behandling av
 cancer. En väsentlig milsten under året var den framgångsrika toxstudien. Dessutom arbetade
 bolagets medarbetare under året med att förhandla fram avtal kring ny långsiktig finansiering ifrån
 Eurostars och GEM. Båda avtalen skrevs under i början av 2012. I samband med emissionen i
 december 2011 som säkrade bolaget 3,36 miljoner SEK, har nu bolaget säkrat finansieringen av sitt
 primära mål, att föra utvecklingsprogrammet Foxy-5 in i fas 2.

 Nils Brünner
 VD i WntResearch
 WntResearch AB (publ)

 Wntresearch AB (publ)
 556738-7864
 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 metastasering av cancer. 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 och kunna inleda kliniska studier i
 människa under 2012. Som långsiktigt måls genomför Bolaget dessa program för att främja en
 framgångsrik lansering av Foxy-5 som läkemedel och därmed göra det tillgängligt för cancerpatienter.

 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 2011 uppgick antalet aktier i WntResearch till
 7.654.155 stycken.



Wntresearch AB (publ)  3(9)
556738-7864

Ekonomisk översikt
 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Nettoomsättning 0 0 3 540
Resultat efter finansiella poster -4 759 388 -2 040 724 -1 711 982
Resultat per aktie -0,7 -0,3 -0,25
Soliditet, % 86 96,9 96,7

Dispositioner beträffande resultat
 Belopp i kr
Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel:
överkursfond 11 107 782
egna aktier -15 975
balanserat resultat -2 699 342
årets resultat -4 759 388
Totalt 3 633 077

disponeras för
balanseras i ny räkning 3 633 077
Summa 3 633 077

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2011-01-01- 2010-01-01-

2011-12-31 2010-12-31

Nettoomsättning 0 0
Aktiverade kostnader för egen räkning 2 944 014 402 220

2 944 014 402 220

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -6 972 425 -2 374 550
Personalkostnader 2 -820 406 -81 924
Rörelseresultat -4 848 817 -2 054 254

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 89 443 13 545
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 -15
Resultat efter finansiella poster -4 759 388 -2 040 724

Resultat före skatt -4 759 388 -2 040 724

Årets resultat -4 759 388 -2 040 724
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3
Aktiverade utvecklingskostnader 2 610 577 281 330
Patent 1 247 644 632 877

3 858 221 914 207

Summa anläggningstillgångar 3 858 221 914 207

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 244 301 425 742
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 525 37 500

323 826 463 242

Kassa och bank 767 350 7 946 128

Summa omsättningstillgångar 1 091 176 8 409 370

SUMMA TILLGÅNGAR 4 949 397 9 323 577
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4

Bundet eget kapital
Aktiekapital (6907489 aktier) 621 674 621 674

621 674 621 674

Fritt eget kapital
Överkursfond 11 107 782 11 107 782
Balanserat resultat -2 715 317 -658 618
Årets resultat -4 759 388 -2 040 724

3 633 077 8 408 440

Summa eget kapital 4 254 751 9 030 114

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 598 879 240 367
Skatteskulder 0 10 168
Övriga skulder 44 226 3 783
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 51 541 39 145

694 646 293 463

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 949 397 9 323 577

               
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd .

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (26,3%) i förhållande till
balansomslutningen.

Fordringar
 Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avskrivningar
 Inga avskrivningar har påbörjats avseende immateriella anläggningstillgångar



Wntresearch AB (publ)  8(9)
556738-7864

Noter

Not 1  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2011-01-01- 2010-01-01-
 2011-12-31 2010-12-31
Tirnseglet AB
Revisionsarvode 25 000 18 000
Övriga uppdrag 19 500 9 350
Summa 44 500 27 350

Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2011-01-01- 2010-01-01-
 2011-12-31 2010-12-31
Män 1 0
Kvinnor 1 1
Totalt 2 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2011-01-01- 2010-01-01-
 2011-12-31 2010-12-31
Styrelse och VD 120 636 0
Övriga anställda 476 326 59 883
Summa 596 962 59 883
Sociala kostnader 183 138 18 814
Varav pensionskostnader 0 0

Not 3  Immateriella anläggningstillgångar

 2011-12-31 2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 914 207 511 987
-Årets aktiveringar 2 944 014 402 220
Redovisat värde vid årets slut 3 858 221 914 207

Not 4  Eget kapital
 Aktie- Överkurs Balanserat Årets
 kapital fond resultat resultat
Vid årets början 621 674 11 107 782 -2 699 342
Egna aktier -15 975
Årets resultat -4 759 388
Vid årets slut 621 674 11 107 782 -2 715 317 -4 759 388
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Underskrifter

 Lund 2012-05-30
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Styrelseordförande Verkställande direktör
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Kjell Stenberg
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Auktoriserad revisor


