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Styrelsen for WntResearch AB (publ), 556738-7864 far harmed avge arsredovisning for 2015.

Forvaltningsberattelse
Allmant om verksamheten
WntResearch grundades i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har
patentsokt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en (Foxy-5) i
djurmodeller har visat sig radikalt hamma tumorspridning (metastasering) av brostcancer. WntResearch arbetar
for att forskningen ska resultera i klinisk anvandning av bolagets nya lakemedel mot tumorspridning.

WntResearch ska utveckla lakenmedelskandidater for olika metastaserande cancerformer fram till att man
pavisar effekt av dessa, for darefter att inga i partnerskap med storre lakemedelsbolag for vidare utveckling.
Genom partnerskap/utlicensiering/fOrsaljning till etablerade aktorer inom lakemedels-branschen framjas effektiv,
professionell och i sammanhanget snabb lansering av lakemedel.

Vasentliga handelser under rakenskapsaret
Bolagets malsattning har varit att under 2015 ta lakemedelskandidaten Foxy-5 genom en klinisk fas 1-studie. I
September 2015 avslutades WntResearchs kliniska fas 1-studie med Foxy-5 och slutrapporten for fas 1-studien
med Foxy-5 fardigstalldes senare och bekraftar manga positiva resultat av WntResearch behandling. Inga
negativa effekter har observerats pa nagon angiven dos och ingen toxicitet har observerats.

Peter StrOm valdes vid Arsstamman till ny styrelseledamot och vid det efterfOljande konstituerande styrelsemOtet
till styrelsens ordforande. Henrik Lawaetz eftertradde Nils Briinner som ny VD i WntResearch och tilltradde 1
januari 2016.

Det europeiska patentverket beviljade WntResearch ett europeiskt patent fOr bolagets peptid Foxy-5. Aven det
amerikanska patentverket beviljade patent for Foxy-5 gailande behandling av prostatacancer, vilket ar mycket
positivt och aven ger WntResearch en fOrtangd patenttid fOr Foxy-5 i USA.

Planer for det kommande aret
Malsattningen under 2016 ar genomfOrandet av fas 1b dar det undersOks hOgre doser for att hitta
dosbegransande toxicitet eller, vid fortsatt utebliven toxicitet, en tillracklig biologisk signal for fasstallande av dos
for fas-2 studien. Dessutom ska det genomforas en retrospektiv studie av kolorektalcancer patienter for
faststailande av patientantalet i fas 2-studien. Efter genomfOrd klinisk fas 1b ar avsikten att initiera en klinisk fas
2-studie i 2017, men innan dess kommer en processutveckling och produktion av Foxy-5 i en egentlig
lakemedelsform att genomforas.

Bolaget planerar for en nyemissionen under forsta halvaret 2016 uppgaende till narmare 23 miljoner kroner fOre
emissionskostnader, i syfte att finansiera aktiviteter infOr den kliniska fas 2-studien under 2017 med Foxy-5 fOr
behandling av tumorspridning (metastasering) vid tjocktarmscancer.

Sida 2 av 13



WntKesearch AB (publ)
556738-7864

Beloppikr 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsattning
Resultatefterfinansiella -4639315 -6688161,0 -4175119,0 -5702042,0 -4759388,0
poster
Balansomslutning 49459724 53584305,0 18338562,0 10024652,0 4949397,0
Resultat per aktie -0,3 -0,4 -0,3 -0,6 -0,7
Soliditet% 98 98 88 77 86

Forslag till disposition av foretagets resultat
Belopp i kr

Styrelsen och VD foreslar att till forfogande staende medel:
Overkursfond 75 756 562
balanserat resultat -24 040 028
arets resultat -4639315

Totalt 47077219

disponeras for
balanseras i ny rakning 47077219

Summa 47077219

Vad betraffar resultat och stallmng i Ovrigt hanvisas till efterfoljande resultat- och balansrakning med tillhOrande
noter.
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Resultatrakning

Belopp i kr

Rorelsens intakter m.m.
Ovriga rOrelseintakter
Balanserade utvecklingskostnader

Rorelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anlaggnmgstillgangar
Rorelseresultat

Resultat fran finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande intakter
Rantekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

Resultat fore skatt

Skatt pa arets resultat

Arets resultat

Not 2015-01-01
2015-12-31

14 693 670
14693670

-17241 678
-1 954 341

-164400
-4 666 749

27884
-450

^639315

-4639315

0

-4639315

2014-01-01
2014-12-31

491 344
7 870 377
8 361 721

-12743623
-2153339

-164 336
-6 699 577

27260
-15844

-6688161

-6688 161

0

-6 688 161
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Balansrakning

Belopp i kr

TILLGANGAR

Anlaggningstillgangar

Immateriella anlaggningstillgangar
Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten
Patent

Finansiella anlaggningstillgangar
Andelar i koncernforetag

Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgangar

Kortfristiga fordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa Omsattningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2015-12-31

32 565 771

2014-12-31

4
5

6

29 389 923
3 125 848
32515771

50000
50000

15785125
2 201 376
17986501

50000
50 000

18 036 501

156427 564814
142518 77632
298 945 642 446

16 595 008 34 905 358

16 893 953 35 547 804

49 459 724 53 584 305
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7
Bundet eget kapital
Aktiekapital(15581 753 aktier) 1 402 358 1 397100

1402358 1397100

Fritt eget kapital
Overkursfond 75 756 562 75 278 308
Balanserat resultat -24040028 -17351867
Arets resultat -4639315 -6688161

47077219 51238280

Summa eget kapital 48 479 577 52 635 380

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder 525 346 548 603
Ovriga kortfristiga skulder 37733 22612
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 417068 377 710
Summa kortfristiga skulder 980 147 948 925

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 459 724 53 584 305

Stallda sakerheter och ansvarsforbindelser

Stallda sakerheter Not
2015-12-31 2014-12-31

Stallda sakerheter for egna 12 Inga Inga
skulder och avsattningar

Ansvarsforbindelser

Ansvarsforbindelser 12 50 000 50 000
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Kassaflodesanalys

Den lopande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Kassaflode fran den lopande verksamheten
fore fbrandringar av rorelsekapital

Kassaflode fran forandringar av rorelsekapital
Minskning(+)/okning(-) av fordringar
Minskning(-)/Okning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflode fran den lopande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anlaggningstillgangar

Kassaflode fran investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Kassaflode fran finansieringsverksamheten

Forandring av likvida medel
Likvida medel vid arets borjan

Likvida medel vid arets slut

4,5

^639315

-4639315

343 502
31 221

-A 264 592

-14 529 270

-14 529 270

7 483 512

483512

-18310350
34 905 358

16 595 008

-6688161

-6688161

262 709
-1 185410

-7 610 862

-7 706 041

-7 706 041

43119314

43119314

27802411
7102947

34 905 358
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR

ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och
koncern redovisn ing.

Principerna ar ofOrandrade jamfOrt med fOregaende ar.

Redovisningsvaluta
Arsredovisningen ar upprattad i SEK, och beloppen ar i kroner om inget annat anges.

Varderingsprinciper
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.

Kassaflodesanalys
Kassaflodesanalysen har upprattats enligt den indirekta metoden varvid justering skett for transaktioner som inte
medfort in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, forutom kassa- och banktillgodohavanden,
tillgodohavande pa kortfristiga likvida placeringar om latt kan omvandlas till ett kant belopp och som ar utsatt for
en obetydlig risk for vardefluktuation

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta.

Fordringar och skulder i utlandsk valuta
Fordringar och skulder i utlandsk valuta har omraknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvarde
och balansdagens varde har redovisats i resultatraknmgen I den man fordrmgar och skulder i utlandsk valuta har
terminssakrats omraknas de till terminskurs.

Avsattningar
Avsattningar redovisas nar bolaget har eller kan anses ha en forpliktelse som ett resultat av en intraffad handelse och
det ar sannolikt att utbetalningar kommer att kravas for att fullgora fOrpliktelsen. En forutsattning ar att del gar att gOra
en tillforlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Ovriga tillgangar, avsattningar och skulder
Ovriga tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.

Intaktsredovisning
Intakter avseende fOrsaijning av varor redovisas nar de vasentliga riskerna och fordelarna som ar forknippade med
aganderatten till varorna har Overgatt pa koparen och nar intaktsbeloppet kan beraknas pa ett tillforlitligt satt.

Patent och egenutvecklade immateriella anlSggningstillgangar
Utgifter for forskning och utveckling kostnadsfors allt eftersom de uppstar, dock aktiveras externa fakturerade
utvecklingskostnader och patentkostnader i balansrakningen under" Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten" och
"Patenf nar de faktiska kostnaderna har uppkommit och dessa tekniskt bedoms kunna leda till produkter samt att
dessa forvantas generera framtida ekonomiska fordelar. Aktiverade utvecklingskostnader inkluderar enbart externa
fakturerade utvecklingskostnader. Indirekta kostnader och interna kostnader aktiveras inte. I de fall
utvecklingskostnader har finansierats med bidrag reduceras aktiveringen med belopp som motsvarar bidraget under
Ovriga intakter. Vardet av aktiverade utvecklingskostnader och patent provas varje ar. Engangsnedskrivning sker vid
behov.

Avskrivningsprinciper for immateriella anlaggningstillgangar
Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader paborjas nar intakter genereras medan avskrivningar av patent
paborjas vid godkannande och sker linjart Over patentens beraknade nyttjandeperiod pa den viktigaste marknaden,
USA. Under 2015 har patent avskrivits med SEK 164 400.
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Inkomstskatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultatrakningen.
fOrutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sadana fall redovisas aven skatten i eget
kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansrakningsmetoden pa alia vasentliga temporara skillnader. En
temporal skillnad finns nar det bokfOrda vardet pa en tillgang eller skuld skiljer sig fran det skattemassiga vardet.

Uppskjuten skatt beraknas med tillampning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen
vilken for narvarande ar 22%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det ar troligt att framtida
skattemassiga Overskott kommer att finnas mot vilka de temporara skillnaderna kan nyttjas. Uppskjuten skatt har inte
redovisats pa det skattemassiga underskottet da ledningen dnnu inte kan bedoma nar i tiden underskottet kan
utnyttjas mot framtida Overskott.

Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebar att leasingavgiften fOrdelas linjart Over
leasingperioden.

Uppskattningar och bedomningar
Bolaget har, sasom de fiesta utvecklingsprojekt, ett antal naturliga riskfaktorer som kan mnebara ett en slutlig
fOrsaljningsframgang fOrdrOjs eller inte uppnas. Det finns, utOver generell osakerhet relaterad till forsknings- och
utvecklingsverksamhet samt fOrseningar vid studier, inga kanda tendenser, osakerhetsfaktorer, potentiella fordringar
eller andra krav, ataganden eller handelser som kan fOrvantas ha en vasentlig inverkan pa bolagets framtidsutsikter.

Foretagsledningen gOr kontinuerligt uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
sailan att motsvara det verkliga utfallet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk for
vasentliga justeringar i redovisade varden for tillgangar och skulder ar framst vardering av immateriella tillgangar.
Skulle en indikation om en vardenedgang betraffande en tillgang fOreligga, faststalls dess atervinningsvarde.
Overstiger tillgangens bokfOrda varde atervinningsvardet skrivs tillgangen ned till detta varde.

Koncernredovisning
WntResearch AB upprattar inte koncernredovisning i Overensstammelse med undantagsreglerna for mindre
koncerner. Dessa regler aterfinns i Arsredovisningslagen.

Aktierelaterade ersattningar
Teckningsoptioner GEM
Inganget aktieoptionsavtal redovisas inte till verkligt varde i Overensstammelse med K3 reglementet.

Personaloptionsprogram
Inganget personaloptionsprogram redovisas inte till verkligt varde i Overensstammelse med undantagsregeln i K3
reglementet. ^^
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Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Ovriga rorelseintakter
2075 2014

Bidrag fran Vinnova/Eurostars 0 491 344

Summa 0 491 344

Not 2 Personal

Medelantalet anstallda
2015 2014

Varav man Varav man

Sverige 2 2 2 2

Totalt 2 2 2 2

Loner, andra ersattningar och sociala kostnader
2015 2014

Styrelse och VD 1 462 510 1 178 900
Ovriga anstallda 373 800 793 430
Sociala kostnader 118031 107943
(varav pensionskostnader)

VD har ratt till 3 manadsloner vid avgang fran bolaget

Styrelsens arvode
Styrelsens ordforande 1 50 000
Ovriga styrelseledamoter 75 000

2015 2014
Not 3 Skatt pa arets resultat

Avstamning av effektiv skatt
Resultat fore skatt -4 639 315 -6 688 161

Skattekostnad 22,00% (22,00%) 1 020 649 1 471 395

Ej varderade underskottsavdrag -1 020 649 -1 471 395
Summa 0 0

Outnyttjade underskottsavdrag uppgar till
30 678 TSEK.
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Not 4 Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten
2075 2074

Ackumulerade anskaffningsvarden
-Vid arets bOrjan 15 785 125 8 312 065
-Arets aktiveringar 13 604 798 7 473 060

Redovisat varde vid arets slut 29 389 923 15 785 125

Not 5 Patent
2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvarden
-Vid arets borjan 2365712 1968395
-Arets aktiveringar 1088872 397317

Vid arets slut 3 454 584 2 365 712
Ackumulerade avskrivningar
-Vid arets borjan -164 336
-Arets avskrivning -164400 -164336

Vid arets slut -328 736 -164 336

Redovisat varde vid arets slut 3 125 848 2 201 376

Not 6 Andelar i koncernforetag
2075 2074

Ackumulerade anskaffningsvarden:
-Vid arets bOrjan 50 000 50 000

Redovisat varde vid arets slut 50 000 50 000

Specifikation av moderfdretagets innehav av aktier och andelar i koncernforetag
Agarandelen av kapitalet avses, vilket aven overensstammer med andelen av rosterna for totalt antal
aktier.

Antal Redovisat
DotterfOretag / Org nr / Sdte andelar i% varde

WntResearch Incentive AB, 556911-7806, MalmO 50 000 100 50 000

50000
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Not 7 Eget kapital

Bundet Eget Fritt Eget Summa Eget
Kapital Kapital Kapital

Aktiekapital Overkursfond Balanserad vinst Arets resultat

1397100 75278308 -17351866 -6688161 52635381

5258

1 402 358

478 254

75 756 562

-6688161

-24 040 028

6688161

^639315

-4639315

0
483512

-4639315

48 479 578

Belopp vid arets ingang

Resultat disposition
enl beslut av arsstamma

Nyemission

Arets resultat

Belopp vid arets utgang

En aktie i WntResearch AB har ett kvotvarde om 0,09 kroner. Antalet aktier uppgar till 15 581 753 och
aktiekapitalet uppgar till 1 402 358 kroner.

Teckningsoptioner
Del totala antalet aterstaende teckningsoptioner per den 31 december 2015 var 49 342 stycken. Efter
omrakning med anledning av fOretradesemissioner (i enlighet med optionsvillkoren) berattigar varje
teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,31 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna kan nyttjas till och med den 28 november 2016.

Personaloptioner
Det finns 312 923 stycken personaloptioner med en teckningskurs om 10,66 SEK per aktie.
Innehavarna kan nyttja tilldelade och intjanade personaloptioner under perioden fran dagen efter den
arsstamma som hcills under 2016 och fram till och med den 30 juni 2017.

167884 149435

Not 8 Leasingavgifter
Samtliga leasingavtal klassificeras som operational! leasing vilket mnebar att leasingavgiften fordelas
linjart over leasingperioden.

2015 2014

Operationell leasing, inkl. hyra for lokal

Leasingavgifter, arets kostnad

Aterstaende leasingavgifter fOrfaller enligt fOljande:

Inom ett ar

Senare an ett ar men inom fem ar

Senare an fem ar

Summa
Hyresavtalen avser kontorslokaler pa Medeon Science Park

97920
0
0

97920

97920
0
0

97920

Not 9 Aktierelaterade ersattningar
Vid extra bolagsstamma den 25 november 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett tillfalle under
perioden fram till nasta ordinarie arsstamma, med awikelse fran aktieagarnas foretradesratt, besluta
att emittera hogst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges utan vederlag till Global Emerging
Markets (GEM) for att fullfolja bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet mellan parterna. I mars
2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM i bolaget till en teckningskurs 9,50 per aktie.
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Not 10 Transaktioner med narstaende fysiska eller juridiska personer
WntResearch AB har ingatt ett konsultavtal inom relevant forskningsomrade med Buhl Oncology ApS,
Ulla Buhl. Ulla Buhl ar gift med Peter Buhl som ar styrelseledamot. Avtalet har ingatts pa
marknadsmassiga grunder och under 2015 har det betalats 620 239 SEK till Ulla Buhl.

Not 11 Arvode och kostnadsersattning till revisorer

Tomseglet AB
Revisionsuppdrag

2015

68785

2014

64000

Not 12 Ansvarsforbindelser
2015-12-31 2014-12-31

Stallda sakerheter

Ansvarsforbindelser
Garantiforbindelser

Inga

50000

Inga

50000

OVRIGA UPPLYSNINGAR

Definition av nyckeltal
Solid itet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Underskrifter
Malmo, 12april2016

HehVifc'lawaet
Verkstallande direktor

s/Hahnsjo
riserad revisor

lamnats

Kjell Stenberg
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Revisionsberattelse

Till arsstamman i WntResearch AB (publ), org.nr 556738-7864

Rapport om arsredovisningen

Jag bar reviderat arsredovisningen for WntResearch AB (publ), for ar 2015.

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar for arsredovisningen

Det ar styrelsen och verkstallande direktoren som bar ansvaret for att uppratta en
arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och for den interna
kontroll som styrelsen och verkstallande direktoren bedomer ar nodvandig for att uppratta en
arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen pa grundval av min revision. Jag bar utfb'rt
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kraver att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfb'r revisionen for att
uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan
information i arsredovisningen. Revisorn va'ljer vilka atgarder som ska utforas, bland annat
genom att bedoma riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som ar relevanta for hur bolaget upprattar arsredovisningen for att ge en
rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till
omstandigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten i de
redovisningsprinciper som bar anvants och av rimligheten i styrelsens och verkstallande
direktorens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande
presentationen i arsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag bar inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund
for mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning bar arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen
och ger en i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av WntResearch ABs (publ) finansiella
stallning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat for aret enligt
arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker darfb'r att arsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar

Utover min revision av arsredovisningen bar jag aven reviderat forslaget till dispositioner
betraffande bolagets vinst eller forlust samt styrelsens och verkstallande direktorens
forvaltning for WntResearch AB (publ), for rakenskapsaret 2015.

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar

Det a'r styrelsen som bar ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst
eller forlust, och det a'r styrelsen och verkstallande direktoren som bar ansvaret for
forvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar a'r att med rimlig sakerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betraffande
bolagets vinst eller forlust och om forvaltningen pa grundval av min revision. Jag bar utfb'rt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens fb'rslag till dispositioner betraffande bolagets
vinst eller forlust bar jag granskat om forslaget ar fb'renligt med aktiebolagslagen.

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet bar jag utover min revision av
arsredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder och fb'rhallanden i bolaget for att kunna
bedoma om nagon styrelseledamot eller verkstallande direktoren a'r ersattningsskyldig mot
bolaget. Jag bar aven granskat om nagon styrelseledamot eller verkstallande direktoren pa
annat sa'tt bar handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inha'mtat a'r tillrackliga och andamalsenliga som grund for
mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att arssta'mman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och
beviljar styrelsens ledamb'ter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Malmo den 2 maj 2016

yagn

uktc

/fhihnsjo

is/rad revisor
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