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BioInvent breddar utvecklingsprogrammet för BI-1206
med ny klinisk studie
Tredje kvartalet 2017,

juli - september
 Nettoomsättning uppgick till 7,1 (0,8)
MSEK.

 Resultat efter skatt uppgick till -21 (-29)
MSEK.

 Resultat efter skatt per aktie före och
efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,10)
SEK.

 Kassaflöde från den löpande
verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -30 (-28).

Niomånadersrapport 2017,
januari - september

 Nettoomsättning uppgick till 31 (40)
MSEK.

 Resultat efter skatt uppgick till -67 (-55)
MSEK.

 Resultat efter skatt per aktie före och
efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,23)
SEK.

 Kassaflöde från den löpande
verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -64 (-54)
MSEK. Likvida medel per 30 september
2017 uppgick till 163 (196) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter rapportperiodens utgång



BioInvent och ThromboGenics NV meddelade i juli 2017 att de enats om att revidera sitt
mångåriga avtal som omfattar utveckling av de nya monoklonala PlGFantikroppsprodukterna TB-403 och THR-317. Ändringarna av det befintliga avtalet
anpassas till respektive bolags strategiska ambitioner och terapeutiska fokus.



I september 2017 meddelade BioInvent att det japanska patentverket utfärdat ett beslut
om att det anser att bolagets första patentansökan relaterat till den immunonkologiska
antikroppen BI-1206 kan beviljas. Detta patent är betydelsefullt eftersom det täcker
användningen av företagets läkemedelskandidat BI-1206, och liknande CD32bantikroppar, i kombination med en CD19- eller CD20-antikropp, som t ex rituximab, för
behandling av cancer eller inflammatoriska sjukdomar i vissa patientgrupper.



BioInvent tillkännagav i oktober 2017 att Michael Oredsson avgår som Vd för BioInvent
den 31 december 2017. Michael Oredsson tillträdde som Vd för BioInvent 2013 för att
omstrukturera företaget och fokusera på onkologi. Både styrelsen och Michael anser att
det nu är en bra tidpunkt för en förändring av ledarskapet, då företaget alltmer övergår till
att fokusera på forskning och klinisk utveckling.

Vd:s kommentar
”Under det tredje kvartalet 2017 har BioInvent påbörjat förberedelser för en klinisk prövning med BI1206 i kombination med rituximab för att undersöka dess potential i behandling mot aggressiva former
av non-Hodgkins lymfom och indolent lymfom. Vår hypotes är att BI-1206 kan förebygga utvecklingen
av resistens mot rituximab, det läkemedel som idag utgör standardbehandling i dessa patientgrupper.
Ett positivt utfall av denna studie, som är planerad att börja under första halvan av 2018, skulle
ytterligare stärka det kommersiella intresset för vår unika antikropp BI-1206. Den nya studien kommer
att ge BioInvent en möjlighet att snabbare undersöka säkerhet för den kombinerade behandlingen
samt se tidiga tecken på patientrespons.
Vi är dessutom glada över att ytterligare stärka vår ledningsgrupp genom att välkomna dr Andres
McAllister som vår nye Chief Medical Officer. Andres är specialistläkare i medicin och kirurgi från
Universidad del Rosario (Bogotá) och har en doktorsexamen från Institut Pasteur/Université Paris.

Han har forskat på immunterapi mot cancer vid Pasteurinstitutet och vid University of California, San
Francisco. Andres kommer närmast från en position som Chief Scientific Officer vid Debiopharm och
har tidigare haft ledande befattningar vid IDM och BioMérieux/Pierre Fabre.
Bolaget har meddelat att jag avgår som Vd för BioInvent den 31 december 2017. Utmaningarna i ett
bioteknikföretag är många, men med mycket kompetenta och hängivna medarbetare har arbetet varit
väldigt givande och stimulerande. Det har varit en förmån att få vara en del av organisationen, men nu
behöver bolaget mer vetenskaplig kompetens i Vd-rollen. Jag kommer självklart fortsätta att följa
bolaget”, säger BioInvents Vd, Michael Oredsson.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson, Vd, 046-286 85 67, mobil
0707-18 89 30. Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com

Affärsfokus
Baserat på sina unika kunskaper inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi utvecklar
BioInvent immunterapier för att förbättra och förlänga cancerpatienters liv. Företaget strävar efter en
position i läkemedelsutvecklingens framkant och vårdar sina relationer med investerare,
sjukvårdshuvudmän, kommersiella partners, akademin, forskningsinstitut, patienter och regulatoriska
myndigheter. Sammantaget maximerar detta möjligheterna att skapa bättre hälsa för cancerpatienter
och betydande värden för våra aktieägare.
BioInvents nuvarande operativa fokus är att:
 Driva framåt den kliniska utvecklingen av företagets ledande antikropp BI-1206 för behandling
av hematologiska cancersjukdomar.



Arbeta vidare med sina innovativa prekliniska immunonkologiska Treg-program för att
identifiera antikroppar mot nya målstrukturer och med nya funktioner, samt antikroppar mot
validerade målstrukturer som OX40 och 4-1BB.



Utveckla en preklinisk portfölj med first-in-class-antikroppar riktade mot tumörassocierade
myeloida celler, i samarbete med Pfizer.



Utveckla TB-403, i samarbete med Oncurious, som en potentiell behandling av hjärntumörer
hos barn.



Skapa ytterligare intäkter genom avtal avseende kontraktstillverkning och företagets teknologi.

Pipeline
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Kliniska projekt
BI-1206 vid non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi
BioInvents ledande läkemedelskandidat BI-1206 är en fullt human antikropp riktad mot CD32b, ett
immunhämmande protein som uttrycks hos vissa patienter med B-cellscancer. Forskning har visat att
uttrycket av CD32b kan leda till utveckling av resistens mot rituximab, dagens standardbehandling av
non-Hodgkins lymfom (NHL) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). BioInvent utvecklar därför BI-1206
som läkemedelskandidat för kombination med rituximab vid B-cellscancer.
Den första kliniska studien (fas I/II) med BI-1206 pågår i patienter med NHL och KLL som är resistenta
mot rituximab. De första säkerhets- och dosresultaten från studien förväntas under det första halvåret
2018. Studien finansieras och utförs av Cancer Research UK (CRUK), Cancer Research Technology
(CRT) och Leukaemia & Lymphoma Research (LLR).
Under det tredje kvartalet 2017 meddelade BioInvent planer på att expandera BI-1206-antikroppens
terapeutiska potential genom att kombinera den med rituximab i en fas I/IIa-klinisk prövning. Studien
planeras omfatta ungefär 20 patienter med recidiverande eller refraktär CD32b-positiv non-Hodgkins
lymfom (NHL). Målgruppen är patienter med mantelcellslymfom, follikulärt lymfom och
marginalzonslymfom (MZL). Studien är planerad att påbörjas under det första halvåret 2018. Det
kommer att vara en öppen, enarmad studie och den sista patienten förväntas avsluta studien före
årsslutet 2019.
TB-403 vid hjärntumörer hos barn – utvecklas i samarbete med Oncurious, dotterbolag till
ThromboGenics
TB-403 är en humaniserad antikropp som riktar sig mot proteinet PlGF, vilket anses hämma dess
signalering via Nrp-1-receptorn. PlGF uttrycks i vissa former av barncancer inklusive medulloblastom,
Ewings sarkom, neuroblastom och alveolärt rhabdomyosarkom.
En fas I/II-studie genomförs med TB-403 för behandling av patienter med medulloblastom i samarbete
med ett USA-baserat nätverk inom pediatrisk onkologi, Beat Childhood Cancer. Studien fortskrider
och den andra dosnivån pågår.
TB-403 har erhållit Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för indikationen medulloblastom
av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
Utvecklingen av TB-403 sker i samarbete med Oncurious, ett dotterbolag till ThromboGenics. I juli
2017 ökade BioInvents ägande i TB-403 från 40 till 50 procent efter omförhandling av det mångåriga
samarbetsavtalet som undertecknades 2004. BioInvent bidrar fortsatt med 50 procent av
utvecklingskostnaderna.
THR-317 vid diabetiskt makulaödem – utvecklas av ThromboGenics
THR-317 utvärderas i en fas II-studie på patienter med diabetiskt makulaödem. I juli 2017
omförhandlades samarbetsavtalet från 2004. Enligt det reviderade avtalet erhåller ThromboGenics
fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer
som inte rör onkologi. ThromboGenics fortsätter att bära alla kostnader för utvecklingen av THR-317
inom indikationer som inte rör onkologi och BioInvent har rätt till fem procent av projektets ekonomiska
värde.

Prekliniska projekt
BioInvents prekliniska forskning är inriktad på att ta fram nya immunmodulerande antikroppar för att
avsevärt förbättra effekten av de checkpoint-inhibitorer som finns tillgängliga idag för behandling av
patienter med cancer. Dessa nya antikroppar kan också aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter
och cancertyper som inte svarar på nuvarande behandling.
BioInvent utvecklar antikroppar som övervinner effekterna av två viktiga celler som hämmar
immunsystemet i tumörens mikromiljö. Dessa är
 cancerassocierade regulatoriska T-celler (Treg) och
 tumörassocierade myeloidderiverade suppressorceller.
Utveckling av antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (Treg) via antingen nya eller
validerade målstrukturer
Regulatoriska T-celler kan avsevärt hämma olika immunsvar vilket gör det möjligt för tumörceller att
undkomma upptäckt. BioInvent arbetar för närvarande med att ta fram antikroppar för att modulera
specifika i dagsläget odefinierade Treg-målstrukturer och -funktioner såväl som för kända
målstrukturer som OX40 och 4-1BB.
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BioInvent arbetar nu med att expandera poolen av antikroppar och målstrukturer som har visats vara
associerade med Treg-specificitet och förmåga att eliminera Treg.
BioInvent samarbetar med Cancer Research Technology och University of Southampton i
Storbritannien för att utveckla nya immunterapeutiska cancerläkemedel baserade på antikroppar som
riktar sig mot OX-40 och 4-1BB, två kända co-receptorer som bidrar till att aktivera T-celler och som
ger långvarig immunrespons mot tumörer.
Strategiskt samarbete med Pfizer – utveckling av antikroppar riktade mot tumörassocierade
myeloida celler
I december 2016 tillkännagav BioInvent att bolaget ingått ett forskningssamarbete avseende
cancerimmunterapi och ett licensavtal med Pfizer Inc. för att utveckla antikroppar mot
tumörassocierade myeloida celler. BioInvent kommer att utnyttja sin expertis för att identifiera nya
onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar som hämmar cancertillväxt genom att antingen
upphäva tumörassocierade myeloida cellers immunsuppressiva aktivitet eller reducera antalet
tumörassocierade myeloida celler i tumören.
Villkoren i avtalet innebär att BioInvent kan komma att erhålla framtida milstolpsersättningar på drygt
0,5 miljarder dollar (under förutsättning att fem antikroppar utvecklas till kommersialisering). Bolaget
kan också komma att erhålla upp till tvåsiffriga royalties relaterade till produktförsäljning. I gengäld har
Pfizer rätt att utveckla och kommersialisera antikroppar som tagits fram under detta avtal.
Pfizer har erlagt en initial licensavgift på 3 miljoner dollar när avtalet tecknades och har åtagit sig att
betala 1 miljon dollar i forskningsfinansiering under 2017. Pfizer har också investerat 6 miljoner dollar i
nya aktier i BioInvent när avtalet tecknades.

Intäkter från produktion och teknologi
BioInvent har flera avtal avseende antikroppstillverkning med stora läkemedels- och bioteknikföretag.
Med tanke på bolagets produktionskapacitet och expertis arbetar BioInvent aktivt med att säkerställa
fler tillverkningskontrakt för att generera ytterligare intäkter.
Bolaget har också flera licensavtal, och i några fall forskningssamarbeten, med en rad externa
partners, bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma och Xoma.
Formerna och villkoren för dessa avtal och samarbeten varierar, men gemensamt är att BioInvent
erhåller licensersättningar, forskningsfinansiering, milstolpsersättningar och samt royalties på
försäljningen av kommersiella produkter. Av dessa externa läkemedelsutvecklingsprogram befinner
sig för närvarande fem projekt i fas I och ett projekt i preklinisk fas.

Intäkter och resultat
Tredje kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (0,8). Intäkterna under perioden utgjordes av intäkter från
produktion av antikroppar för kliniska studier och intäkter från forskningsfinansiering.
Bolagets samlade kostnader uppgick till 29 MSEK (29). Rörelsekostnaderna fördelas på externa
kostnader 18 MSEK (19), personalkostnader 11 MSEK (11) och avskrivningar 0,8 MSEK (0,2).
Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 21 MSEK (22).
Resultat efter skatt uppgick till -21 MSEK (-29). Finansnetto uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Resultat per
aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,10).
Januari - september
Nettoomsättning uppgick till 31 MSEK (40). Intäkterna under perioden utgjordes av intäkter från
produktion av antikroppar för kliniska studier, intäkter från forskningsfinansiering och en
milstolpsbetalning på 0,5 miljoner euro, som erhölls i april 2017, inom ramen för samarbetet med
Mitsubishi Tanabe Pharma i samband med godkännande av att starta en klinisk fas I-studie. I februari
2016 erhölls en milstolpsbetalning på 2 miljoner euro inom ramen för samarbetet med Daiichi Sankyo i
samband med att en klinisk fas I-studie inletts.
Bolagets samlade kostnader uppgick till 99 MSEK (97). Rörelsekostnaderna fördelas på externa
kostnader 59 MSEK (60), personalkostnader 38 MSEK (36) och avskrivningar 1,7 MSEK (0,5).
Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 72 MSEK (73).
Resultat efter skatt uppgick till -67 MSEK (-55). Finansnetto uppgick till 0,1 MSEK (0,2). Resultat per
aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 SEK (-0,23).
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Finansiell ställning och kassaflöde
Per den 30 september 2017 uppgick koncernens likvida medel till 163 MSEK (196). Kassaflödet från
den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick under januari - september till -64
MSEK (-54).
Eget kapital uppgick till 163 MSEK (184) vid periodens slut. Bolagets aktiekapital var 24 MSEK.
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 84 (85) procent. Eget kapital per aktie var 0,54 SEK (0,65).
Koncernen hade inga räntebärande skulder.

Investeringar
Under perioden januari - september uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 10
MSEK (4,4).

Moderbolaget
All verksamhet i koncernen bedrivs i moderbolaget. Koncernens och moderbolagets finansiella
rapporter sammanfaller i allt väsentligt.

Organisation
Per den 30 september 2017 hade BioInvent 52 (51) anställda. Av dessa är 46 (45) verksamma inom
forskning och utveckling.

Optionsprogram
Personaloptionsprogram 2013/2017
Vid årsstämman 2013 beslutades att inrätta ett nytt, långsiktigt personaloptionsprogram omfattande
vederlagsfri tilldelning av högst 900 000 personaloptioner till samtliga anställda i koncernen.
Optionerna erhålls baserat på prestation avseende verksamhetsåren 2013, 2014 resp. 2015 och
tilldelning sker i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén påföljande år. Varje
personaloption berättigar innehavaren att förvärva 1,207 ny aktie i BioInvent till ett lösenpris om 2,92
SEK under tiden från dagen för offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret
2016 fram till och med den 1 december 2017. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption
berättigar är omräknade till följd av genomförda företrädesemissioner. Tilldelning av 100 747
personaloptioner har skett i februari 2014, 74 516 personaloptioner i februari 2015 och 50 250
personaloptioner i februari 2016.
För att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogram
2013/2017 beslutade årsstämman 2013 att emittera högst 1 182 780 teckningsoptioner till BioInvent
Finans AB.
Om samtliga personaloptioner som tilldelats med anledning av Personaloptionsprogram 2013/2017
utnyttjas för teckning av nya aktier, jämte det ytterligare antal teckningsoptioner som säkerställer
BioInvents kostnader i anledning av tilldelade personaloptioner, kommer bolagets aktiekapital att öka
med 28 617 kronor, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt
utnyttjande.
Teckningsoptionsprogram 2016/2019
Vid årsstämman 2016 beslutades att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda i form av ett
teckningsoptionsprogram. Under programmet har 957 571 teckningsoptioner överlåtits, med en
maximal utspädningseffekt om cirka 0,3 procent.
Programmet omfattar samtliga anställda med undantag för Vd och de befattningshavare som
omfattades av det stay-on bonusprogram som implementerades 2015. Teckningsoptionerna överlåts
till marknadsvärde och tilldelning sker med högst 50 000 teckningsoptioner per anställd. 855 000
teckningsoptioner har överlåtits under andra kvartalet 2016 och 102 571 teckningsoptioner överläts i
slutet av december 2016. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum
under perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 1 december 2019. Teckningskursen per
aktie kommer att uppgå till 2,81 kronor. Deltagare i incitamentsprogrammet som per den 1 juni 2019
kvarstår i sin anställning inom BioInvent erhåller en stay-on bonus som motsvarar två gånger det
belopp som investerades i teckningsoptionsprogrammet, dock högst 60 000 kronor.
Styrelseaktieprogram 2017
Vid årsstämman 2017 beslutades att inrätta ett styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter,
innebärande att de styrelseledamöter som önskar delta i programmet tilldelas 45 procent av
grundarvodet för styrelseuppdraget i form av aktier i BioInvent till ett antal som vid tilldelningstillfället
värdemässigt motsvarar 45 procent av arvodet. Beslutet innefattar riktad emission av högst 900 000
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teckningsoptioner (motsvarande cirka 0,3 procent av samtliga aktier och röster i bolaget) respektive
godkännande av förfogande över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden enligt
programmet. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juli 2018 och
teckningskursen per aktie ska uppgå till aktiens kvotvärde (f.n. 0,08 kr).
Optionsprogram 2017/2020
Vid årsstämman 2017 beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett
optionsprogram omfattande till ledning och andra nyckelpersoner, innefattande riktad emission av
högst 7 117 000 teckningsoptioner (motsvarande cirka 2,3 procent av samtliga aktier och röster i
bolaget) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets
åtaganden enligt programmet jämte säkring av sociala avgifter. Programmet innebär att deltagarna
kan tilldelas maximalt 5 650 000 teckningsoptioner beroende på prestation och bolagets långsiktiga
värdeutveckling. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent under
perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med
den 15 december 2020. Teckningskursen per aktie kommer att uppgå till 3,00 kronor.
Anställda tjänar in 50 % av optionerna baserat på prestation avseende ettvart av verksamhetsåren
2017, 2018 respektive 2019 samt 50 % baserat på bolagets långsiktiga värdeutveckling under
programmets löptid. Prestationskriteriet för deltagarna ska härvid vara detsamma som för utfallande
lönebonus, som huvudsakligen är baserad på fastställda tekniska milstolpskriterier i projekt, kriterier
för utvecklingen av projektportföljen samt andra förutbestämda kriterier hänförliga till verksamheten.
Utfallskriteriet för bolagets långsiktiga värdeutveckling är att bolagets market cap ska vara minst tre
gånger så stort under perioden 1 juli-31 december 2019, beräknat som ett genomsnitt på samma sätt
som lösenpriset, jämfört med market cap under mätperioden för bestämmandet av lösenpriset,
beräknat på motsvarande sätt.
Intjäning för övriga nyckelpersoner sker med upp till 1/3 ettvart verksamhetsår 2017-2019 och ska
baseras på styrelsens bedömning huruvida och i vilken utsträckning aktuell person har bidragit positivt
till uppfyllandet av målen för det uppdrag som innehas av aktuell person samt till den allmänna
utvecklingen av bolaget under respektive verksamhetsår.
Programmet har implementerats under tredje kvartalet och omfattar f.n. 9 personer. Under tredje
kvartalet 2017 har BioInvent enligt villkoren för programmet emitterat 7 117 000 teckningsoptioner i
BioInvent till dotterbolaget BioInvent Finans AB, som säkerhet för bolagets rätta fullgörande av
leverans av aktier vid utnyttjande av optionerna samt likviditet för betalning av sociala avgifter.

Transaktioner med närstående
För beskrivning av förmåner till ledande befattningshavare, se sidan 41 i bolagets årsredovisning för
2016. Bolaget har, i enlighet med beslut på årsstämman 2015, beslutat att införa ett stay-on bonus
program som för en treårsperiod kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönen för ett år. I
övrigt föreligger det inga transaktioner med närstående, i enlighet med IAS 24, att rapportera.

Riskfaktorer
Bolagets verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, kliniska
prövningar och produktansvar, kommersialisering och samarbetspartners, konkurrens och snabb
teknologiutveckling, bioteknik och patentrisker, ersättning vid läkemedelsförsäljning, kvalificerad
personal och nyckelpersoner, ytterligare finansieringsbehov, valutarisk och ränterisk. Dessa risker
utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för BioInvent och därmed för en
investering i BioInventaktien.
Ingen väsentlig förändring av risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För en mer
utförlig beskrivning av riskfaktorer hänvisas till avsnittet ”Risker och riskhantering”, sidan 26, i bolagets
årsredovisning för 2016.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för
moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För
koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som
i den senaste årsredovisningen.
Förändringar i IFRS som trätt i kraft under 2017 har inte haft någon väsentlig påverkan på de
finansiella rapporterna. De finansiella rapporterna för moderbolaget är i allt väsentligt lika med
koncernens finansiella rapporter.
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Definitionen av alternativa nyckeltal som inte är definierade av IFRS är oförändrade jämfört med de
som presenterades i den senaste årsredovisningen.

Årsstämma och kommande rapporttillfällen
Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april 2018 klockan 16.00 i Lund.
BioInvent avser att avge finansiella rapporter enligt följande:
 Bokslutskommuniké 2017: 27 februari 2018
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag (KSEK)
3 MÅN
2017
juli-sep

3 MÅN
2016
juli-sep

9 MÅN
2017
jan-sep

9 MÅN
2016
jan-sep

12 MÅN
2016
jan-dec

7 141

812

31 478

40 495

71 284

-20 837
-8 140
383
-28 594

-21 621
-7 769
18
-29 372

-72 252
-26 909
367
-98 794

-73 291
-23 710
975
-96 026

-99 477
-35 715
1 049
-134 143

-21 453

-28 560

-67 316

-55 531

-62 859

24

20

78

228

272

-21 429

-28 540

-67 238

-55 303

-62 587

-

-

-

-

-

-21 429

-28 540

-67 238

-55 303

-62 587

-

-

-

-

-

Periodens totalresultat

-21 429

-28 540

-67 238

-55 303

-62 587

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-21 429

-28 540

-67 238

-55 303

-62 587

-0,07
-0,07

-0,10
-0,10

-0,22
-0,22

-0,23
-0,23

-0,25
-0,25

2017
30 sep

2016
30 sep

2016
31 dec

0
13 932
13 932

0
5 243
5 243

0
5 648
5 648

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

4 626
12 821
162 551
179 998

1 282
14 352
196 418
212 052

1 918
42 618
226 114
270 650

Summa tillgångar

193 930

217 295

276 298

163 391
30 539
193 930

184 183
33 112
217 295

230 437
45 861
276 298

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Försäljnings- och administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens
resultat

Resultat per aktie, SEK
Före utspädning
Efter utspädning

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Koncernens rapport över förändringar av eget kapital (KSEK)
2017
juli-sep

2016
juli-sep

2017
jan-sep

2016
jan-sep

2016
jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång

184 597

212 692

230 437

29 454

29 454

Totalresultat
Resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat
Summa, exklusive transaktioner med bolagets ägare

-21 429
-21 429
163 168

-28 540
-28 540
184 152

-67 238
-67 238
163 199

-55 303
-55 303
-25 849

-62 587
-62 587
-33 133

223

31

192

12
479
209 541

163 391

184 183

163 391

184 183

58
587
209 541
53 384
230 437

Transaktioner med bolagets ägare
Personaloptionsprogram
Överlåtelse av teckningsoptioner
Företrädesemission och riktad nyemission
Riktad nyemission
Eget kapital vid periodens utgång

Aktiekapitalet består per den 30 september 2017 av 304 695 213 aktier och aktiens kvotvärde är 0,08. Företrädesemissionen och riktad emission som slutfördes i april 2016 tillförde BioInvent 209 541 KSEK efter nyemissionskostnader om 24 074 KSEK. Den riktade emission som slutfördes i december 2016 tillförde BioInvent 53 384
KSEK efter nyemissionskostnader om 2 868 KSEK.

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag (KSEK)
2017
juli-sep

2016
juli-sep

2017
jan-sep

2016
jan-sep

2016
jan-dec

-21 453
778
223
35

-28 560
172
31
22

-67 316
1 731
192
35

-55 531
515
12
22

-62 859
996
58
34

-20 417

-28 335

-65 358

-54 982

-61 771

Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 016
-26 433

3 282
-25 053

11 810
-53 548

5 842
-49 140

-10 278
-72 049

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 790
-3 790

-2 988
-2 988

-10 015
-10 015

-4 435
-4 435

-5 322
-5 322

Kassaflöde från den löpande verksamheten
och investeringsverksamheten

-30 223

-28 041

-63 563

-53 575

-77 371

479
209 541

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen och erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Överlåtelse av teckningsoptioner
Företrädesemission och riktad nyemission
Riktad nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Likvida medel, specifikation:
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

-

-

-

210 020

587
209 541
53 384
263 512

-30 223
192 774
162 551

-28 041
224 459
196 418

-63 563
226 114
162 551

156 445
39 973
196 418

186 141
39 973
226 114

30 060
132 491
162 551

196 418
196 418

30 060
132 491
162 551

196 418
196 418

226 114
226 114

2017
30 sep

2016
30 sep

2016
31 dec

0,54
304 695

0,65
282 722

0,76
304 695

84,3
52

84,8
51

83,4
51

Nyckeltal

Eget kapital per aktie, periodens utgång, SEK
Antal aktier vid periodens slut (tusental)
Soliditet, %
Antal anställda vid periodens utgång
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK)
3 MÅN
2017
juli-sep

3 MÅN
2016
juli-sep

9 MÅN
2017
jan-sep

9 MÅN
2016
jan-sep

12 MÅN
2016
jan-dec

7 141

812

31 478

40 495

71 284

-20 837
-8 140
383
-28 594

-21 621
-7 769
18
-29 372

-72 252
-26 909
367
-98 794

-73 291
-23 710
975
-96 026

-99 477
-35 715
1 049
-134 143

-21 453

-28 560

-67 316

-55 531

-62 859

24

20

78

228

272

-21 429

-28 540

-67 238

-55 303

-62 587

-

-

-

-

-

Periodens resultat

-21 429

-28 540

-67 238

-55 303

-62 587

Övrigt totalresultat

-

-

-

-

-

-21 429

-28 540

-67 238

-55 303

-62 587

2017
30 sep

2016
30 sep

2016
31 dec

0
13 932
687
14 619

0
5 243
579
5 822

0
5 648
687
6 335

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 626
12 821
30 060
132 491
179 998

1 282
14 352
196 418
212 052

1 918
42 618
226 114
270 650

Summa tillgångar

194 617

217 874

276 985

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

52 069
111 360
163 429

50 311
133 910
184 221

52 069
178 406
230 475

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

31 188
194 617

33 653
217 874

46 510
276 985

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Försäljnings- och administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt

Totalresultat

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (KSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder

Lund den 26 oktober 2017

Michael Oredsson
Verkställande direktör
Granskningsrapport
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för BioInvent
International AB (publ) per den 30 september 2017 och för den niomånaders period som slutade per detta datum.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE
2410 “Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor”. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
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omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en
uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Malmö den 26 oktober 2017
KPMG AB

Eva Melzig
Auktoriserad revisor

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
Framåtriktad information
Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser
inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.
Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 8.30 CET.
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