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Xspray Pharma i korthet
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray
använder sin innovativa patenterade RightSize®-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av
marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI:er) för behandling av cancer. Segmentet är det
näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.
Genom bolagets RightSize®-teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel
eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka 2018 var 39 st. Bolagets ledande
produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande
cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första
produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för original
läkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays
HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget
har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna.
Xspray är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 2017 med Redeye som Certified Adviser.
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Lansering under gällande patent

Låga utvecklingskostnader

•M
 öjlighet att lansera produktkandidater

•U
 tvecklingskostnaden är lägre än en tred-

efter utgång av originalläkemedels primära
substanspatent men före utgång av
sekundära produktpatent

•O
 riginalläkemedels sekundära patent

jedel av normal kostnad för läkemedels
utveckling

•T
 otala utvecklingskostnader på mellan
7–15 miljoner dollar per produktkandidat

ger även Xspray skydd mot lansering
av konkurrerande produkter

Begränsad risk
•P
 roof-of-concept visad
•K
 ort utvecklingsprocess med begränsad
kapitalinsats

•T
 ydlig regulatorisk väg mot registrering

Kort utvecklingstid
•E
 ndast 2-4 år från utveckling till
marknadslansering

•K
 liniska studier på friska frivilliga tillräckligt
för registrering av generika

•U
 nik teknologi och aktiv patentstrategi
ger väsentligt minskad risk att förlora
patenttvister

ÅRSREDOVISNING 2018 XSPRAY PHARMA

3

2018 – ett år närmare
marknadslansering
Ett målmedvetet arbete under 2018 har resulterat i att Xspray tagit betydande steg mot en
marknadslansering av bolagets ledande produktkandidat HyNap-Dasa.

Väsentliga händelser under helåret 2018

• Charlotta Liljebris anställdes om ny forskningschef i
januari.
• Xspray genomförde i januari en riktad nyemission
om 1 350 000 aktier som tillförde bolaget cirka 88
miljoner kronor före emissionskostnader.
• I augusti meddelade Xspray och NerPharMa att de
levererat prövningsmaterial till en klinisk fas 1-studie
med bolagets primära produktkandidat HyNapDasa, som därmed initierades.
• Xspray presenterade i september positiva data från
bolagets kliniska fas 1-studie med HyNap-Dasa som
bekräftade studiens primära syfte – att visa bioekvivalens för en optimerad formulering av HyNap-Dasa
jämfört med Sprycel®.
• I oktober presenterades den färdigställda analysen av
fullständiga data från den kliniska fas 1-studien med
HyNap-Dasa. Studieresultaten fastställde bioekvivalens för en optimerad formulering av HyNap-Dasa
och stärkte de slutsatser som kunde dras utifrån
preliminära data.

• I november antogs LTI 2018, ett incitamentsprogram i Xspray som är knutet till bolagets långsiktiga
värdetillväxt.
•Y
 tterligare ett produktpatent för HyNap-Dasa i USA
beviljades i december.
•D
 en planerade pilotstudien med HyNap-Sora startades i december.
•X
 spray genomförde i december en riktad nyemission
om 1 370 000 aktier som tillförde cirka 92 mSEK
före emissionskostnader i syfte att expandera produktportföljen.
•X
 spray förvärvade ett nybildat dotterbolag i december för att kunna möta framtidens eventuella behov
av en utökad koncernstruktur.
Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
• Xspray presenterade i februari 2019 positiva data
från en klinisk fas 1-pilotstudie med bolagets produktkandidat HyNap-Sora.

• Xsprays styrelse fattade i oktober beslut att inom 12
månader ansöka om notering av bolagets aktie på
Nasdaq Stockholms huvudlista. Som en följd av det
planerade listbytet ändrades bolagets redovisningsprinciper från och med fjärde kvartalet 2018 för att
uppfylla reglerna enligt IFRS och RFR2 och bolaget
bytte samtidigt också till en funktionsindelad uppställningsform för resultatet.
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Viktiga milstolpar
2007

2007 – 2010

 Xspray Microparticles grundas,  Utveckling av RightSize®baserat på utveckling av ett
teknologin, med grund
nytt munstycke som möjliggör läggande metodik och
en unik uppskalning av partidesign av munstycket
kelteknologi med superkritisk
koldioxid, finansierad av
Karolinska Development

 Teknikuppskalning bevisas
i en ny pilotanläggning
som är tio gånger större
än labsystemet

 Utvärdering av teknologin
i samarbete med bland
annat Roche, Novartis
och Lilly

2013

2012

201 1

2009

 Klinisk proof-of-concept
visas för produktkandidaten HyNap-Nilo

 Utveckling av bolagets
hybridnanopartikeltek
nologi (HyNap)

 Xspray byter affärsmodell
och går från att vara ett
drug delivery-bolag till att
utveckla förbättrade läkemedel mot cancer, med en
patenterad produktportfölj

 Konstruktion av en
GMP-klassad anläggning
för framställning av kliniskt
prövningsmaterial

2003

2004 - 2006

 Fokusering på protein
kinashämmare (PKI:er)
 Patentansökningar inlämnade på 10 av totalt 18
marknadsförda PKI:er

2015

2016

2017

2018

 Klinisk proof-of-concept
visas för produktkandidaten HyNap-Dasa

 Resultat från tre kliniska
prövningar med produktkandidaten HyNap-Dasa

 Xspray noteras på Nasdaq
First North

 Freedom-to-operate (FTO)
bekräftad för HyNap-Dasa
av svenska och amerikanska patentbyråer

 FDA bekräftar att bolagets
kliniska prövningsprogram
med HyNap-Dasa kan
genomföras på friska försökspersoner och att inga
studier på cancerpatienter
krävs

 Produktionsuppskalning
med ombyggnation och
utveckling av ny produktionsanläggning med
italiensk partner

 Produktionsuppskalning
startar
 HyNap-Dasa uppvisar bio
ekvivalens i klinisk studie
 Kliniska resultat visar att
HyNap-Dasa kan ha mindre
interaktion mellan dasa
tinib och andra läkemedel
jämfört med originalet

 Visad bioekvivalens med
en produktformulering av
HyNap-Dasa

2019

2020

2021

 Genomförande av bio
ekvivalens-pilotstudie
med HyNap-Sora

 Resultat från registreringsstudier med HyNap-Dasa

 FDA-marknadsgodkännande och lansering av
HyNap-Dasa i USA

 Listbyte till Nasdaq
Stockholm
 Första GMP-batch av
HyNap-Dasa tillverkad i
kommersiell skala
 Start av registreringsstudier
med HyNap-Dasa
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 Inlämning av FDA-dossier
för marknadsgodkännande
av HyNap-Dasa
 Genomförande av bioekvivalens-pilotstudie med
HyNap-Nilo för fastställande av produktformulering

 Start av registreringsstudier
med HyNap-Nilo
 Inlämning av FDA-dossier
för marknadsgodkännande
av HyNap-Sora

 Start av registreringsstudier
med HyNap-Sora
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VD har ordet
Det gångna året har varit ett mycket händelserikt år i bolagets historia. Organisationen har förstärkts
med medarbetare som har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling i sen fas. I organisationen
finns nu 15 anställda med både spjutspetskompetens inom vår egenutvecklade HyNap-teknologi och
en omfattande erfarenhet inom viktiga områden som regulatory, kvalitet och kommersiell tillverkning.

I november flyttade vi in i nya lokaler, som gör att vi
förutom HyNap kan utveckla tabletter i egen regi. Vår
italienska samarbetspartner, NerPharMa, har under
året tillverkat GMP material till både HyNap-Sora
och HyNap-Dasa bioekvivalensstudier med maskiner i
pilotskala. Parallellt har de byggt om lokalerna för produktionsutrustningen som ska valideras och kvalitetssäkras för kommersiell tillverkning under 2019.
Under oktober kunde vi presentera resultat från den
kliniska bioekvivalensstudien av vår längst framskridna
produktkandidat HyNap-Dasa, som är en amorf stabil
formulering av Sprycel® (dasatinib), för behandling av
kronisk myeloisk leukemi, KML. Studien var en pilotstudie i friska frivilliga och jämförde två formuleringar
av HyNap-Dasa med Sprycel®. Resultaten var mycket

”Tillsammans ser vi fram emot
att genomföra de planer vi
har satt upp för 2019 och i
förlängningen bli en ledande
aktör för förbättrade versioner
av proteinkinashämmare som
adresserar relevanta behov
och ökar tillgängligheten av
cancerläkemedel”
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positiva och fastställde formell bioekvivalens för en
av formuleringarna. Dessutom visade studien minskad variation mellan försökspersonerna. Att studiens
data gav ett så starkt stöd för vår teknologi är mycket
glädjande och öppnar vägen för ytterligare produktkandidater i vår produktportfölj. Förberedelserna för
de registreringsgrundande studierna för HyNap-Dasa
är nu i full gång.
Även HyNap-Sora rönte framgångar under året.
HyNap-Sora är en stabil amorf version av Nexavar®
(sorafenib) för behandling av levercancer, njurcancer
och sköldkörtelcancer. Studien genomfördes på 14
friska försökspersoner och studerade biotillgängligheten av två olika formuleringar av HyNap-Sora i
jämförelse med Nexavar®. Resultaten var positiva och
studien uppnådde sitt primära syfte att visa en signifikant förbättrad biotillgänglighet jämfört med referensprodukten. Även denna studie visade minskad variation
mellan försökspersonerna.
Våra patenträttigheter har stärkts och vi fick i slutet
av året ytterligare ett patent för HyNap-Dasa beviljat i
USA. Det nya HyNap-Dasa-patentet har den bredaste
omfattningen av alla våra sammansättningspatent i
USA vilket gör det avsevärt svårare för andra bolag att
lansera en dasatinib-produkt baserad på amorf fast dispersion i USA under patentets livstid, det vill säga fram
till januari 2033. Det är Xsprays tredje produktpatent i
USA, vår viktigaste marknad.
Under året kunde vi vid två separata tillfällen
säkerställa vår finansiella position genom två riktade
nyemissioner på 88 respektive 92 mSEK före transaktionskostnader. Dessa tecknades främst av ett antal
svenska och internationella institutionella investerare,
däribland Tredje AP-Fonden, Fjärde AP-Fonden och
Nyenburgh.

XSPRAY PHARMA ÅRSREDOVISNING 2018

I oktober fattade styrelsen beslut om att ansöka om
notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det är ett
logiskt steg i vår utveckling för att öka förutsättningarna för en breddad ägarbas. Vi är rustade för uppgiften och vi ser fram emot listbytet som vi planerar till
slutet av 2019.
Att ta fram en färdig produkt till marknaden är en
komplicerad process och jag konstaterar att bolaget
präglas av en god teamanda där samtliga anställda valde
att köpa teckningsoptioner i incitamentsprogrammet.
Tillsammans ser vi fram emot att genomföra de planer
vi har satt upp för 2019 och i förlängningen bli en
ledande aktör för förbättrade och generiska versioner
av proteinkinashämmare som adresserar relevanta
behov och ökar tillgängligheten av cancerläkemedel.

ÅRSREDOVISNING 2018 XSPRAY PHARMA

Under året har vi skapat goda förutsättningar för att
genomdriva vår affärsplan. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi nu målmedvetet vidare med
att ta fram nya cancerprodukter av redan väldokumenterade proteinkinashämmare, och bli ett lönsamt bolag.

Solna i april 2019

Per Andersson
Vd
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Affären
Xsprays målsättning är att bli ett lönsamt och ledande företag inom utveckling och kommersialisering av redan marknadsförda proteinkinashämmare för riktad cancerbehandling, vilka 2018 var 39
st på den amerikanska marknaden. Första marknadslanseringen planeras att ske under 2021 med
produktkandidaten HyNap-Dasa.

och verka för att utvalda produktkandidater ska vara
redo för lansering vid gynnsamma patentspecifika tidpunkter. Lansering av bolagets första produktkandidat,
HyNap-Dasa, planeras att ske under 2021.

Affärsidé
Xspray Pharmas affärsidé är att skapa värde genom
utveckling och kommersialisering av egna läkemedel baserade på väldokumenterade substanser som
erbjuder betydande fördelar för patienterna, och har
mycket stor kommersiell potential.

Vision
Xsprays vision är att genom sin unika teknologi etablera
sig som en världsledande aktör för generiska och/eller
förbättrade versioner av etablerade proteinkinashämmare för riktad cancerbehandling och att därigenom
öka patienternas livskvalitet och chans till överlevnad.
Genom en aggressiv prissättning och patentstrategi
ska Xspray ta marknadsandelar och skapa en långsiktig
lönsamhet för bolaget och dess ägare samtidigt som
patienternas tillgång till idag mycket kostsamma läkemedel ökar.

Mål
Bolagets mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda proteinkinashämmare för behandling av cancer,
vilka 2018 var 39 st. Det ska i huvudsak ske genom att
använda bolagets patentskyddade teknologi för att förbättra befintliga läkemedel och skapa en kommersiellt
fördelaktig patensituation. Det primära affärsmålet är
att introducera bolagets produkter på USA-marknaden

Godkännande och
marknadslansering

Traditionella läkemedelsbolags affärsmodell
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Xsprays affärsmodell skiljer sig väsentligt från traditionella läkemedelsbolag. Generellt innebär läkemedelsutveckling en
mycket stor initial investering i form av utvecklingskostnader som sedan ska hämtas hem genom höga försäljningsintäkter
under kvarvarande år med patentskydd. Det är en riskfylld modell. Xsprays affärsmodell är betydligt mindre riskfylld då
utvecklingskostnaden är begränsad samtidigt som försäljningsintäkterna fortfarande är goda under ett i förväg känt antal år.
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Affärsmodell
Xsprays teknologi möjliggör att bolagets produkter kan komma in som första konkurrent till dagens
originalläkemedel innan de sekundära patenten löper
ut. Produkterna kan säljas semi-exklusivt på utvalda
marknader parallellt med originalläkemedel och där
en attraktiv prissättning möjliggör snabb marknadspenetration och höga marknadsandelar. Teknologin skapar även relevanta medicinska fördelar för patienterna.
Därtill kan bolaget licensiera ut teknologin till samarbetspartners för att utvärdera och förbättra läkemedelskandidater som befinner sig i kliniska faser alternativt
redan är lanserade.
Xsprays affärsmodell är att utlicensiera sina produktkandidater till större läkemedelsbolag, som har originalläkemedel på marknaden, eller till generikabolag
som ska marknadsföra bolagets produkter. Utlicensiering ska ske strax före eller efter att produktkandidaten
godkänts som läkemedel. Utlicensieringen förväntas ge
bolaget en initial betalning samt royalties på försäljningen vid kommersialisering av läkemedlet.
Bolaget kan på sikt komma att etablera egen försäljning på utvalda marknader för att därigenom få en
större del av intäkterna när produkterna når marknaden.

Strategi
Xsprays övergripande strategi består i att applicera
bolagets teknologiplattform på bolagets produktportfölj som består av noga utvalda produktkandidater med
stor marknadspotential och där Xspray förväntas kunna
ha en fördelaktig konkurrensposition. Teknologin
möjliggör lansering av produkter när det uppstår ett så
kallat patentfönster på marknaden, det vill säga tiden
mellan utgångsdatum av det primära substanspatentet
för originalläkemedlet och relevanta sekundära patent.
Eftersom Xsprays teknologi och produkter baseras
på amorfa formuleringar (HyNap), och originalläke
medlet har en kristallin läkemedelssubstans, berörs
inte Xsprays produkter av de sekundära patenten utan
lansering kan ske med originalläkemedlet som enda
konkurrent. Detta ger Xspray en unik särställning
mot exempelvis olika generika, som är förhindrade
att lansera under patentfönstret på grund av gällande
sekundära patent.
Xspray arbetar aktivt med att söka nya patentfönster
genom att analysera patent- och affärsmöjligheter inom
PKI-området. Utvalda produktkandidater planeras
vara redo för lansering i samband med öppnandet av
respektive PKI:s patentfönster.

PRODUKTPATENT
(Sekundärt)
SUBSTANSPATENT
(Primärt)
Ansökan
primärt
patent

Ansökan
sekundärt
patent

HyNap-baserade
produktkandidater
Utgång
primärt
patent

Xsprays
patentfönster

Utgång
sekundärt
patent

Genom att Xsprays teknologi möjliggör användning av amorft material istället för kristallint material skapas ett patentfönster
mellan utgången av originalläkemedlets primära substanspatent och sekundära produktpatent. Under patentfönstret kan Xspray
lansera en semi-exklusiv produkt på en befintlig marknad utan att göra intrång på originalläkemedlets sekundära produktpatent.

ÅRSREDOVISNING 2018 XSPRAY PHARMA
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Kommersialisering
I början av Xsprays verksamhet ingick bolaget avtal
med andra läkemedelsbolag där Xsprays teknologi
användes till samarbetspartnerns läkemedelskandidater.
Idag utvecklar bolaget egna produktkandidater genom
att kombinera välkända och väldokumenterade cancerläkemedel med egen innovativ patenterad teknologi. Bolagets tre primära produktkandidater befinner
sig i olika utvecklingsstadier och baseras på Xsprays
RightSize®-teknologi.
Bolaget bedömer att läkemedelsindustrin generellt
har svårigheter att utveckla nya läkemedel i den takt
som viktiga läkemedelspatent förfaller. Detta förväntas
öka efterfrågan på effektiv livscykelhantering av framgångsrika produkter och tillgång till externa projekt.
Xspray strävar efter att bygga sina intäkter genom
att på egen hand ta bolagets produktkandidater till
registrerade läkemedel för att därefter ingå licensavtal
med extern samarbetspart som hanterar marknadsföring och försäljning. Xspray ser tre olika tänkbara
licenstagare:

• Originalläkemedelsbolag som därigenom både kan
förhindra betydande intäktsbortfall och få möjlighet
att lansera vidareutvecklade versioner av originalläkemedlen (så kallad Lifecycle Management). Original
bolaget skulle då ha en starkare position med en
patentskyddad version av produkten och mitigera
automatisk generika-ersättning på apoteken när dessa
kommer till marknaden.
• Generikabolag som kan komma in på marknaden och lansera en produkt direkt när det primära
substanspatentet förfaller och sälja produkten utan
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konkurrens från andra generikabolag. Detta gör att
de får en stark position när övriga generikabolag
kommer till marknaden.
•A
 ndra läkemedelsbolag inom onkologiområdet
som behöver fylla sin produktportfölj och kan lansera
en produkt innan konkurrens från generika.
Xspray kommer även att undersöka möjligheten att
själva kommersialisera utvalda produkter i de fall
produkten ges som riktad specialistbehandling och har
särläkemedelsstatus på den amerikanska marknaden.
Primärt avser Xspray att adressera marknader där
bolagets teknologi och patentsituation kan ge Xsprays
produkter ett så kallat patentfönster, det vill säga den
period som utgörs av tiden mellan utgångsdatumet av
det primära substanspatentet för originalläkemedlet
och utgångsdatumet av relevanta sekundära patent.
Under detta tidsfönster kan Xsprays produkter säljas
utan eller med begränsad konkurrens förutom från originalläkemedlet. Genom attraktiv prissättning förväntas
produkterna kunna ta väsentliga marknadsandelar från
originalläkemedlet.
Bolaget avser att till en början fokusera på den
amerikanska marknaden och i förlängningen på den
europeiska marknaden. Strategin att fokusera på en
marknad i taget syftar i huvudsak till att minska det
initiala kapitalbehovet. De kommersiella vinstmarginalerna bedöms också högre i USA eftersom protein
kinashämmare har en mycket högre prisnivå på den
amerikanska marknaden.

XSPRAY PHARMA ÅRSREDOVISNING 2018
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Marknaden
Xspray utvecklar förbättrade generiska versioner av patentskyddade cancerläkemedel baserade på
proteinkinashämmare (PKI:er). Segmentet är det näst största inom onkologiområdet med över 300
läkemedelskandidater i klinisk utveckling och 39 godkända läkemedel på den amerikanska marknaden. Xsprays teknologi har potential att tillämpas på majoriteten av dessa läkemedel.

Försäljning cancerläkemedel USA
Försäljningsprognos 2020 fördelat
på läkemedelsslag (%)
8
Monoklonala
antikroppar

32

21

Angiogeneshämmare
Proteinkinashämmare

21

Övriga

Försäljningsprognos PKI:er USA
2017–2020 (miljarder USD)
+14.5% CAGR
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Enligt Global
Oncology Trends
2018,
Försäljningsprognos
PKI:er
USA IQVIA Insti2017–2020
(miljarder
tute, insjuknade
under
2018 USD)
totalt 17 miljoner personer runtom i världen i cancer. Om 20 år förväntas den
+14.5% CAGR
siffran enligt
WHO ha ökat med 62 procent och där25
med drabba
nästan 27 miljoner människor. Bara i USA
20
21
fick 2,1 miljoner personer en cancerdiagnos 2018.
15
Den globala totala försäljningen av cancerläkeme14
10 år 2017 till
del uppgick
133 miljarder USD. Av detta
utgjorde 24
5 miljarder USD kostnader för stödjande
vård när inga
behandlingsalternativ finns kvar. Mark0
2017
naden för cancerläkemedel
i USA har sedan 2020
2012 ökat
till nästan 50 miljarder USD varav två tredjedelar av
tillväxten kommer från nya läkemedel som utvecklades
under de senaste fem åren. Den globala försäljningen
Försäljning USA 2018
av cancerläkemedel
(miljoner USD)förväntas öka med en genomsnittligt tillväxt på 10–13 procent till 200 miljarder USD
1 200
år 2022.
I USA förväntas den marknaden öka till 100
1 000
miljarder år 20221 091
med en genomsnittligt tillväxt på
800
12–15 procent.
806

Tasigna®
(nilotinib

21

Nexavar®
(sorafenib)

400
Proteinkinashämmare
200
Proteinkinashämmare
(PKI = Protein Kinase Inhibi246
tors) är det
0 näst största segmentet av läkemedel för
Sprycel®
Tasigna®
Nexavar®
målsökande cancerbehandlingar
med årligen ökande
(dasatinib)
(nilotinib
(sorafenib)
försäljningssiffror. Alla idag marknadsförda
PKI-base21
rade läkemedel är avsedda för behandling av patienter
med olika former av cancer. Endast en PKI-produkt
(Xeljanz®, tofacitinib) är indikerad för behandling av
patienter med reumatoid artrit.
År 2017 var försäljningen av PKI:er på den amerikanska marknaden nära 14 miljarder USD och
förväntas öka till över 21 miljarder USD år 2020.
Proteinkinashämmare är ett växande segment med
över 300 läkemedelskandidater i klinisk utveckling,
varav cirka 250 i sen klinisk fas (fas 2 eller 3).
För de idag 39 marknadsförda proteinkinashämmarna inom cancerområdet förväntas 25 substanspatent att förfalla i USA fram till år 2030. Däribland
flertalet blockbusters som t.ex. Sprycel®, Tasigna®
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Idag marknadsförda proteinkinashämmare1
och deras terapeutiska indikationer

Imatinib
Dasatinib
Nilotinib
Bosutinib
Ponatinib
Ibrutinib
Idelalisib
Enasidenib
Ivosidenib

Sorafenib
Cabozantinib
Nitedanib
Levercancer

Idiopatisk
lungfibros

Lapatinib
Palbociclib
Regorafenib
Neratinib
Ribocislib

Leukemi

Tofacitinib
Baricitinib
Bröstcancer

Reumatoid
artrit

Ruxolitinib

Vemurafenib
Dabrafenib
Trametinib
Cobimetinib
Binimetinib
Encorafenib

Myelofibros

Lungcancer

Afatinib
Erlotinib
Gefitinib
Crizotinib
Ceritinib
Nitedanib
Alectinib
Osimertinib
Brigatinib

Gastrointestinal
cancer

Melanom

Lymfom

Imatinib
Ibrutinib
Acalabrutinib

Sköldkörtelcancer

Vandetanib
Cabozantinib
Lenvatinib

Imatinib
Sunitinib
Regorafenib

Njurcancer

Sorafenib
Sunitinib
Pazopanib
Axitinib

1 Substansnamn

och Nexavar®, vilka också är de originalläkemedel som
Xsprays produktkandidater som ligger närmast lansering baseras på.
Originalläkemedlen Tasigna®, Sprycel® och Nexavar® sålde tillsammans för mer än 2 miljarder US-dollar enbart i USA under 2018. Tasigna® och Sprycel®
är båda indikerade för behandling av patienter med
nydiagnostiserad Philadelphiakromosom-positiv
(Ph+) kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas.
Sprycel® är även indicerat för behandling av patienter
med Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL) och lymfoid
blastisk KML med resistens eller intolerans mot tidigare behandling. Nexavar® är avsett för behandling
av patienter med levercellscancer, njurcellscancer samt
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differentierad sköldkörtelcancer.
Xspray kommer att fortsätta att utöka sin produktportfölj med nya produktkandidater genom att utnyttja
sin egenutvecklade unika teknologi.
Trender i branschen
Under de kommande åren uppskattar man att mer än
267 miljarder USD av läkemedelsförsäljningen kommer att få generisk konkurrens. Läkemedelsindustrin
har svårigheter att utveckla nya läkemedel i den takt
som patenten för många viktiga läkemedel förfaller.
Detta ökar efterfrågan på effektiv livscykelhantering av
framgångsrika produkter och tillgång till externa projekt, vilket resulterar i fler licensavtal och förvärv.
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Teknologi, tillverkning
& patent
Xsprays projekt bygger på bolagets patentskyddade RightSize®-teknologi. Prövningsmaterial till
Xsprays kliniska studier och färdig produkt för framtida kommersiell försäljning levereras av bolagets
strategiska farmaceutiska tillverkningspartner NerPharMa S.r.l. i Milano, Italien.

Xsprays produkter är helt amorfa
Många nya och befintliga läkemedelsmolekyler uppvisar
en låg eller nästan obefintlig löslighet vilket kan vara en
utmaning vid formuleringsutveckling och resultera i en
produkt med låg oral absorption. Ett sätt att förbättra
den orala absorptionen är att använda en amorf form av
den aktiva substansen, eftersom den har högre energi
och upplösningshastighet än den kristallina. Den kristallina formen definieras genom en specifik tredimensionell ordnad struktur, medan definieras den amorfa
formen som avsaknaden av en sådan ordning.
Den viktigaste aspekten vid utvecklingen av en
amorf produkt är dess stabilitet under lagring. Amorfa
produkter tenderar att återgå till ett mer stabilt kristallint tillstånd under lagring vilket kan leda till att den
terapeutiska effekten uteblir.
Xsprays produkter är helt amorfa utan några
inslag av kristallinitet, vilket är avgörande för bolagets
affärsmodell. Därför använder bolaget de idag existerande mest känsliga analysmetoder för att säkra att dess
produktkandidater är 100 procent amorfa.
Den vanligaste tekniken för att stabilisera en amorf
form i fast tillstånd är att inkludera ett hjälpämne för
att bilda en så kallad fast dispersion vilket skyddar den
aktiva substansen från kristallisation under lagring.
Även om detta tillvägagångssätt har varit känt i många
år, finns det bara ett litet antal formuleringar på marknaden som bygger på denna princip vilket illustrerar
svårigheterna i denna formuleringsstrategi.
RightSize®-teknologin
Rena amorfa substanser tenderar att med tiden övergå
till kristallina former. Med Xsprays RightSize®-teknologi bildas en amorf fast dispersion (HyNap) av den
aktiva substansen. Xspray har idag stabilitetsdata med
flera substanser som bekräftar att bolagets HyNap-
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material förblir amorfa och utan spår av kristaller i över
två års tid i rumstemperatur och kan därför bli produkter med lång hållbarhet.
Teknologin möjliggör skalbarhet
Molekyler i ett superkritiskt tillstånd kan röra sig
snabbt, som i en gas, samtidigt som förmågan att
lösa ämnen är god, som i en vätska. Den superkritiska
vätskan används som ett antilösningsmedel för kontrollerad partikelutfällning av API (Active Pharmaceutical
Ingredient) med eller utan tillsats av hjälpämnen. SCF
teknik (Super Critical Fluid) har utvecklats inom läkemedelsindustrin under 1990-talet. Trots stora investeringar i SCF anläggningar med dess kända fördelar,
kunde tekniken dock inte överföras till kommersiell
produktionsskala på grund av uppskalningssvårigheter.
Detta hinder har Xspray övervunnit genom sin teknologi. I ett exempel har 100 gånger högre produktivitet
erhållits jämfört med tidigare publicerade resultat.
Xsprays teknologi möjliggör en robust tillverkning av fast dispersion enligt en bottom up-process
(bildning av partiklar från en lösning). Det finns för
närvarande ingen teknologi i produktionsskala som
framställer amorfa formuleringar av PKI:er på detta
sätt. Den etablerade top down-processen där stora
partiklar mals ned till mindre har många nackdelar i de
efterföljande separations- och bearbetningsprocesserna.
Tillverkning
Xspray har under 2018 kontrakterat NerPharMa S.r.l.
för att tillverka material till Xsprays kliniska program
och färdig produkt för framtida kommersiell försäljning. NerPharMa är en etablerad CMO (Contract
Manufacturing Organization) som ligger utanför
Milano i Italien, och dotterbolag till Nerviano Medical
Sciences S.r.l.
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NerPharMa har lång erfarenhet av tillverkning av
läkemedel till kliniska prövningar och kommersiell
försäljning i både USA och Europa. NerPharMas tillverkningsanläggning är GMP-klassad och godkänd av
amerikanska Food and Drug Administration (FDA).
NerPharMas fokus på cancerläkemedel gör dem väl
lämpade som samarbetspart till Xspray.
Xsprays unika HyNap-maskiner i kommersiell skala
är på plats och installerade i NerPharMas lokaler. Innan
produktionsstart av amorft material till de pivotala
kliniska studierna, stabilitetsstudierna och kommersiell
tillverkning ska utrustningen genomgå en omfattande
validerings- och kvalitetssäkringsprocess, vilken framskrider enligt plan.
I NerPharMas tillverkningsanläggning tillverkas en
stabil amorf fast dispersion av läkemedelssubstansen.
Materialet ska därefter skeppas vidare till en CMO i
USA för tillverkning av de slutliga tabletterna. Inom
ramen för samarbetet har NerPharMa bland annat
levererat kliniskt prövningsmaterial till Xsprays fas
1-studier med HyNap-Dasa och HyNap-Sora.
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Patent och övriga immateriella rättigheter
Xsprays immateriella rättigheter skyddas huvudsakligen
genom patent samt patentansökningar. Ingivna patent
ansökningar ger ett skydd som motsvarar patent förutsatt att patent senare beviljas. Bolagets patentportfölj
innefattar fem patentfamiljer med beviljade patent
och patentansökningar. Patent och patentansökningar
finns i kommersiellt viktiga länder, t.ex. USA, Europa,
Japan, Kina och Kanada. De beviljade patenten medger
skydd till år 2024–2033.
Xspray bedriver en aktiv och genomtänkt patent
strategi som går ut på att skydda sin äganderättsposition genom att söka patentskydd på internationell
nivå relaterade till bolagets egenutvecklade teknologi,
uppfinningar och förbättringar som är viktiga för utvecklingen och affärsverksamheten. Bolaget är i nuläget
inte beroende av licenser utan använder sina egna
patenterade och patentsökta teknologier och produkter.
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Produktplattformen
Xspray är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xsprays
primära affärsmål är att introducera bolagets produkter på USA-marknaden och verka för att utvalda
produktkandidater ska vara redo för lansering vid gynnsamma patentspecifika tidpunkter. De första
produktkandidaterna utgörs av proteinkinashämmarna HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo,
varav HyNap-Dasa planeras att lanseras under 2021.

Två strategier för produktutveckling
Xspray har två produktstrategier. Den första är att
utveckla generika, det vill säga farmaceutiskt och terapeutiskt likvärdiga versioner av tidigare godkända produkter, där det finns patentfönster och produkten kan
säljas semi-exklusivt parallellt med originalläkemedlet.
På den amerikanska marknaden kan en sådan produkt
registreras genom en förenklad registreringsansökan
(ANDA), avsnitt 505(j) av Federal Food, Drug and
Cosmetic Act.
Den andra strategin är att utveckla förbättrade
versioner av tidigare godkända produkter där det
finns patentfönster och där produkten kan säljas
semi-exklusivt vid sidan av originalläkemedlet. På den
amerikanska marknaden kan en sådan produkt registreras enligt avsnitt 505(b)(2) av Federal Food, Drug
and Cosmetic Act.
Xspray utnyttjar den fördel som bolagets amorfa
produktkandidater har gällande betydligt lägre utvecklingskostnader och utvecklingstid där båda angivna
produktstrategier innebär att bolaget endast behöver
genomföra fas 1-studier på friska försökspersoner innan
registrering av produkten.

Bolaget strävar vidare efter att satsa på läkemedel som
har särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation).
Denna typ av läkemedel har ofta en hög prissättning
vilket gör att effekten av en attraktiv prissättning kan
förväntas ge stor effekt på erhållen marknadsandel och
snabb marknadspenetration.
Flera produktkandidater under utveckling
Xsprays produktportfölj utvecklas kontinuerligt och
omfattar hittills sju produktkandidater baserade på
bolagets HyNap-plattform, varav fyra inte är offentliggjorda. Alla är generiska versioner av etablerade
marknadsförda läkemedel (proteinkinashämmare) för
behandling av cancer. Originalläkemedlen till Xsprays
produktkandidater har sekundära patent som löper ut
under perioden 2026–2029 och den sammanlagda
årliga försäljningen för dessa översteg 2 miljarder USD
år 2018 på den amerikanska marknaden.
Proteinkinashämmare (PKI:er) är anmärkningsvärt effektiva vid behandling av olika cancerformer.
Dessvärre får många patienter biverkningar av PKI:er,
i vissa fall med dödlig utgång. PKI:er är allmänt kända
för att, beroende på suboptimala formuleringar, visa

Särläkemedel – ”Orphan Drugs”
Termen särläkemedel, så kallade orphan drugs,
används för läkemedel som används för att behandla
sjukdomar som är så ovanliga att läkemedelsbolag
är motvilliga att utveckla dem, eftersom inkomsterna
från den begränsade marknaden inte kommer täcka
läkemedlets höga forsknings- och utvecklingskostnader. Eftersom särläkemedel används för att behandla
sällsynta och ofta livshotande sjukdomar, prissätts de
i allmänhet högre än läkemedel utan särläkemedelsstatus. Under de senaste åren har den genomsnittliga
årskostnaden per patient varit nästan fyra gånger
högre för särläkemedel än för andra läkemedel.

16

Xsprays tre första produktkandidater under utveckling,
HyNap-Dasa (dasatinib), HyNap-Sora (sorafenib) och
HyNap-Nilo (nilotinib) är alla förbättrade versioner av
cancerläkemedel med särläkemedelsstatus avsedda
för flera indikationer. Originalläkemedlen Sprycel®
(dasatinib) och Tasigna® (nilotinib) är båda särläkemedel
för behandling av kronisk myeloisk leukemi. Sprycel®
är även särläkemedel för behandling av Philadelphiapositiv akut lymfatisk leukemi och Tasigna® för behand
ling av gastrointestinala stromala tumörer. Nexavar®
(sorafenib) är särläkemedel för behandling av njurcancer, levercancer och flera former av sköldkörtelcancer.
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Tillkännagivna produktkandidater
Xspray
produktkandidat

Läkemedelssubstans

Substanspatentets
utgång

Produkt

Patentfönster

HyNap-Dasa

Dasatinib

Sprycel®

kronisk myeloisk
leukemi (KML) och
akut lymfoblastisk
leukemi (ALL)

dec 2020

dec 2020 – sep 2026

HyNap-Sora

Sorafenib

Nexavar® Bayer

lever-, njur- och
sköldkörtelcancer

jan 2020

jan 2020 – dec 2027

HyNap-Nilo

Nilotinib

Tasigna®

kronisk myeloisk
leukemi (KML)

jan 2024

jan 2024 – feb 2029

Originaltillverkare

Indikation

BristolMyers
Squibb
(BMS)

Novartis

toxicitet och varierande biotillgänglighet bl.a. på grund
av låg löslighet och pH-beroende absorption. Xsprays
teknologi kan lösa många av de ovannämnda problemen med formulering av PKI-produkter och bolaget
har redan, med lyckat resultat, utvecklat produktkandidater med förbättrad farmakokinetiska egenskaper som
ger en mer fördelaktig terapeutisk profil än befintliga
produkter.
De tre tillkännagivna produktkandidaterna, HyNapDasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa
versioner av storsäljande cancerläkemedlen, Sprycel®
(dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib) och alla är indikerade för riktad behandling av
cancer.
Originalläkemedlen är godkända som så kallade
Orphan Drugs där den årliga behandlingskostnaden är
mycket hög med tablettpriser upp till 3 000 SEK per
styck. Detta skapar utrymme för en aggressiv prissättning som kan göra det möjligt för Xspray att nå höga
marknadsandelar och snabb marknadspenetration med
god marginal.
Lansering av HyNap-Dasa under 2021
HyNap-Dasa baseras på BMS:s Sprycel® (dasatinib)
för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML)
och akut lymfoblastisk leukemi (ALL). HyNap-Dasa är
Xsprays primära produktkandidat med planerad marknadslansering under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel® går ut i december 2020 och
för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xsprays
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HyNap-Dasa en period om fem år med särställning
innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden.
Xspray har under 2018 i en klinisk bioekvivalensstudie visat formell bioekvivalens för HyNap-Dasa jämfört
med Sprycel®. Resultaten från studien kommer att
ligga till grund för utformningen av kommande registreringstudie och ANDA-ansökan (Abbreviated New
Drug Application), USA:s förenklade ansökningsförfarande för generiska läkemedel, för HyNap-Dasa.
Xspray utvecklar HyNap-Dasa både som en helt
utbytbar variant av Sprycel® som kan registreras i
USA med en ANDA-ansökan, 505(j). Alternativ till
en ANDA-ansökan är en ansökan för en förbättrad
produkt med 505(b)(2) förfarandet.
Xsprays produkter ger betydande fördelar
Xsprays teknologi resulterar i läkemedel som kan leda
till tydliga kliniska fördelar genom att:

• Öka läkemedlets vattenlöslighet och därmed dess
biotillgänglighet
• Minska variabiliteten i absorptionen
• Minska eller eliminera läkemedlets pH-beroende
upptag
• Minska eller eliminera läkemedlets födointeraktion,
det vill säga påverkan på läkemedlets absorption till
följd av befintlig mat i magsäcken
• Minimera läkemedelsinteraktion, det vill säga negativ
växelverkan med andra läkemedel som intas samtidigt.
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Klinisk fas 1-studie med HyNap-Dasa
I en under 2018 avslutad klinisk bioekvivalensstudie
utvärderades HyNap-Dasas biotillgänglighet jämfört
med det dasatinib-baserade cancerläkemedel som
idag marknadsförs under namnet Sprycel®, för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML). I studien
testades biotillgängligheten hos två olika tablett
formuleringar av HyNap-Dasa jämfört med Sprycel®
tabletter på 16 friska frivilliga försökspersoner. Även

om studien inte var planerad för att visa formell
bioekvivalens, visar en analys att formell bioekvivalens
med Sprycel® uppnåddes för en av HyNap-formuleringarna. Resultaten pekar på en mycket hög sannolikhet att formell bioekvivalens kommer att uppnås i en
kommande registreringsstudie med ett adekvat antal
försökspersoner.

Klinisk fas 1-pilotstudie med HyNap-Sora
I en under 2019 genomförd klinisk fas I-pilotstudie
med 14 friska försökspersoner studerades biotillgängligheten av två olika formuleringar av HyNap-Sora i
jämförelse med cancerläkemedlet sorafenib, som
marknadsförs under namnet Nexavar®, för behand-

Kortare väg till marknad
Eftersom Xspray fokuserar på redan etablerade läkemedelssubstanser, generika eller förbättrade versioner
av originalläkemedlet, som redan utvärderats i kliniska
fas 2- och fas 3-studier är den formella processen mot
godkänt läkemedel väsentligt mindre komplex än
vid utveckling av en helt ny läkemedelskandidat. En
produktkandidat som är exakt lik originalläkemedlet
behöver inte utvärderas i stora fas 2- och fas 3-studier
utan endast uppvisa bioekvivalens och födointeraktion
i en klinisk studie på friska försökspersoner. Därefter
kan produktkandidaten gå direkt till registrering och
därmed få en snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv väg till marknaden.
Xsprays kliniska prövningsprogram på endast friska
frivilliga försökspersoner har funnits adekvat av den
amerikanska läkemedelsmyndigheten, vilket är av stor
betydelse för Xspray då det medför lägre utvecklingskostnader och kortare utvecklingstid. Kliniska studier
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ling av inoperabel levercancer och långt framskriden
njurcellscancer. Resultaten var positiva och studien
uppnådde sitt primära syfte att visa ökad biotillgänglighet jämfört med ursprungsprodukten. Dessutom
visade studien minskad variation mellan patienterna.

på patienter är betydligt dyrare och tar avsevärt längre
tid. Xsprays produktkandidater kan därför förväntas ha
en tydlig och kort väg till marknaden. Xsprays primära
mål är att initialt introducera sina första produktkandidater på den amerikanska marknaden.
Marknadspotential för Xsprays
produktkandidater
Analyser av aktuella marknadsvärden, prognoser
baserade på analytikers beräkningar och framtida
konkurrensläge för bolagets tre produktkandidater
närmast lansering har gjorts av Globe Life Sciences
Ltd., ett oberoende brittiskt, välrenommerat marknadsundersökningsföretag. Evidensbaserad utvärdering
av HyNap-Dasa (dasatinib) som är under utveckling,
antyder enligt rapporten en försäljningspotential under
toppåret, det vill säga det sista året av patentfönstret,
på mellan 2,8–3,3 miljarder SEK.
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Rapporten baseras på data från en genomförd lansering
och försäljning av ett annat PKI-läkemedel, Gleevec®
(imatinib), en generikaprodukt med konkurrens från
endast originalläkemedlet indikerat för samma cancersjukdom, KML. Xsprays andel av denna försäljning blir
beroende av vilka royaltysatser bolaget kan komma att
lyckas förhandla i sina samarbetsavtal. När bolaget Sun
Pharmaceuticals år 2016 introducerade sin generiska
produkt, imatinib, på den amerikanska marknaden tog
de på kort tid cirka 60 procent marknadsandel (totalt
2,2 miljarder USD/år) från Novartis originalläkemedel
Gleevec. Detta trots att deras initiala prisrabatt endast
var 17 procent.
Konkurrenter
Xsprays produktkandidater är stabila amorfa versioner
av Sprycel® (dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och
Tasigna® (nilotinib). Bolaget har för avsikt att intro-
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ducera sina produktkandidater på marknaden parallellt
med originalläkemedel och kommer därför huvudsakligen att konkurrera med dessa.
Andra tänkbara konkurrenter är produkter som
skulle kunna introduceras i patentfönstret mellan
originalläkemedlets primära och sekundära patent
varför bolaget har genomfört noggranna konkurrenslägesanalyser (competitive landscape) med hjälp av både
svenska och amerikanska välrenommerade patentbyråer. Resultat av dessa analyser visar att det endast
finns några få teknologier som skulle kunna leda fram
till utvecklingen av liknande produkter, varför bolaget
bedömer ett sådant scenario som mindre sannolikt.
Bolaget har inte kännedom om några andra pågående
utvecklingsprojekt som syftar till samma ändamål som
bolagets egna produktkandidater.

19

Aktien & Ägare
Xspray grundades 2003 och aktien har sedan september 2017 varit noterad på Nasdaq First North.
Med syftet att öka förutsättningarna för en breddad ägarbas har Xsprays styrelse under hösten 2018
fattat beslut om att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Information om aktien
Xspray Pharmas aktie handlas sedan den 28 september 2017 på Nasdaq First North under kortnamnet
XSPRAY med ISIN-koden SE0009973563. Aktien
introducerades till kursen 22,00 kronor per aktie.
Antalet aktier i bolaget per den 31 december 2018
uppgick till 15 076 460. Aktien ingår i följande index:
OMX Stockholm Pharma & Biotech PI.
Xspray avser att under 2019 ansöka om notering av
bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.
Aktiens utveckling och omsättning
Under 2018 ökade Xsprays aktiekurs med 10,0 procent från 64 kronor till 70,40 kronor.
Vid utgången av 2018 uppgick Xsprays marknadsvärde till 1 061 miljoner kronor baserat på årets senaste
betalkurs 70,40 kronor. Under 2018 omsattes via
Nasdaq First North Stockholm 7 890 940 aktier till ett
värde om totalt 571,7 miljoner kronor.
Vissa rättigheter förenade med aktierna
Bolaget har ett aktieslag. De rättigheter som är förenade med aktierna i bolaget, inklusive rättigheter som
följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet
med vad som framgår av aktiebolagslagen (2005:551).
Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst
på bolagsstämman. Varje röstberättigad får vid bolagsstämman rösta för samtliga aktier som aktieägaren
innehar i bolaget.
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Certified Adviser
För bolag anslutna till Nasdaq First North Stockholm
krävs en Certified Adviser som bland annat ska utöva
viss tillsyn. Redeye AB är Xsprays Certified Adviser.
Nyemissioner
Bolaget genomförde under det första kvartalet 2018
en riktad nyemission av 1 350 000 nya aktier till
teckningskursen 65 kronor per aktie, innebärande
en ökning av aktiekapitalet med 1 350 000 kronor.
Nyemissionen riktades till ett begränsat antal strategiska och institutionella investerare och tillförde bolaget cirka 88 mSEK före transaktionskostnader.
I början av december 2018 genomfördes ytterligare en riktad nyemission av 1 370 000 nya aktier till
teckningskursen 67 kronor per aktie, innebärande en
ökning av aktiekapitalet om 1 370 000 kronor. Även
denna nyemission riktades till ett begränsat antal
strategiska och institutionella investerare. Nyemissionen tillförde bolaget cirka 92 mSEK före transaktions
kostnader.
Aktierelaterade ersättningsprogram
Bolaget har totalt gett ut tre incitamentsprogram i
form av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För mer information, se sid
24 i Förvaltningsberättelsen.
Analytiker som bevakar bolaget
Mathias Spinnars, Redeye
Jacob Svensson, Redeye
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Not 19 Ställda säkerheter
Det finns inga ställda säkerheter eller skulder för vilka
säkerhet ställts.

Not 20 E
 ventualförpliktelser
Det finns inga eventualförpliktelser eller eventualförpliktelser till förmån för annan juridisk enhet.

Not 21 V
 äsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Inga händelser som leder till justeringar i resultat- och
balansräkningen har inträffat mellan balansdagen och
datumet för godkännandet av denna rapport. Xspray
presenterade i februari 2019 positiva data från en klinisk fas
I pilotstudie med bolagets produktkandidat HyNap-Sora.

Not 22 T
 ransaktioner med
närstående
kSEK

2018-12-31

2017-12-31

Köp av tjänster av
styrelseledamöter

400

612

Summa

400

612

Köp av tjänster av styrelseledamöter avser konsultarvode
till MWJ Partners Aps som ägs av styrelseordförande
Michael Wolff Jenssen. Följande styrelseledamöter äger
aktier i bolaget: Michael Wolff Jensen 29 378 aktier, Per
Andersson 115 403 aktier, Maris Hartmanis 28 619 aktier
och Torbjörn Koivosto 4 000 aktier.

Not 23 Definition av nyckeltal
Resultat per aktie beräknas som periodens resultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Soliditet är eget kapital, och i förekommande fall obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Forsknings- och utvecklingskostnader i procent av rörelsekostnader utgör forsknings- och utvecklingskostnader, dividerat
med rörelsens kostnader, vilka innefattar försäljnings- och
administrationskostnader och övriga rörelsekostnader.

Not 24 Effekt av ändrade redovisningsprinciper
Xspray Pharma har under året förändrat sina redovisningsprinciper. Bolaget har övergått till att tillämpa regelverket
IFRS med de justeringar som krävs enligt RFR2 Redovisning för juridiska personer. Bolaget har även lagt om
sin redovisning för att spegla funktionerna, istället för
kostnadsslagen, varför en funktionsindelad resultaträkning
redovisas. Delårsrapporten (Q4) upprättades, för första
gången, enligt IAS 34 Delårsrapportering. Xspray Pharma
AB (publ) förvärvade i slutet av december ett nybildat
dotterbolag, vilket tillsvidare är vilande, och redovisar
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därmed en koncern. Koncernen följer förutom nämnda
IFRS-regler även Rådet för finansiell rapporterings
rekommendationer RFR 1. Under tidigare perioder har de
finansiella rapporterna upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och K3.
Koncernen använder anskaffingsvärde för balansposters
värdering där inte annat framgår.
Konsekvenser av omläggningen till ny redovisningsstandard visas nedan. Den vänstra kolumnen visar resultatet
efter ändring.
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Forts. Not 24

Resultaträkning och rapport över totala resultatet
Belopp i kSEK

Omräknad
2016-01-01
–2016-12-31

Omklassificering

2016-01-01
–2016-12-31

-

-19 324

19 324

792

-19 324

20 116

18 638

-21 169

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

792

Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelsens intäkter m.m.

792

Rörelsens kostnader
Försäljnings- & administrationskostnader

-4 078

Forsknings- & utvecklingskostnader

-2 531

Övriga rörelseintäkter

-4 078

1 078

Övriga rörelsekostnader

1 078

-6

-6

Summa rörelsens kostnader

-5 537

18 638

-24 175

Rörelseresultat

-4 745

-686

-4 059

-686

-4 096

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-37
-4 782

-37

Resutat före skatt

-4 782

-686

-4 096

Årets resultat & totalresultat

-4 782

-686

-4 096

Omräknad
2017-01-01
–2017-12-31

Omklassificering

2017-01-01
–2017-12-31

-

-21 865

21 865

332

-21 865

22 197

21 247

-25 379

Belopp i kSEK
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

332

Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelsens intäkter m.m.

332

Rörelsens kostnader
Försäljnings- & administrationskostnader
Forsknings- & utvecklingskostnader

-10 779
-4 132

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

-10 779

824

824

-141

-141

Summa rörelsens kostnader

-14 228

21 247

-35 475

Rörelseresultat

-13 896

-618

-13 278

-618

-13 199

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

79
-13 817

79

Resutat före skatt

-13 817

-618

-13 199

Årets resultat & totalresultat

-13 817

-618

-13 199

Omklassi
ficering

2017-01-01
–2017-12-31

Justeringarna får även påverkan på resultatet per aktier
Omräknad
2017-01-01
–2017-12-31
Antal aktier före utspädning, st

12 356 460

Antal aktier efter utspädning, st

12 811 051

12 356 460
12 811 051

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st

7 945 622

-4 410 838

12 356 460

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

12 811 051

8 400 213

-4 410 838

Resultat per aktie före utspädning, kr

-1,74

-0,61

-1,07

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-1,64

-0,56

-1,03
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Bolaget har även gått över från en kostnadsbaserad resultat
räkning till en funktionsindelad resultaträkning. Nedan visas
hur den konverterade resultaträkningen, efter justering på

grund av förändrade redovisningsprinciper, har påverkat
resultaträkningen. 99% av avskrivningarna redovisas i posten
Forsknings- & Utvecklingskostnader under 2017 (100% 2016).

Resultaträkning och rapport över totala resultatet
Belopp i kSEK

Omräknad
2017-10-01
–2017-12-31

Omklassificering

2017-10-01
–2017-12-31

-6 992

6 992

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

20
-

20

-

-806

806

20

-7 798

7 818

Handelsvaror

-

6 190

-6 190

Övirga externa kostnader

-

2 475

-2 475

Personalkostnader

-

3 484

-3 484

Summa rörelsens intäkter m.m.
Rörelsens kostnader

Avskrivningar & nedskrivningar av materiella &
immateriella anläggningstillgångar

-

595

-595

Försäljnings- & administrationskostnader

-4 128

-4 128

-

Forsknings- & utvecklingskostnader

-1 624

-1 624

-

806

806

-

-118

-118

-

Summa rörelsens kostnader

-5 064

7 680

-12 744

Rörelseresultat

-5 044

-118

-4 926

80

118

-38

Resultat efter finansiella poster

-4 964

0

-4 964

Resutat före skatt

-4 964

0

-4 964

Årets resultat & totalresultat

-4 964

0

-4 964

Omräknad
2017-01-01
–2017-12-31

Omklassi
ficering

2017-01-01
–2017-12-31

-21 247

21 247

Övrig rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster

Belopp i kSEK
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

332
-

332

-

-824

824

332

-22 071

22 403

Handelsvaror

-

17 731

-17 731

Övirga externa kostnader

-

8 618

-8 618

Personalkostnader

-

8 785

-8 785

Summa rörelsens intäkter m.m.
Rörelsens kostnader

Avskrivningar & nedskrivningar av materiella &
immateriella anläggningstillgångar

-

1 165

-1 165

-10 779

-10 779

-

-4 132

-4 132

-

824

824

-

-141

-141

-

Summa rörelsens kostnader

-14 228

22 071

-36 299

Rörelseresultat

-13 896

0

-13 896

79

0

79

Resultat efter finansiella poster

-13 817

0

-13 817

Resutat före skatt

-13 817

0

-13 817

Årets resultat & totalresultat

-13 817

0

-13 817

Försäljnings- & administrationskostnader
Forsknings- & utvecklingskostnader
Övrig rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
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Balansräkning och finansiell ställning
Belopp i kSEK

Omräknad
2016-12-31

Justering

2016-12-31

18 638

-686

19 324

-686

20 121

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Patent

797
19 435

797

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner & andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg & installationer

399

399

81
480

81
0

480

1

0

1

19 916

-686

20 602

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långsiktiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1

1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

19

19

201

201

2 075

2 075

162
2 457

162
0

2 457

Kassa & bank
Kassa & bank

28 803

28 803

28 803

0

28 803

Summa omsättningstillgångar

31 260

0

31 260

SUMMA TILLGÅNGAR

51 176

-686

51 862

-686

19 324

-686

26 657

23 914

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Reservfond
Summa bundet eget kapital

6 357
18 638

6 357

976
25 971

976

Fritt eget kapital
Balanserd vinst eller förlust

24 600

686

Periodens och årets resultat

-4 783

-686

-4 097

Summa fritt eget kapital

19 817

0

19 817

Summa eget kapital

45 788

-686

46 474

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

4 343

4 343

Övriga skulder

217

217

Upplupna kostnader och förtutbetalda intäkter

828

828

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
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5 388

0

5 388

51 176

-686

51 862
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Balansräkning och finansiell ställning
Belopp i kSEK

Omräknad
2017-12-31

Justering

2017-12-31

39 885

-1 304

41 189

-1 304

41 609

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Patent

420
40 305

420

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner & andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg & installationer

2 180

2 180

281
2 461

281
0

2 461

1

0

1

42 767

-1 304

44 071

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långsiktiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1

1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

23

23

Aktuell skattefordran

201

201

Övriga fordringar

825

825

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

781
1 830

781
0

1 830

Kassa & bank
Kassa & bank

115 512

115 512

115 512

0

115 512

Summa omsättningstillgångar

117 342

0

117 342

SUMMA TILLGÅNGAR

160 109

-1 304

161 413

-1 304

41 190

-1 304

54 522

114 336

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

12 356

Fond för utvecklingsutgifter

39 886

Reservfond
Summa bundet eget kapital

12 356

976
53 218

976

Fritt eget kapital
Balanserd vinst eller förlust

114 954

618

Periodens och årets resultat

-13 817

-618

-13 199

Summa fritt eget kapital

101 137

0

101 137

Summa eget kapital

154 355

-1 304

155 659

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

2 890

253

253

Upplupna kostnader och förtutbetalda intäkter

2 611

2 611

Summa kortfristiga skulder

5 754

0

5 754

160 109

-1 304

161 413

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
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2 890
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Årsredovisningens undertecknande
Såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Årsredovisningen
ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat,
och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
koncernen står inför.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de
internationella redovisningsstandarder som avses i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Koncernredovisningen ger en rättvisande
bild av koncernens ställning, och koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av
koncernens verksamhet och ställning samt väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som de bolag som ingår i koncernen
står inför.

Solna
29 april 2019

Michael Wolff Jensen
Ordförande

Hans Arwidsson

Maris Hartmanis

Torbjörn Koivisto

Carl-Johan Spak

Per Andersson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 29 april 2019
Grant Thornton Sweden AB

Thomas Lindgren
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Xspray Pharma AB • Org.nr. 556649-3671

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för XSpray Pharma AB för år 2018 med
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 26–29.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 22–57 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av koncernens balansräkning
per den 31 december 2018 för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits
av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 26–29. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
balansräkningen för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 2–21. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
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vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
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risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• rar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister
i den interna kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för XSpray Pharma AB
för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 26–29 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen. Vår granskning har skett
enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av
bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning
av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra
uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma
lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med
årsredovisningslagen.

Uppsala den 29 april 2019
Grant Thornton Sweden AB

Thomas Lindgren
Auktoriserad revisor
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Ordlista
Amorf • En amorf struktur är ett kemiskt begrepp som
beskriver ämnen som saknar en ordnad struktur hos
ämnets molekyler.

Klinisk studie • En undersökning i friska försökspersoner
(Fas 1) eller patienter (Fas 2 till 4) för att studera säkerhet
och effekt av ett läkemedel eller en behandlingsmetod.

API • Active Pharmaceutical Ingredient

Kristallin • Kristallin struktur är ett kemiskt begrepp
som beskriver ämnen med en ordnad struktur hos ämnets
molekyler.

Biotillgänglighet • Biotillgänglighet (= biologisk tillgänglighet) är ett begrepp inom farmakologi som visar hur
stor del av ett läkemedel som når blodet.
Blockbusters • Läkemedel med en årlig global försäljning över en miljard USD.
CMO • Contract Manufacturing Organization
CRO • Contract Research Organization. Ett serviceföretag
verksamt med uppdragsforskning och service inom läkemedelsutveckling.
Farmaceutisk ekvivalens • Produkten innehåller
samma aktiva ingrediens som originalprodukten samt har
samma styrka, doseringsform och administreringsform.
Den kan dock skilja sig från originalprodukten när det gäller inaktiva hjälpämnen, storlek, form och förpackning, etc.
FDA • Food and Drug Administration. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet med ansvar för mat,
kosttillskott, läkemedel, kosmetika, medicinsk utrustning,
radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter.
Formulering • Inom läkemedelsindustrin är formulering
en synonym till beredningsform.
Generika • Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara
läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som
ett originalläkemedel.
GMP • Good Manufacturing Practice. God tillverkningssed,
regler som beskriver hur läkemedelsindustrin ska tillverka
mediciner så att patienten alltid kan vara säker på att de får
rätt produkt med hög kvalitet. Reglerna styr tillverkning,
inklusive packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost.
GMP är ett system för att säkerställa att produkterna alltid
produceras och kontrolleras i enlighet med kvalitetsnormer.
Den är utformad för att minimera riskerna i läkemedelsproduktion som inte kan elimineras genom att testa den slutliga
produkten.
Hjälpämne • Ett hjälpämne underlättar/möjliggör hantering och användning av en läkemedelsberedning, t.ex.
bindemedel, fyllnadsmedel, stabiliseringsmedel.

kSEK • Tusen svenska kronor.
Läkemedelskandidat • En substans som utses under
preklinisk fas för vidare prövningar i försökspersoner och
senare patienter.
mSEK • Miljoner svenska kronor.
Mdr SEK • Miljarder svenska kronor.
Onkologi • Läran om tumörsjukdomar och även en medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och
dess behandling.
Orphan Drug • Ett särläkemedel för behandling av ett
allvarligt eller kroniskt sjukdomstillstånd där max 200 000
patienter i USA har indikationen.
Patentfönster • Tiden mellan utgångsdatum av det primära substanspatentet för originalläkemedlet och utgångsdatum av de relevanta sekundära patenten.
Preklinisk • Den del av läkemedelsutvecklingen som äger
rum innan en läkemedelskandidat prövas på människor.
Primära och sekundära patent • Primära patent skyddar den aktiva substansen (API) i ett läkemedel. Sekundära
patent beskriver modifierade föreningar, formuleringar,
doseringar, särskilda medicinska användningar, etc.
Proteinkinas • Ett enzym som fungerar som ett sändebud i cellen. Proteinkinaser är avgörande för att cellers
funktioner ska kunna styras av signaler utifrån, t.ex.
hormoner, genom att det hjälper till att vidareförmedla
signalerna inne i cellen. Proteinkinaser medverkar till att
cancerceller växer till och sprids.
Proteinkinashämmare • Läkemedel som blockerar
proteinkinaser. Proteinkinashämmare verkar genom att
blockera aktiviteten hos enzymer som driver på cancercellernas utveckling och tillväxt.
SCF • Super Critical Fluid

Indikation • I medicinska sammanhang är det symptom,
sjukdomstillstånd eller liknande som kräver behandling.
Klinisk fas • De olika stadierna för studier av ett
läkemedels effekt i människa (se även ”klinisk studie”).
Fas 1 undersöker säkerhet i friska försökspersoner, Fas 2
undersöker effekt i patienter med aktuell sjukdom och
Fas 3 är en större studie som verifierar tidigare uppnådda
resultat. Fas 4 studier görs efter att läkemedlet har börjat
säljas på marknaden för att t.ex. upptäcka nya ovanliga
biverkningar.
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Aktieägarinformation
Finansiell kalender 2019

Datum

Delårsrapport Q1, jan–mars 2019

16 maj 2019

Årsstämma 2019

23 maj 2019

Delårsrapport Q2, apr–jun 2019

29 augusti 2019

Delårsrapport Q3, jul–sep 2019

7 november 2019

Bokslutskommuniké 2019

13 februari 2020

Alla finansiella rapporter finns tillgängliga på Xsprays
hemsida, www.xspraypharma.com

För ytterligare information om Xspray,
vänligen kontakta
Per Andersson, VD
Telefon: +46 (0)8 730 37 00
E-post: per.andersson@xspray.com

Xsprays Certified Adviser är Redeye AB
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Årsstämma 2019
Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2019 i kl. 11.00 i Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm.
Rätt att delta vid årsstämman har den som:
• upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
fredagen den 17 maj 2019
• senast fredagen den 17 maj till bolaget anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan
kan ske skriftligt till adress; Xspray Pharma AB, Råsundavägen 12, 169 67 Solna, eller via e-post till
generalmeeting@xspray.com
För fullständig information om årsstämman 2019 hänvisas till kallelsen som finns på Xsprays hemsida,
www.xspraypharma.com
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Xspray Pharma AB
Råsundavägen 12
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+46 (0)8 730 37 00
info@xspraypharma.com
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