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VIKTIG INFORMATION

ALLMÄNT
En investering i aktier är alltid förenad med viss risk (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investe-
ringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av NorInvent och denna Bolagsbeskrivning, inklusive förelig-
gande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionel-
la rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. 

Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Bolagsbeskrivningen inklusive till Bolagsbeskrivningen tillhörande hand-
lingar. Tvist med anledning av innehållet i Bolagsbeskrivningen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 

 

FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Bolagsbeskrivningen som inte hänför sig till historiska fakta och 
händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, 
”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”ska”, ”vill”, ”bör”, ”planerar”, ”uppskattar” eller liknande uttryck som identifierar 
information som framtidsinriktad. De uttalanden av framtidsinriktad karaktär som finns i Bolagsbeskrivningen åter-
speglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten 
för offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen. Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsin-
riktade uttalanden är rimliga och gjorda i enlighet med vad Bolaget känner till. Bolaget lämnar inte några garantier 
vad avser riktigheten i de framtidsinriktade uttalanden som lämnas häri eller att denna framtidsinriktade information 
förverkligas eller visar sig vara korrekt. 

Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet och avser och är beroende av omständigheter inom, och 
utanför, Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade in-
formationen i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens 
förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden 
kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser 
om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser 
eller annat utöver vad som krävs enligt lag eller andra föreskrifter. 

INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Bolagsbeskrivningen innehåller information som har hämtats från tredje part i form av bransch- och marknadsinforma-
tion samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt 
tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. 
All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen obero-
ende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget 
känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje part varifrån 
informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna innebära att den återgivna 
informationen är felaktig eller vilseledande. 
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BAKGRUND OCH MOTIV TILL NOTERING
Styrelsen för NorInvent ser en anslutning av Bolagets aktie till Aktietorget som ett viktigt steg för att förverkliga Bola-
gets affärsplan och uppsatta mål. En kommande noteringen och den goda ägarspridningen som nyligen uppnåddes i 
samband med Bolagets nyemission bedöms ge värdefull tillgång till kapitalmarknaden. Detta kan komma att spela en 
särskilt viktig roll i samband med eventuella behov av framtida expansionsmöjligheter. Valet av Aktietorget görs också 
med hänsyn till att en notering på en marknadsplats med väl fungerande regelverk och övervakning ger Bolaget en 
kvalitetsstämpel gentemot kunder, samarbetspartners, myndigheter, kapitalmarknadens aktörer samt Bolagets even-
tuella framtida partners. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella och 
planerade verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden.

NYEMISSION UNDER FEBRUARI - MARS 2017
Inför noteringen av Bolagets aktie vid Aktietorget genomfördes en spridningsemission till kursen 3,50 per aktie, till 
en pre-money värdering om c:a 42,9 Mkr, i vilken även allmänheten kunde teckna. Teckningskursen är fastställd av 
styrelsen utifrån bedömt marknadspris på aktien, rådande marknadsläge samt verksamhetens historiska utveckling. 
Emissionen tillförde NorInvent 6 131 387,50 Mkr innan emissionskostnader, och aktiekapitalet ökades med 87 591,25 
kr. Antalet aktier uppgår till 14 298 686 st per den 2017-04-25. Kapitalet kommer användas för att nå bolagets utveck-
lingsmål. Första stora delmålet är Proof of Mechanism. Studierna kommer att utföras av en samarbetspartner.

FÖRSÄKRAN
Styrelsen för NorInvent är ansvarig för informationen i denna bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning 
av den föreliggande noteringen vid Aktietorget. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna 
bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd. Bolagets erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har inte 
granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Lund den 5 maj 2017 

Styrelsen NorInvent AB (publ)

Dokumentet har granskats och godkänts av Aktietorget.

4 



NorInvent eller Bolaget:
avser NorInvent AB (publ) med org.nr 556982-7107, 
inklusive dotterbolag om inte annat framgår av samman-
hanget.

Bolagsbeskrivning:
avser denna bolagsbeskrivning

Euroclear:
avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.

XtriG: 
avser NorInvent Drug Delivery plattform bestående av 
patenterade kolhydratkedjor kopplade till ett membran

 

DEFINITIONER

www.norinvent.com

5 



NorInvent utvecklar plattformar för läkemedelsberedning och oral administration. Bolagets produkt XtriG™ består av 
olika varianter av kolhydrater som fästs på ett membran. NorInvents XtriG-plattform är en unik metod för att bereda 
läkemedel. Tekniken utmanar primärt traditionell beredning i tablettform. XtriG tekniken bygger på ett membran 
laddat med läkemedel som placeras under överläppen. Läkemedlet frisläpps av kroppens saliv och tas upp i blodet 
genom munnens slemhinnor. Upptag i munnen ger befintliga läkemedel nya och bättre egenskaper jämfört med 
tabletter för sväljning. Exempelvis kan XtriG tekniken möjliggöra:
• Sänkt dos
• Tillslag efter 5 minuter
• Sänka belastningen på inre organ
• Minska läkemedlets miljöpåverkan 

En produkt för läkemedelsindustrin
NorInvent vill erbjuda läkemedelsindustrin en ny innovation som möjliggör utveckling av nya produkter baserade 
på beprövade substanser. NorInvents teknik kan innebära kortare väg till marknad, lägre utvecklingskostnader och 
utvecklingsrisker samt exklusivitet för patent som håller på att löpa ut. 
XtriG är en helt ny beredningsmodell som inte utgår ifrån en traditionell teknik. XtriG baseras på en kemisk inbind-
ning och frisläppning via kroppens naturliga munmiljö. Visionen är att XtriG ska kunna öppna upp marknaden för oral 
administration på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Lönsamheten per licens bedöms vara mycket god och vi har i 
detta IM endast visat potentiella intäktströmmar från ett litet urval av de generiska substanser som idag finns tillgäng-
liga på marknaden. 

XtriG plattformen är inte begränsad till våra pilotsubstanser utan kommer att erbjudas till hela den globala läkeme-
delsindustrin såsom alternativ beredningsform. XtriG kan komma att utmana både orala och perorala beredningar 
och primärt tablettformen. 

Intäktsmodellen
Intäktsmodellen bygger på upfront-, milestone- och/eller royaltyintäkter. NorInvents framtida royaltyintäkt bör mot-
svara 10-20 procent av tillverkarens försäljning av läkemedel som baseras på plattformen. I detta skede är det svårt att 
prognostisera när intäkterna kommer och hur stora dessa kommer att vara. 

NORINVENT I KORTHET

KORTFATTAT INNEBÄR XtriG PLATTFORMEN
Snabbare tillslag, ofta runt 5 -10 minuter

Möjligör mindre dos

Lägre belastning på mage, tarm och lever

Mindre miljöpåverkan

Möjlighet till färre bieffekter
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NorInvent utvecklar plattformar för läkemedelsberedning och oral administration. NorInvents produkt består av olika 
varianter av kolhydrater som fästs på ett membran. Det innebär att utvecklingstiderna är kortare och kostnaderna är 
lägre samt att det regulatoriska regelverket är enklare för NorInvents produkt än ett läkemedel. Bolagets verksamhet 
baseras på Dr Jonatan Moses tidigare studier på XtriG som ligger till grund för bolagets patenträttigheter. NorInvent 
kommer att utveckla de ursprungliga modellerna för att anpassa tekniken för storskalig industriell användning. 

Bolaget har under 2016 utvecklat organisationen och tillfört resurser för att under 2017 inta en mer operativ fas. Mål-
sättningen är att under detta år genomföra en rad olika studier för att få fram data kring inbindning, frisläppning och 
toxicitet. Formulering, anpassning och syntetisk framställning kommer att studeras utifrån ett industriellt och regula-
toriskt perspektiv. Studierna kommer initialt att ske in vitro, i laboratoriemiljö, för att under senare delen av perioden 
studeras i djurförsök. Målsättningen är att kunna förbereda en första humanstudie på friska frivilliga under senare 
delen av 2018. 

Syftet med studierna är att skapa en portfölj av medicinska och kemiska data som bekräftar plattformens egenskaper. 
Studieresultaten har inget egenvärde utifrån ett produktperspektiv utan är vitala såsom grund i kommande licensaffä-
rer. Vid en lyckad humanstudie bedöms bolaget ha tillräcklig data för att påbörja dialog med möjliga licenstagare och 
därmed nå ett kassaflöde. 

Lund den 27 mars 2017 
NorInvent AB (publ)
Styrelsen

www.norinvent.com

BAKGRUND OCH MOTIV
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RISKFAKTORER
En investering i NorInvent innefattar risker. Ett antal fak-
torer påverkar, eller kan komma att påverka, NorInvent:s 
verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, 
utan särskild prioritetsordning eller anspråk på att vara 
uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som an-
ses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet 
och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för 
närvarande inte är kända för NorInvent, eller som Bola-
get för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden 
ha en väsentlig negativ inverkan på NorInvent:s verksam-
het, finansiella ställning och ställning i övrigt. 
Utöver detta avsnitt ska investerare även ta hänsyn till 
den övriga informationen som lämnas i Bolagsbeskriv-
ningen i dess helhet. Bolagsbeskrivningen innehåller 
framåtriktade uttalanden som påverkas av framtida 
händelser, risker och osäkerhetsfaktorer. Bolagets verk-
liga resultat kan skilja sig väsentligt från de förväntade 
resultaten i dessa framåtriktade uttalanden på grund av 
många faktorer, däribland de risker som finns beskrivs 
nedan och i andra delar av Bolagsbeskrivningen. 

RISKER RELATERADE TILL NORINVENT:S 
VERKSAMHET OCH MARKNAD 
Nyckelpersoner 
NorInvent hade per den 1 maj 2017 3 anställda och 5 
styrelsemedlemmar. Flera av NorInvents nyckelpersoner 
besitter mycket hög kompetens inom sina respekti-
ve områden. Om nyckelpersoner väljer att avsluta sitt 
uppdrag hos NorInvent kan det komma att påverka 
Bolagets möjligheter att utveckla nya produkter och/el-
ler vidareutveckla Bolagets produkter vilket kan påverka 
försäljningen negativt. Därutöver kan bolaget komma 
att behöva expandera, vilket kommer att innebära ett 
antal nyrekryteringar. Skulle nyrekryteringar utebli eller 
misslyckas kan detta medföra svårigheter för Bolaget 
att uppvisa tillväxt vilket i sin tur kan påverka Bolagets 
finansiella ställning och resultat negativt. Konkurrensen 
om kvalificerade individer som är aktuella för positio-
ner i ledningen och i Bolaget är hård vilket kan försvåra 
både nyrekryteringar och att behålla befintliga anställ-
da. Förlust av viktiga medarbetare eller oförmågan att 
inom rimlig tid ersätta medarbetare som avslutat sin 
anställning skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Konkurrens
Det råder konkurrens inom forskningsgrenen Life Sci-
ence samtidigt som konkurrensbilden löpande föränd-
ras på de marknader där NorInvent är verksamt. En 
ökad konkurrens från nya aktörer på de marknader där 
NorInvent är verksamt kan komma att påverka Bolagets 
verksamhet och resultat negativt. Det finns aktörer med 
större resurser än NorInvent som skulle kunna ta en 
betydande marknadsandel inom medicinteknik. Även 
om NorInvent för närvarande upplever att deras produkt 
är ensam på marknaden finns en risk för att Bolaget inte 
kommer ha förmåga att uthålligt hävda sig i konkurren-
sen. 

Framtida produktutveckling
NorInvent dokumenterar och testar nu tekniken i prekli-
nisk fas. De kommande 18-24 månaderna kommer att 
användas för studier som syftar till att bekräfta meka-
nismen och säkerheten hos XtriG. NorInvent har fullt 
förtroende för att dessa studier kommer att ha positiva 
resultat samtidigt som man inte kan underlåta riskerna 
att studierna visar negativa resultat, att studierna blir 
försenade eller att konkurrerande bolag är snabbare i 
produktutvecklingen. Ifall något av detta skulle inträffa 
skulle det kunna få väsentlig negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Framtida finansiering
NorInvent har haft behov av kapital vid flera tillfällen för 
att finansiera utvecklingen av plattformen XtriG. Nästa 
fas som innefattar studier för att bekräfta mekanism och 
säkerhet hos XtriG förväntas också generera kostnader 
och kan leda till ytterligare kapitalbehov i framtiden. Ifall 
Bolagets förväntade intäkter inte realiseras kan Bolagets 
framtida ekonomiska ställning påverkas negativt. 

NorInvent kan också tvingas söka ytterligare extern 
finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet. Sådan 
finansiering kan komma från tredje part eller befintliga 
aktieägare genom offentliga eller privata finansierings-
initiativ. Det finns en risk för att nytt kapital inte kan an-
skaffas när det behövs; att nytt kapital inte kan erhållas 
på tillfredsställande villkor eller att anskaffat kapital inte 
är tillräckligt för att finansiera verksamheten i enlighet 
med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. 
Detta skulle kunna leda till att Bolaget tvingas begränsa 
sin verksamhet eller i slutänden helt upphöra med sin 
verksamhet. 

Även villkoren för tillgänglig finansiering kan inverka 
negativt på Bolagets verksamhet eller aktieägarnas 
rättigheter. Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare 
finansiering genom att emittera aktier eller aktierelatera-
de värdepapper blir aktieägare som väljer att inte delta 
lidande på grund av utspädningseffekter. Samtidigt kan 
en eventuell skuldfinansiering, om tillgänglig för Bola-
get, innehålla villkor som begränsar Bolagets flexibilitet. 

Om Bolaget skulle lyckas säkra ytterligare finansiering 
vid behov kan det dock innebära att Bolagets framtida 
kapitalbehov skiljer sig från koncernledningens be-
räkningar. De framtida kapitalbehoven beror på flera 
faktorer, däribland kostnader för utveckling och kommer-
sialisering av produktkandidater, när betalningar mottas 
och storleken på erhållna betalningar. Felberäkningar 
avseende NorInvents framtida kapitalbehov kan innebä-
ra flera negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, 
ekonomiska ställning och lönsamhet. 
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Patent, andra immateriella rättigheter och affärshemligheter  
NorInvent har för närvarande beviljade patent i Sverige, Ryssland, Kina, Kanada, Israel, Sydkorea och Japan, för 
vilka den kortaste skyddstiden löper till år 2028. NorInvent har för närvarande även registrerade patentansökningar i 
Brasilien, Europa, Indien, och USA, för vilka handläggningen pågår vid respektive lands patentmyndighet. NorInvents 
framtida framgång kan påverkas av Bolagets förmåga att skaffa och upprätthålla patentskydd för sin plattform XtriG, 
liksom dess förmåga att hindra andra från att använda Bolagets innovationer och skyddade information. 

Det finns en risk för att en anställd eller samarbetspartner skulle kunna nå framgång med en talan om rätt till imma-
teriella rättigheter framför Bolaget i de fall som den anställdes anställningsavtal eller samarbetspartnerns avtalsför-
hållanden inte innehåller erforderlig och tillräcklig överlåtelse till Bolaget av de immateriella rättigheter som skapats 
inom ramen för anställningen eller uppdraget. Det finns en risk att NorInvent vidareutveckling av plattformen XtriG 
leder till en produkt som inte kan patentskyddas, att inlämnade patentansökningar inte beviljas eller att beviljade 
patent inte är tillräckliga för att skydda NorInvents rättigheter. Det finns även en risk att beviljade patent inte ger 
någon konkurrensfördel för Bolagets produkt och att konkurrenter kan kringgå Bolagets patentskydd. Om NorInvent 
tvingas försvara sina patenträttigheter gentemot en konkurrent, exempelvis på grund av intrång i de immateriella 
rättigheterna, kan detta medföra betydande kostnader som påverkar NorInvents ekonomiska ställning. NorInvents 
patent eller andra rättigheter kan angripas av tredje part, vilket kan påverka NorInvents immaterialrättsliga ställning. 
Tredjepartsrättigheter skulle kunna hindra NorInvent från att fritt använda en utvecklad teknik vilket kan leda till att 
NorInvent belastas med betydande kostnader och åtaganden eller eventuellt tvingas upphöra med eller begränsa 
produktutveckling och kommersialisering av en eller flera av Bolagets produkter. I händelse av att immaterialrättsliga 
begränsningar påverkar NorInvent kommer detta ha konsekvenser för framtida intäkter. Om NorInvent gör intrång 
i vissa andra företags immateriella rättigheter, eller omvänt, skulle det kunna leda till tvister som skulle kunna ha en 
negativ inverkan på NorInvents finansiella ställning, även om utkomsten av en sådan process är till Bolagets fördel. 
Det finns en risk för att beviljade patent inte ger ett långsiktigt skydd om invändningar eller andra ogiltighetsanspråk 
mot utfärdade patent görs efter att de beviljats. Konsekvensen av sådana processer kan vara att beviljade patent 
begränsas, exempelvis genom att deras omfång minskas eller att patentet ogiltigförklaras. Utfallet av ett invändnings-
förfarande kan överklagas, vilket innebär att det slutliga utfallet kan vara svårt att förutse. 

Produktansvar och försäkring 
Bolagets verksamhet är utsatt för potentiella risker avseende produktansvar och skadeståndsansvar som följer av 
utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter. Eventuella krav på produktansvar som görs gällande mot 
Bolaget kan leda till en höjning av Bolagets försäkringspremie för produktansvar eller påverka Bolagets möjlighet att 
i framtiden teckna sådan försäkring, samt till skyldighet att betala skadestånd som överstiger gränser i försäkringsvill-
koren. Det finns trots allt en risk att omfattningen av Bolagets försäkringar och det skydd dessa ger är begränsat och 
att försäkringarna inte har en tillräcklig täckning i händelse av ett rättsligt krav. Det finns även en risk att NorInvent i 
framtiden inte kan erhålla eller upprätthålla ett försäkringsskydd till rimliga villkor. Eventuella förluster som inte täcks 
av eller överstiger försäkringsskyddens gränser riskerar ha en betydande materiell inverkan på Bolagets verksamhet, 
ekonomiska ställning och lönsamhet. 

Risk att bli föremål för rättstvister, utredningar och andra förfaranden
Tvister, anspråk, utredningar och förfaranden kan leda till att NorInvent måste betala skadestånd eller upphöra med 
viss verksamhet. NorInvent kan involveras i tvister inom ramen för sin normala affärsverksamhet och riskerar att bli fö-
remål för anspråk i processer som rör patent och licenser eller andra avtal. Dessutom kan styrelsemedlemmar, ledan-
de befattningshavare, anställda eller koncernbolag bli föremål för brottsundersökningar och brottmålsprocesser. Så-
dana tvister, anspråk, utredningar och processer kan vara tidskrävande, innebära avbrott i den normala verksamheten, 
involvera anspråk på stora summor och leda till betydande kostnader. Vidare är det ofta svårt att förutse utfallet av 
komplexa tvister, anspråk, utredningar och processer. Därmed skulle tvister, anspråk, utredningar och processer kunna 
ha betydande negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet. 
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Förändringar i branschen 
Bolagets bransch kännetecknas av förändring och krav 
på ständig anpassning. Framtida framgång är därför i 
hög grad beroende av Bolagets förmåga att anpassa 
sig till sådana yttre faktorer, dess förmåga att diversifiera 
produktportföljen och utveckla nya och konkurrens-
kraftigt prissatta produkter och system som tillgodoser 
efterfrågan på en marknad i ständig förändring. Om 
Bolaget inte kan säkerställa rätt pris för sina produkter 
kan detta inverka negativt på Bolagets lönsamhet och 
ekonomiska ställning. 

Prissättning av produktsystem inklusive 
engångsartiklar
Allmänna tendenser för prissättning av Bolagets verk-
samhetsområden ligger utanför Bolagets kontroll. I hän-
delse av en allmän nedgång i priser finns det risk för att 
detta påverkar NorInvents vinstmöjligheter negativt. Det 
finns därmed en risk för att prissättningen för Bolagets 
membran kan bli lägre än Bolagets styrelse och ledande 
befattningshavare förväntar sig. Sådana prissättnings-
händelser kan ha negativa konsekvenser för Bolagets 
verksamhet och lönsamhet. 

Politiska risker
Bolagets verksamhet initieras och samordnas i Sverige 
och patent finns för flera länder. Risker kan uppkomma 
genom förändringar av lagstiftning, beskattning, tullar 
och avgifter, växelkurser och andra villkor, vilka gäller för 
företag som är verksamma på internationella markna-
der. Även myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på 
Bolagets verksamhet. Bolaget kommer även att påverkas 
av faktorer förknippade med politisk och ekonomisk 
osäkerhet i dessa länder. De ovan nämnda faktorerna 
kan ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet 
och lönsamhet.

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att NorInvents motparter 
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot 
Bolaget. En del av NorInvent försäljning kommer att 
ske genom royalty- och licensintäkter. Sådana kundavtal 
medför en konkret kreditrisk om motparter får problem 
att fullfölja sina åtaganden gentemot NorInvent.  

Likviditetsrisker
Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med 
likvida medel för att kunna fullfölja NorInvents betal-
ningsåtaganden. Om NorInvents tillgång till likvida 
medel försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ 
effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

Utspädning i samband med framtida emissioner
Bolaget kan i framtiden komma att besluta om ny-
emission av ytterligare aktier för att anskaffa ytterligare 
kapital. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att 
minska det proportionella ägandet och röstandelen för 
innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. 
En eventuell nyemission riskerar därtill att få en negativ 
effekt på aktiernas marknadspris. 

Utdelning
Under den period som omfattas av den finansiella his-
toriken i denna Bolagsbeskrivning har ingen utdelning 
skett i Bolaget. Inga garantier kan lämnas för att Bolaget 
kommer att besluta om framtida utdelningar. 

11 
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RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN
Aktiekursens utveckling 
En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv 
utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakurs-
förändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska 
faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många 
gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets 
aktiekurs i framtiden kan komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den 
allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i 
allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller är proportionerliga i 
förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag. 

Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reg-
lerad marknad. AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare 
bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s k reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Ägare med betydande inflytande
NorInvents ägande kan komma, även efter nyemissionen, att till stor del vara centrerat till ett fåtal av Bolagets aktie-
ägare. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på 
alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland utnämning och avsättning av sty-
relseledamöter, eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Bolagets 
tillgångar, samt andra typer av företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieä-
gare som har andra intressen än majoritetsägarna. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen 
negativt eftersom investerare ibland ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägarkoncentration. 

Likviditetsbrist
Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie. Även om Bolagets aktier blir föremål för 
handel kan graden av likviditet i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och 
likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset 
på aktien påverkas negativt. 
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NORINVENT AB (PUBL)
• Medicinteknik inom Life Science
• XtriG
• Ny beredning och administration

NorInvent har för avsikt att utveckla en ny teknik för hur läkemedelstillverkare kan bereda läkemedel. Bolagets Drug 
Delivery plattform, XtriG, utmanar den traditionella tabletten som har upptag i mage/tarmsystemet. NorInvents mål 
är att erbjuda en beredning som möjliggör upptag via munnens slemhinnor genom ett membran. XtriG tekniken 
använder kolhydrater för att binda och frisläppa läkemedel direkt vid slemhinnorna under överläppen. Till skillnad 
mot befintliga tekniker för administration i munhålan är XtriG mycket exakt och bygger på en kemisk frisläppning som 
möjliggör en kontrollerad frisättning och en repeterbar dosering. 6 

Det bör betonas att NorInvent inte är ett traditionellt läkemedelsbolag utan är ett innovativt bolag som utvecklar nya 
unika metoder för industriell beredning av befintliga läkemedel för administration i munhålan vilket innebär lägre 
regulatoriska krav för produkten. Upptag via munnens slemhinnor jämfört med upptag i mage/tarm har fördelar i 
tillslagstid, dos, belastning av interna organ och miljöpåverkan. NorInvents XtriG plattform syftar till att ge läkemed-
elstillverkare möjlighet att öka produktutvecklingen samtidigt som utvecklingstid, risk och kostnader minskar. 

Bolagets organisation bygger på användandet av experter i specifika områden. Verksamhetsmodellen är virtuell för 
att nå alla de kompetenser som utvecklingsarbetet kräver. Bolaget eftersträvar en kostnadseffektiv organisation för att 
minimera fasta kostnader. 

NorInvent grundades 2014 av bl.a. Jonatan Moses för att möjliggöra utveckling av XtriG. Verksamheten har bedrivits 
på Medicon Village i Lund sedan våren 2015.  Verksamheten har genomgått flera viktiga utvecklingsfaser sedan star-
ten. Från att helt baseras på grundarnas modeller och kunnande till att bli ett  självständigt bolag som utvecklar XtriG 
teknologin. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

13 
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Historik
Xtrig-plattformen bygger på tidigare forskning av Jonatan Moses. Jonatan var fram till 2010 anställd och styrelse-
ledamot i Neoinvent Medical Enginering AB, tidigare ägare till rättigheterna för plattformen, men lämnade efter 
meningsskiljaktigheter med övriga ledningen i Neoinvent. Efter Jonatans utträde försökte Neoinvent under flera år 
genomföra en försäljning av rättigheterna eftersom Jonatans kompetens att driva utvecklingen inte längre fanns i 
bolaget. Under 2014 grundade Jonatan NorInvent tillsammans med en grupp entreprenörer i syfte att förverkliga 
Xtrig-plattformen. Hösten 2014 förvärvade NorInvent IP-rättigheterna från Neoinvent och erbjöd som del av förvärvet 
merparten av aktieägarna i Neoinvent att förvärva c:a 50 % av de befintliga aktierna i NorInvent. 
Neoinvent ersatte Jonatan för IP rättigheterna genom ett ägande motsvarande 20 % samt kontantersättning*. 
Jonatan har därav motsvarande antal aktier i NorInvent genom bolaget Amplified Energy A/S. 

Våren 2015 flyttade NorInvent till Medicon Village och Smile Inkubatorn och initierade utvecklingsarbetet. Fram tills 
idag har initiala inbindnings- och toxikologiska studier genomförts samtidigt som XtriG tekniken har kartlagts och 
kunskapssäkrats. Parallellt genomförde bolaget en genomlysning av arbetet med de immateriella tillgångarna och 
skapade en ny strategi vilket lett till 6 nya patent. 

Verksamheten har finansierats via externt riskkapital och totalt har c:a 16 MSEK tillförts. Bolaget uppskattar att Neoin-
vent tog in motsvarande 15 MSEK i externt riskkapital. Kapitalet har primärt använts till utvecklingsstudier, laborato-
rium, lönekostnader och patent.

*se sidan 43



MÅL & VISION
• Industriell exploatering
• Ny teknik
• Söka kapitaltillförsel 

NorInvent äger en helt ny teknik för beredning av läkemedel. Metoden att administrera läkemedel i munhålan är do-
kumenterad och erkänt en effektiv metod. XtriG syftar till att göra administrationsmodellen tillgänglig för ett bredare 
spektrum av läkemedelssubstanser. 

XtriG skulle kunna öppna möjligheten för industriell administration över munslemhinnan. Idag finns en handfull 
godkända läkemedel för upptag genom munslemhinnorna. Genom XtriG skulle ett mycket större antal läkemedel/

produkter kunna utvecklas.2,3,6,8,9 

Målsättningen fram till 2018/2019 är att skapa ett vetenskapligt underlag för att attrahera en större läkemedelstill-
verkare. Bolaget bedömer att både Proof of Mechanism och Proof of Concept behöver uppnås innan tekniken erb-
juds externa intressenter. 

www.norinvent.com
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TRADITIONELL BEREDNING
• Dagens metodik är gammal och ineffektiv
• Dålig upptagning och lång tillslagstid
• Belastning på kropp och miljö

De traditionella metoderna för att inta läkemedel är intravenöst (spruta), peroralt (tablett) via inhalation (spray), 
transdermalt (plåster) och rektalt (stolpiller). De traditionella beredningarna utmanas av nya beredningstekniker som 
genom alternativa administrationsställen försöker uppnå förbättrad effekt och verkan för befintliga läkemedel. Exem-
pelvis har forskning kunna påvisa att man kan sänka dosen och tillslagstiden genom att administrera läkemedlet vid 
munhålans slemhinnor istället för att svälja en tablett. 2,6,8,11,12 

NorInvents plattform XtriG ska primärt utmana det perorala intaget via tablett som sväljs och där administration och 
upptag sker i mage/tarmsystemet. Intag av tablett är ett vedertaget administrationssätt men där endast delar av 
dosen används som det avsetts. Resten försvinner i mage/tarmsystemet och i leverpassagen. Resultatet blir att be-
lastningen på de interna organen är förhållandevis hög och onödigt stora delar av dosen hamnar i våra vattendrag via 
avloppssystemet. Tid till effekt är c:a 30-45 min efter intag via mage/tarm och leverpassagen till blodomloppet. 



XtriG™ – LÄKEMEDELSBEREDNING FÖR FRAMTIDEN
• Administration i munhålan effektivt
• Etablerad metod
• Klara fördelar

Tekniken XtriG plattformen består av en patenterad kol-
hydratkedja (XtriG) kopplat till ett membran. Membranet 
placeras under överläppen där läkemedelssubstansen 
frisläpps. Frisläppningen beräknas ta 5 – 10 minuter var-
efter membranet tas ut. Läkemedelssubstansen tas upp 
av munnens slemhinnor och överförs direkt till blodom-
loppet under hela frisläppningen. 
XtriG länken binder till membranet och läkemedelssub-
stanser på kemisk väg. Den kemiska inbindningen är den 
primära fördelen när vi jämför med andra tekniker för 
upptag i munhålan. Den kemiska frisläppningen är mer 
kontrollerbar om man jämför med en mekanisk frisläpp-
ning som är känslig för variationer i munhålans miljö. Den 
kemiska bindningen mellan XtriG och läkemedel bryts 
naturligt av munnens saliv när membranet placeras under 
läppen varvid läkemedelssubstansen överförs direkt till 
blodomloppet via munnens slemhinnor. Målsättningen är 
att möjliggöra repeterbar administration i munhålan. 
Genom att undvika omvägen via mage och tarm och 
frisläppa läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna 
uppnås en rad fördelar. 

Tekniken lämpar sig inte för alla typer av läkemedel utan 
begränsningar finns i inbindning och upptag. Kolhydrat-
kedjan är, enligt läkemedelsverkets preliminära gransk-
ning, ett hjälpämne eller excipient som har till uppgift att 
bära läkemedelssubstansen till administrationsstället. 
XtriG syftar till att bereda befintliga läkemedel på ett nytt 
innovativt sätt. Jämfört med tablett innebär XtriG att man 
undviker omvägen via mage/tarm och utnyttjar förde-
larna med upptag via munslemhinnan. För användaren 
innebär XtriG membranet jämfört med tablett att: 
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NORINVENT UTVECKLAR NY TEKNIK

• Administration väldokumenterad
• Repeterbar och kontrollerad
• Kan göra administration kommersiell

Forskningen i administration av läkemedel i munhålan 
har pågått sedan 1970-talet. Idag finns ett flertal läke-
medel på marknaden där upptaget av substansen sker 
under tungan bl.a. Meda (Nitroglycerin) som används vid 
kärlkramp. Det primära med administration i munhålan 
är snabbt tillslag. Andra fördelar är minskad dos vilket 
medför minskad belastning på kroppens organ. 

Det finns en rad beredningsformer som syftar till admi-
nistration i munhålan. Det vanligaste är snabbupplösliga 
tabletter (sublingual), geler och filmer bestående av 
olika preparat. Plattformarna varierar i teknik och syftar 
till administration på olika ställen i munhålan. Vanligast 
förekommande är de buckala (kinderna) och sublinguala 
(under tungan) slemhinnorna. Beredningsformerna är 
mekaniska där den aktiva substansen ofta frigörs via pH 
förändring eller upplösning via saliv. 
 

Nya tekniker har mött problem med repeterbar dose-
ring och upptag. Problem har även framkommit i själva 
absorptionen där upptaget blivit för lågt. Problem med 
kontroll och repeterbarhet har hindrat utvecklingen av 
beredningar för administration i munhålan. Trots pro-
blemen finns en utbredd konsensus att läkemedelsad-
ministration i munhålan har många fördelar jämfört med 
upptag via mage/tarm eller via huden. 6,8 

NorInvent vill med XtriG möjliggöra en kontrollerad 
administration av läkemedelssubstanser i munhålan för 
en bredare grupp av läkemedel. XtriG är baserad på en 
innovativ teknik och utgör en plattform, som skulle kunna 
utmana och på allvar konkurrera med vanliga tabletter 
såsom den administrationsform som en konsument före-
drar. 

• Kortare tillslagstid - Tiden till effekt minskar från 30 – 45   
minuter med tablett till 5 – 10 minuter med XtriG. 

• Lägre dos - Dosen kan minskas avsevärt för många substanser 

• Mindre belastning på kroppen – Den minskade dosen gör 
att belastning på kroppens organ som mage, lever och njurar 
minskar.

• Mindre miljöpåverkan – Större del av dosen används i    
kroppen i stället för att fortsätta ut i avloppet.

www.norinvent.com



XTRIG – MÖTER MARKNADENS BEHOV
NorInvents XtriG plattform har potential att möta delar av de utmaningar som de stora läkemedelsbolagen står inför. 
Genom att möjliggöra oral administration för befintliga läkemedelssubstanser i kommersiell skala öppnas möj-
ligheterna för läkemedelsbolagen att snabbt och kostnadseffektivt utveckla nya produkter.14 

De förbättrade egenskaperna som oral administration ger ligger i linje med vad dagens kunder efterfrågar. Exempel-
vis är ett av de viktigaste kriterierna för en OTC (Over The Counter) kund preparatets tillslags tid, exempelvis snabb 
smärtlindring. Bolaget tror även att miljöaspekten kommer bli ett viktigt försäljningsargument i framtiden. 

Kostnaden för att göra en ny beredning av en befintlig substans är avsevärt mycket lägre än att utveckla en ny sub-
stans. Tid till marknad för en ny produkt är uppskattad till 36 – 48 månader beroende på substans. Utvecklingsrisken 
sänks eftersom både beredning och substans redan är godkända var en för sig. Tillverkaren skall i studier visa att 
kombinationen inte är toxisk och att dosen är rätt. Det regulatoriska regelverket kommer att bli enklare än vid utveck-
ling av nya substanser. 

En viktig del av marknadspotentialen är möjligheten att erbjuda exklusivitet på XtriG för patenterade substanser vars 
skyddstid är på att gå ut. ”Patent klippan” förväntas kosta läkemedelsbranschen 148 miljarder USD mellan åren 2012 
och 2018. 14 Genom att erbjuda exklusivitet för XtriG gör NorInvent det möjligt för licenstagaren att behålla marknad-
sandelar genom att produkten får bättre egenskaper än den ursprungliga beredningen. En nylansering av den tidig-
are patenterade substansen möjliggör bibehållen lönsamhet under många år efter att patent löpt ut. 

NorInvent och XtriG plattformen syftar till att möjliggöra:

• Nya innovativa produkter med förbättrade egenskaper som enkelt kan påvisas
• Produkter som möter nya kundbehov
• Utvecklingstid som är betydligt kortare än traditionell utveckling
• Minskad utvecklingsrisk och kostnader eftersom grundsubstansen är godkänd
•	 Enklare	regelverk	eftersom	det	är	en	ny	beredning	av	befintlig	substans
• Möjlighet att ta marknadsandelar genom unika produkter

www.norinvent.com
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FORSKNING & UTVECKLING

NorInvents studier syftar till att verifiera XtriG-plattformens fördelar och egenskaper samt att skapa vetenskapligt 
underlag för ett regulatoriskt godkännande med ett fåtal läkemedel som bekräftar farmakokinetik som exempelvis 
biotillgänglighet, halveringstid mm. De prekliniska studierna ligger till grund för ett regulatoriskt godkännande för att 
starta studier i människa och möjligheter att licensiera ut XtriG till olika läkemedelsbolag. 

Först ska XtriG-länkens funktion och egenskaper dokumenteras i laboratoriemiljö samt uppskalning av produktionen 
genomföras. Ett första delmål är Proof of Mechanism som är uppnått när Bolaget har genomfört tre av varandra ober-
oende studier som visar samma resultat. Vidare måste toxikologiska studier genomföras, vilket är ett myndighetskrav. 
Det andra steget är att visa XtriG plattformens farmakokinetiska förbättringar av en läkemedelssubstans, exempelvis 
gällande plasmakoncentration och teoretisk tillslagstid (Proof of Concept), i en humanstudie på friska frivilliga (fas I 
studie). Syftet med studierna är att ta fram data på pilotsubstanser som kan ligga till grund för framtida partners och 
kunder.  

UTVECKLINGSPLAN R & D
2017

• Toxikologi (in vitro och in vivo)
• Syntetisk framställning
• Inbindnings- och frisättningsstudier
• Proof of Mechanism

Grundläggande toxikologiska studier av XtriG och dess nedbrytningsprodukter pågår för att säkerställa att XtriG i 
sig samt ingående kolhydrater i XtriG-molekylen inte uppvisar någon toxisk verkan på humana cellkulturer. Studierna 
beräknas vara klara under sommaren 2017. 

Inbindning/frisläppnings-studier syftar till att visa och i detalj dokumentera hur XtriG-molekylen binder in och fris-
läpper aktiva läkemedelssubstanser under kontrollerade former. Resultaten är nödvändiga för att dokumentera och 
demonstrera funktionaliteten och effektiviteten av XtriG och kan eventuellt även öppna upp för en vidareutveckling 
och förbättring av XtriG-länken. Tre av varandra oberoende studier som styrker inbindning till och frisättning från 
XtriG innebär att NorInvent nått Proof of Mechanism. Studierna pågår under första halvan av 2017 parallellt med de 
toxikologiska studierna där in vivo studier i möss är planerade till hösten. 

Utöver Dr. Jonatan Moses framställningssätt av XtriG där vi renar fram XtriG ifrån proteoglykaner från cellkulturer 
arbetar vi nu även parallellt med en enzymatisk och syntetisk framställningsmetod. Vår förhoppning är att denna kom-
mer förenkla framtagningen av olika varianter av XtriG i tillräcklig mängd för att kunna genomföra studier på dessa. 
Bolaget arbetar även med externa partners i syfte att utveckla syntetisk framställning av XtriG i större skala. Resul-
taten kommer att utgöra en utgångspunkt för hur produktion av en slutprodukt av XtriG kan se ut och på detta sätt 
även påvisa att kommersiell tillverkning är möjlig. Projekten kommer även säkerställa att en tillräcklig mängd XtriG blir 
tillgänglig för in vivo (djur och människa) försök. 

14 From vision to decision Pharma 2020, PWC 2012

www.norinvent.com
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2018

• Förberedelse Proof of Concept
• Djur eller humanstudie
• Dokumentation

Viktiga delmål under 2018 är att söka tillstånd och förbereda Proof of Concept (PoC). Översiktligt innebär målen att 
PoM styrker hur XtriG fungerar i laboratoriemiljö och PoC bevisar att XtriG fungerar som produkt tillsammans med ett 
läkemedel i djur och människa. PoC innebär att i en djur- och humanmodell visa att XtriG fungerar såsom avsetts, och 
att läkemedel som testas får den farmakokinetiska profil som är önskvärd. Dessa data är viktiga för framtida licensta-
gare och för ett regulatoriskt godkännande. Bolaget har tidigast möjlighet att göra en initial PoC studie i en djurmod-
ell i början av 2018. Denna djurmodell kommer att ligga till grund för en Fas 1 humanstudie som beräknas initieras 
under 2019.

PROOF OF MECHANISM & PROOF OF CONCEPT NORINVENTS DEFINITION
Proof of Mechanism (PoM) och Proof of Concept (PoC) är viktiga delmål i NorInvents verksamhet. Benämningarna 
finns i olika forsknings och utvecklingsmiljöer och har därför lite olika betydelse. Det är viktigt att poängtera att det 
inte är centralt för NorInvent att studera de farmakodynamiska effekterna av respektive läkemedelssubstans efter-
som XtriG-plattformens huvudsakliga uppgift är att som hjälpämne endast binda och frisläppa dessa. Det innebär att 
Bolagets studier fokuserar på själva inbindningen, transporten och frisläppningen av läkemedel och inte deras verkan. 
Jämfört med utvecklingen av ett läkemedel är NorInvents studier därför betydligt enklare, snabbare och billigare att 
genomföra. 

Proof of Mechanism (PoM) relaterar till plattformsutvecklingen i preklinisk fas. PoM för XtriG är uppnått när Bolaget 
kan påvisa en inbindning av läkemedelssubstans och att saliv bryter inbindningen och frisläpper substansen. 

Proof of Concept (PoC) relaterar till tidig klinisk fas. PoC för XtriG är uppnått när Bolaget kan påvisa frisläppning i 
djur och/eller humanmodell med farmakokinetiska data som överensstämmer med den perorala formuleringen av 
den ursprungliga läkemedelssubstansen vad gäller b.la. plasmakoncentration men med lägre administrerad dos av 
substansen. 

TIDIGARE STUDIER PÅ XTRIG
Grundaren Dr. Jonatan Moses har i tidigare studier visat att man kan binda substanserna skopolamin, nikotin och Ibu-
profen till XtriG på en cellulosapelare och påvisat att man en i peristaltisk miljö kan få läkemedlen att frisläppas inom 
en 5–10 min cykel genom att enbart tillsätta saliv som förekommer naturligt i munhålan.   

XtriG plattformen har även använts i ett djurförsök på råtta med framgång. Råttor utsattes för yrsel och där hälften 
fått enbart XtriG och andra hälften fått XtriG med skopolamin. De råttor som mottagit skopolamin via XtriG hade 
bibehållen balans och orienteringsförmåga, vilket inte var fallet med kontrollgruppen. Jonatan har använt studierna i 
bolagets patent. 

Skopolamin beredd på XtriGNicotin beredd på XtriG

www.norinvent.com
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R&D PILOTPORTFÖLJ
• Skapa data
• Ibuprofen
• Nikotin (NRT)

Målsättningen är att NorInvents framtida kunder kommer använda plattformen för utveckling och framtagning av nya 
produkter baserade på befintliga läkemedelssubstanser. De studier som NorInvent genomför idag har inte till syfte 
att skapa en produkt utan syftar till att skapa en portfölj av data som visar potentiella kunder plattformens egenska-
per. 

Bolaget kommer genomföra initiala studier på substanserna Ibuprofen och Nikotin. Piloterna ska initialt visa på kom-
patibilitet och frisläppning för att i ett senare skede användas för att få fram data som tillslagstider och doser jämfört 
med dagens beredningar och plattformar.   

Ibuprofen
Den globala marknaden för Ibuprofen omsätter cirka 1,6 miljarder USD 2. På USA marknaden är den mest sålda 
produkten mot tillfälligt värk och feber Advil som baseras på Ibuprofen. Totalt omsätter Ibuprofen produkter på US 
OTC-marknaden över 500 MUSD. 

Tillgänglighet och snabbt tillslag är viktiga faktorer vid val av behandling och köp av en receptfri produkt. Från ett 
strategiskt perspektiv är marknader där konsumenterna driver efterfrågan en viktig parameter. Substansen är generisk 
och säljs globalt idag under många olika namn. I Sverige är Ipren och Ibumetin de största produkterna. NorInvent tror 
att en Ibuprofenprodukt lanserad på XtriG plattformen har stora möjligheter att attrahera kunder. 

Nikotin NRT
Marknaden för NRT (Nicotine Replacement Therapy) värderas idag till cirka 1,6 miljarder USD 1 globalt. Marknaden 
för NRT har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 2 procent de senaste fem åren. Nya regleringar som 
förbjuder rökning offentligt borgar för en fortsatt tillväxt. Dessa produkter bedöms även under en femårsperiod att 
tillgängliggöras utanför apotek i en allt större utsträckning än idag. Marknaden för NRT växer fortfarande i Europa 
och i USA men den stora tillväxten tros komma från Östeuropa och Asien där NRT behandlingar är mindre vanliga. 

Många substanser
XtriG plattformen syftar till att bli en konkurrerande beredning till tabletter, orala lösningar och resoribletter. Bolagets 
ambition är att möjliggöra XtriG för ett stort antal läkemedel som kan omformuleras och lanseras i en ny och bättre 
version. Parallellt med marknadsbearbetning kommer bolagets R&D att fortsätta arbetet med identifiering av kom-
patibla substanser.

IP-värdering av NorInvent
Høiberg A/S har under maj 2016 utfört en värdering av NorInvents IP-rättigheter (Intellectual Property Rights IPR) 
utifrån en marknadsmodell. Värderingen är baserad på ibuprofen, nikotin och Viagra. Modellen har granskat både 
marknadspotential och utvecklingsrisk för XtriG tekniken samt beaktat kostnader för utveckling av ny produktion-
steknik för framtida slutkunder. Baserat på detta har Bolaget beräknat att värdet på NorInvents patent idag uppgår 
till 95-170 MSEK (11,5-20,5 MUSD) för de tre produkterna. Intervallet i värderingen beror på osäkerhet i samband med 
etablering av produktionslinjer för kommande produkter.

1 Lifestyle OTC’s, Nicholas Hall’s Reports, December 2014. Mätt i MSP (Manufacturer’s Selling
Price)

2 Evalutate Pharma (ibuprofen)

www.norinvent.com
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XtriG OCH KONKURRENS
• Ny innovation
• Kemisk precision
• Möjliggör industrialisering

De beredningar som används idag bygger ofta på ett mekaniskt moment för att frisläppa läkemedelssubstansen i 
munhålan eller vid slemhinnan. En del skall sväljas medan andra skall tas upp i munnen. Den mekaniska frisläppning-
en kan bygga på upplösning eller smältning med hjälp av vätska eller pH nivå. Beredningen kan exempelvis vara 
en snabbupplöslig tablett, en film eller en gel som placeras i munhålan eller under tungan. Utmaningen är att få ett 
repeterbart upptag och dosering i en större population. Människans munmiljö varierar beroende på många olika 
variabler vilket försvårar administrationssättet. 

NorInvents patenterade teknik syftar till att lösa många av de problem som tidigare hindrat utvecklingen av admi-
nistration i munnen. Bolaget hoppas att nyckeln är den kemiska frisläppningen av Läkemedelssubstansen genom 
salivens process utan några mekaniska moment. Frisläppningen är snabb och leveransen är precis med ett minimum 
av utspädning och nedsväljning. NorInvent tror att XtriG-plattformen har de egenskaper som industrin eftersöker för 
att kunna kommersialisera administration i munhålan. 

Till skillnad mot ett läkemedelsbolag eller Medicinteknikföretag så är NorInvents idé att skapa en generell plattform 
för administration. Det innebär att vi studerar och utvecklar själva inbindningen och frisläppningen av läkemedlet. Vår 
expertis ligger i plattformen eller beredningen och inte i effekten av läkemedlet. Vår specialisering och unika teknik 
gör oss kostnadseffektiva jämfört med en konkurrent som även skall utveckla ett läkemedel. 

www.norinvent.com
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INTÄKTSMODELL

• Intäkter baserade på royalty
• Tekniken licensieras till kunder
• Beredning för kända läkemedel

XtriG plattformen skall vara generell och rikta sig till hela den globala läkemedelsindustrin såsom alternativ bered-
ningsform. XtriG kan komma att utmana både orala och perorala beredningar och primärt tablettformen. Tabletter är 
idag en av de vanligaste förekommande beredningarna för läkemedel. 

Intäktsmodellen bygger på upfront-, milestone- och/eller royaltyintäkter. NorInvents framtida royaltyintäkt bör mot-
svara 10-20 procent av tillverkarens försäljning av läkemedel som baseras på plattformen. I detta skede är det svårt att 
prognostisera när intäkterna kommer och hur stora dessa kommer att vara. Intäktens utseende, storlek och tidpunkt 
beror på bolagets framtida kunder och/eller samarbetspartners. 

NorInvents licenstagare står för kostnaden för utveckling och klinisk prövning av den nya produkten som använder 
XtriG-plattformen. Framtida licensintäkter kommer därför att utgöra ett mycket högt täckningsbidrag då NorInvent 
inte har några större direkta kostnader kopplade till intäkten. Kostnaden för forskning och utveckling sker på ett tidi-
gare stadium för NorInvent. 

Licensavtalen har ofta flera olika ersättningsnivåer. Först får licensgivaren en s.k. upfront ersättning för att upplåta 
rättigheter och möjligheter för att utveckla en produkt. Därefter görs s.k. milestones ersättningar efter givna delmål 
under processen. Vid lanseringen av produkten övergår ersättningen till en löpande royaltyersättning baserad på 
exempelvis försäljning eller antal. Bolaget har granskat de licensaffärer för Drug Delivery (DD) plattformar som gjorts 
på marknaden de senaste åren. I tabellen nedan visas ersättningsintervallen i avtalen. I NorInvents fall är det troligtvis 
aktuellt med ett avtal per substans eller substansfamilj. 

 

Intäktsmodellen skall betraktas utifrån de möjligheter XtriG-plattformens egenskaper har att attrahera licenstagare för 
nya produkter. XtriG-plattformen kan bli en möjlig beredning för en rad lönsamma substanser som tillverkas på den 
generiska marknaden. 

Framtida intäktsströmmar baseras på Bolagets kunders försäljning. NorInvent står inte för utvecklings- och försöksko-
stnader vid framtagning av nya produkter vilket ger en hög lönsamhet per såld licens eller projekt. Modellportföljen 
innehåller läkemedelssubstanser vilka Bolagets ledning anser har stor attraktionskraft med hög lönsamhetspotential 
för potentiella partners och NorInvent. 

 

Gjorda licensavtal för DD plattformar 2012-2015:

Upfront 5-69 MUSD
Milestone 20-700MUSD

Marknadsvärde (global omsättnig 2013)
NRT (nikotin)  1,6 Miljarder USD
Ibuprofen  1,6 Miljarder USD
Viagra   > 2 Miljarder USD
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MARKNADSÖVERSIKT
De uppgifter avseende marknadsförhållanden och NorInvents marknadsposition i förhållande till konkurrenter som 
anges i denna Bolagsbeskrivning är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. 
Information hämtad från extern part har återgivits korrekt och såvitt NorInvent känner till och försäkra genom 
jämförelse med annan information som offentliggjorts från berörd extern part har inga uppgifter utelämnats på ett 
sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 

ÖVERSIKT AV NORINVENT:S MARKNAD 
• Bransch i förändring
• Nya kundbeteenden
• Reducerad forskning och utveckling

Den globala läkemedelsmarknaden förväntas växa med i 
genomsnitt cirka 4,8 procent årligen från cirka 1 050 mil-
jarder USD år 2014 till cirka 1 600 miljarder USD år 2020. 
Stora vetenskapliga och tekniska framsteg, tillsammans 
med sociodemografiska förändringar ökar efterfrågan 
på läkemedel vilket bibehåller läkemedelsbranschens 
lönsamhet idag. Men industrin står inför stora strukturella 
utmaningar och kommer att behöva förändra sitt sätt att 
möta både kunder och forskning för att behålla dagens 
lönsamhet. 

Läkemedelsanvändarnas köp- och användarbeteenden 
håller på att förändras och baseras idag på helt nya infor-
mationsflöden. Internet och sociala medier ger möjlighet 
till informationsinhämtning, jämförelse och granskning 
av läkemedelsprodukter. Den nya medvetenheten har 
ökat kundernas förväntningar på behandling, läkemedel 
och terapier. Idag söker köparen en behandling som 
är effektivare än tidigare till ett lägre pris. Kunderna är 
pålästa och kan enkelt jämföra produkter för att optimera 
den egna behandlingen. Äldre marknadsföringstekniker 
baserade på reklam och exponering har sämre effekt 
på dagens köpare14. Idag eftersöker kunderna faktiska 
realtidsbevis, som t.ex. medicinska studier, för att en 
behandling eller ett läkemedel är effektivt. Internet och 
sociala nätverk har stor inverkan på köpbeteenden och 
trender.  

Ett uttryck för detta är att försäljningen av OTC läke-
medel är den del av läkemedelsmarknaden som växer 
snabbast. OTC är läkemedel och behandlingar som inte 
är receptbelagda. Kunderna i segmentet söker snabb 
hjälp utan att behöva besöka läkare eller vård. Försälj-
ningen av OTC läkemedel är idag till stor del avreglerad. 
Det innebär att försäljningen till stor del kan ske utanför 
apoteken och via internet. 

Trots ändrade köpbeteenden fortsätter de stora läke-
medelsbolagen att producera produkter efter gamla 
strukturer. Forskningsportföljen hos en större läkeme-
delstillverkare tar många år att förändra. Genom egen 
utveckling och forskning kan det ta upp till 10 år innan 
den strategiska inriktningen i forskningsportföljen har 
förändrats. För att påskynda förändringsarbetet söker de 
stora läkemedelsbolagen innovationer och utveckling 
externt. Bolagens egen forskning och utveckling av nya 
läkemedel har kraftigt reducerats. Förändring sker idag 
via uppköp, strategiska samarbeten och licensiering. 

I en rapport från PWC så beräknas denna utveckling 
fortsätta. Utöver de största aktörerna spås läkemedels-
bolag till en större utsträckning än idag att outsourca sin 
forskning till bolag som enbart utvecklar läkemedel vilket 
skulle leda till en större marknad för enbart forskning.  
Kostnaderna för läkemedelsutveckling är mycket stora. 
Undersökningar visar att genomsnittskostnaden för att få 
ett nytt läkemedel godkänt i USA 2011 var 4,6 miljarder 
USD. Till detta kommer utvecklingsrisken där endast ett 
fåtal av forskningsprojekten når marknad. 

Sammantaget har läkemedelsbranschen en rad utma-
ningar framför sig. En rad äldre strukturer är i förändring 
och kundernas beteende förändras mycket snabbare än 
tidigare. Ny teknik skapar nya försäljningskanaler och 
produktlösningar. Bolagen möter ökande krav på nya 
bättre produkter samtidigt som stora delar av den egna 
forskningen reducerats. Höga kostnader och risker för 
forskning och utveckling har lett till strategiska samarbe-
ten och uppköp av både små och stora utvecklingsbolag.  
En traditionell bransch som snabbare än förväntat möter 
nya utmaningar. 

•Ökad efterfrågan på nya produkter 
•Nya krav på produkter
•Ingen eller liten forskning
•Höga utvecklingskostnader
•Hårdare regelverk
•Hårdare konkurrens

www.norinvent.com
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(KSEK) 2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Övriga intäkter 132 -

Summa intäkter 132 -

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -308 -

Övriga externa kostnader -1 941 -2 600

Personalkostnader -2 187 -1 224

Avskrivningar -109 -

Övriga rörelsekostnader -2 -

Rörelseresultat -4 415 -3 824

Resultat från finansiella poster

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -19 -74

Finansiella intäkter 1 -

Finansiella kostnader -1 -4

Resultat före skatt -4 434 -3 902 

Skatt på årets resultat - -

Periodens resultat -4 434 -3 902

BOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

www.norinvent.com
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BOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 730 527

Materiella anläggningstillgångar 424 -

Finansiella anläggningstillgångar - 66

Anläggningstillgångar sammanlagt 2 154 593

Omsättningstillgångar

Kundfordringar - -

Övriga fordringar 62 93

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - -

Likvida medel 652 3 742

Omsättningstillgångar sammanlagt 714 3 835

SUMMA TILLGÅNGAR 2 868 4 428

(KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 613 560

Fond för utvecklingsutgifter 216 -

Överkursfond 8 416 6 981

Balanserat resultat -4 301 -183

Periodens resultat -4 434 -3 902

Eget kapital sammanlagt 510 3 456

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 233 124

Skatteskuld 43 25

Övriga skulder 1 886 115

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 196 708

Kortfristiga skulder sammanlagt 2 358 972

Summa skulder 2 358 972

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 868 4 428

www.norinvent.com
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2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning (KSEK) - -

Rörelsens kostnader (KSEK) -4 566 -3 902

Rörelseresultat (KSEK) -4 415 -3 898

Resultat före skatt (KSEK) -4 434 -3 902

Rörelsemarginal (%) Neg. Neg.

Immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 1 730 527

Materiella anläggningstillgångar (KSEK) 424 -

Finansiella anläggningstillgångar (KSEK) - 66

Summa omsättningstillgångar (KSEK) 714 3 835

Summa eget kapital (KSEK) 510 3 456

Långfristiga skulder (KSEK) - -

Kortfristiga skulder (KSEK) 2 358 972

Balansomslutning (KSEK) 2 868 4 428

Soliditet (%) 18 78

Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) -2 842 -2 972

Förändring av likvida medel (KSEK) -3 090 3 485

Likvida medel vid periodens slut (KSEK) 652 3 742

Utdelning (KSEK) 0 0

www.norinvent.com

NYCKELTAL OCH UTVALDA FINANSIELLA POSTER*

* Tabellen är ej reviderad av Bolagets revisor.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:  Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Soliditet:   Summa eget kapital dividerat med balansomslutning.
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KASSAFLÖDESANALYS

(KSEK) 2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 415 -3 898

Av-/nedskrivningar 109 -

Erhållen ränta - -

Erlagd ränta - -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital -4 306 -3 828

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning fordringar 31 6

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 464 850

Förändring i rörelsekapital 1 464 856

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 842 -2 972

Investeringsverksamhet
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar -455 -140

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -1 281 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 736 -140

Finansieringsverksamhet
Nyemission 1 488 6 597

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 488 6 597

Förändring av likvida medel -3 090 3 485

Likvida medel vid periodens början 3 742 257

Likvida medel vid periodens slut 652 3 742
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(KSEK) 2017-01-01

2017-03-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Övriga intäkter 10

Summa intäkter 10

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -76

Övriga externa kostnader -822

Personalkostnader -782

Avskrivningar -

Övriga rörelsekostnader -32
Rörelseresultat -1 702

Resultat från finansiella poster

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -

Finansiella intäkter -

Finansiella kostnader -

Resultat före skatt -1702

Skatt på årets resultat -

Periodens resultat -1702

BOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Q1 2017

www.norinvent.com
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BOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Q1 2017

(KSEK) Not 2017-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 345

Materiella anläggningstillgångar 413

Finansiella anläggningstillgångar -

Anläggningstillgångar sammanlagt 3 758

Omsättningstillgångar

Kundfordringar -

Övriga fordringar 170

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56

Likvida medel 3 338

Omsättningstillgångar sammanlagt 3 564

SUMMA TILLGÅNGAR 7 322

(KSEK) Not 2017-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 060

Fond för utvecklingsutgifter -

Överkursfond 14 957

Balanserat resultat -8 864

Periodens resultat -1 702

Eget kapital sammanlagt 5 451

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 677

Skatteskuld -

Övriga skulder 850

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 344

Kortfristiga skulder sammanlagt 1 871

Summa skulder 1 871

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 322

www.norinvent.com
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2017-01-01

2017-03-31

Nettoomsättning (KSEK) -

Rörelsens kostnader (KSEK) -1 713

Rörelseresultat (KSEK) -1 702

Resultat före skatt (KSEK) -1 702

Rörelsemarginal (%) Neg.

Immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 3 345

Materiella anläggningstillgångar (KSEK) 413

Finansiella anläggningstillgångar (KSEK) -

Summa omsättningstillgångar (KSEK) 3 564

Summa eget kapital (KSEK) 5 451

Långfristiga skulder (KSEK) -

Kortfristiga skulder (KSEK) 1871

Balansomslutning (KSEK) 7 322

Soliditet (%) 74

Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) -2 322

Förändring av likvida medel (KSEK) 2 685

Likvida medel vid periodens slut (KSEK) 3 338

Utdelning (KSEK) 0

NYCKELTAL OCH UTVALDA FINANSIELLA POSTER Q1 2017*

* Tabellen är ej reviderad av Bolagets revisor.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:  Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Soliditet:   Summa eget kapital dividerat med balansomslutning.

Väsentliga händelser Q1 2017
• Bolaget har genomfört en nyemission om 6,1 MSEK inför notering.
• Bolaget har genomfört ett konvertibellån om 1,5 MSEK för att säkerställa driften kommande 12 månader.
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KASSAFLÖDESANALYS Q1 2017

(KSEK) 2017-01-01
2017-03-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1 702

Av-/nedskrivningar 31

Erhållen ränta -

Erlagd ränta -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital -1 671

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning fordringar -163

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -488

Förändring i rörelsekapital -651

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 322

Investeringsverksamhet
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar -

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -149

Kassaflöde från investeringsverksamheten -149

Finansieringsverksamhet
Nyemission 5 156

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 156

Förändring av likvida medel 2 686

Likvida medel vid periodens början 652

Likvida medel vid periodens slut 3 338

Denna	finansiella	information	i	sammandrag	har	upprättats	enligt	BFNAR	2012:1	(K3)	och	årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciperna	är	oförändrade	från	föregående	år.
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(KSEK) Aktiekapital Fond för utveckl. 
utg.

Överkursfond Balanserat 
resultat

Periodens re-
sultat

Totalt

Ingående balans 1 januari 2015 52 - 891 - -183 760

Omföring föregående års resultat - - - -183 183 -

Nyemission 508 - 2 275 - - 2 783

Nyemission 38 - 3 777 - - 3 815

Årets resultat - - - - -3 902 -3 902

Eget kapital 31 december 2015 598 - 6 943 -183 -3 902 3 456

Ingående balans 1 januari 2016 598 - 6 943 -183 -3 902 3 456

Omföring föregående års resultat - - - -3 902 3 902 -

Nyemission 15 - 1 473 - - 1 488

Fond för utvecklingsutgift - 216 - -216 - -

Periodens resultat - - -4 434 -4 434

Eget kapital 31 december 2016 613 216 8 416 -4 301 -4 434 510

Förändring eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

Fond för ut-
veckl. utg.

Överkursfond Fritt eget kapital Totalt

Ingående balans 1 januari 2017 613 - 216 8415 -8734 510

Nyemission - 102 6542 - 6644

Fond för utvecklingsutgift - 129 - -129 -

Periodens resultat - - -1703 -1703

Eget kapital 31 mars 2017 613 102 345 14957 -10566 5451

Förändring eget kapital Q1 2017



KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning: 
Nettoomsättningen för NorInvent uppgick under räkenskapsperioden 2016 till 0 KSEK.
Bolaget hade ingen försäljning under 2016 eller Q1 2017.

Kostnader:
Summan av kostnader för räkenskapsperioden 2016 uppgick till -4 566 KSEK.
Verksamhetens kostnader består primärt av personal, R&D och patent.

Rörelseresultat:
Under räkenskapsperioden 2016 uppgick rörelseresultatet till -4 415 KSEK. 
Vilket är i linje med budget. Resultatet för Q1 2017 belastas av kostnader kopplade till noteringen.

Finansnetto:
Bolagets finansnetto uppgick under räkenskapsperioden 2016 till -19 KSEK]. 

Resultat efter skatt:
Resultatet 2016 efter skatt uppgick till -4 434 KSEK. Bolagets resultat har inte varit föremål för bolagsskatt.

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar:
Per den 31 december 2016 uppgick immateriella anläggningstillgångar till 1 730 KSEK. Under Q1 2017 har ej inbeta-
lad emissionslikvid från spridningsemissionen tillfälligt bokats på immateriella tillgångar vilket medfört en ökning.
Bolagets tillgångar består av Patent i Sverige, Ryssland, Kina, Japan, Kanada, Sydkorea och Israel.

Skulder:
Skulderna i NorInvent uppgick till slutet av räkenskapsperioden 2016 till 2 358 KSEK.
Skulderna består främst av leverantörsskulder samt ett brygglån om 750 KSEK.

Investeringar:
Bolagets investeringar uppgick för räkenskapsåret 2016 till 1 670 KSEK varav 389 KSEK avsåg materiella 
anläggningstillgångar.
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SAMMANFATTNING AV BOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som Bolaget tillämpar vid up-
prättande av finansiella rapporter anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla föregående år.

Grund för rapporternas upprättande
Bolagets finansiella rapporter upprättats i enlighet med Årsredovisning-
slagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper och upplysningar

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Bolaget har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala 
valutan har definierats som den valuta som används i den primära 
ekonomiska miljö där bolaget är verksam. I redovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är bolagets funktionella valuta och presenta-
tionsvaluta. 

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan en-
ligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster 
och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen. 

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för produktutveckling
Bolaget bedriver forskning och utveckling av nya medicinska produkter. 
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter 
som är direkt hänförliga till utveckling av identifierbara och unika 
medicinska produkter som kontrolleras av bolaget, redovisas som im-
materiella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:

• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan använ-

das,

• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller 

sälja den,

• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,

• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska 

fördelar,

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja produkten finns tillgängliga, 

och

• utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar även utgifter för 
anställda och en skälig andel av indirekta kostnader.
Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnads-
förs när de uppstår. 
Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som 
tillgång i efterföljande period.
Utgifter för utveckling av medicinska produkter som redovisas som 
tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, men påbörjas 
först när utvecklingsarbetet i all väsentligt bedöms som avslutat och 
kan användas kommersiellt. 

Patent
Utgifter för registrerade patent skrivs av under patentets giltighetstid 
och belastas resultatet i enlighet med bestämmelserna för K3. Nyt-
tjandeperioden för bolagets patent uppgår till 20 år, räknat från tid för 
inlämnande av patentansökan i första land.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller 
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, 
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är 
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningar görs linjärt enligt följande:

Maskiner och Inventarier: 10 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapport-
periods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs 
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång 
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det re-
dovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen. 

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller 
immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av 
utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgån-
gar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst 
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det 
belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvin-
ningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassage-
nererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument – generellt

Klassificering
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande 
kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt övriga finansiella 
skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella 
tillgången eller skulden förvärvades. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Bolagets 
”lånefordringar och kundfordringar” utgörs primärt av kundfordringar 
och likvida medel. 

Övriga finansiella skulder
Leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder som avser 
finansiella instrument klassificeras som del av övriga kortfristiga finan-
siella skulder. 

Redovisning och värdering
Bolagets finansiella instrument redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller 
på annat sätt utsläckts.
Bolaget har inga instrument som värderas till verkligt värde. Det 
verkliga värdet på kortfristiga fordringar och skulder motsvarar dess 
redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
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Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska 
betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksam-
heten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de 
som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstill-
gångar. 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Likvida medel
Likvida medel är finansiellt instrument. I balansräkningen innefattar pos-
ten kassa samt banktillgodohavanden. I kassaflödet innefattar posten 
kassa och banktillgodohavanden. 

Eget kapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som di-
rekt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller optioner redovisas 
i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att 
betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksam-
heten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfris-
tiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden.

Aktuell och uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet 
på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i redovisningen. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjut-
na skatteskulden regleras. 

Ersättningar till anställda 

Pensionsförpliktelser
Bolaget har uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner. 

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken bola-
get betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har inte 
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter 
om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget avgifter till offen-
tligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligator-
isk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget har inga ytterligare betaln-
ingsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter 
redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning 
eller minskning av framtida betalningar kan komma bolaget tillgodo.

Leasing
Bolaget har endast operationella leasingavtal avseende lokaler. Leasing 
där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av 
leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som 
görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över 
leasingperioden. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär 
att rörelseresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in eller 
utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kost-
nader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens 
kassaflöden.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställnings-
form. Rapport över förändring av eget kapital följer också bolagets 
uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. 

Införlivade årsredovisningar jämte revisionsberättelser. 
Årsredovisningarna 2014, 2015, 2016 är granskade av bolagets revisor 
utan anmärkning. Q1 2017 är översiktligt granskad av bolagets revisor.
De finansiella sammandragen är inte granskade av bolagets revisor

Finns på Bolagets hemsida.
www.norinvent.com 
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 714 934,305 SEK 
fördelat på 14 296 686 aktier, envar aktie med ett kvot-
värde om 0,05 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk 
lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är 
registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euro-
clear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således 
lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma 
röstvärde. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad 
rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Det 
föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. 
Bolagets aktier är inte heller föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyl-
dighet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt 
uppköpserbjudande under innevarande eller föregående 
räkenskapsår. Enligt bolagsordningen ska aktiekapita-
let vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och 
antalet aktier vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 
000. Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande 
visas i tabellen nedan. Under mars 2017 genomfördes en 
spridningsemission till kursen 3,50 per aktie, till en pre-
money värdering om c:a 42,9 Mkr, i vilken även allmän-
heten kunde teckna. Emissionen tillförde NorInvent 6 131 
387,50 Mkr innan emissionskostnader

Handelsplats
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värde-
pappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Ak-
tieTorget driver en s k MTF-plattform. Bolag som är 
noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa Akti-
eTorgets noteringsavtal som syftar till att säkerställa att 
aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, 
omedelbar och samtidig information om alla omstän-
digheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. 

 
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt handelssystem 
som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer 
som är anslutna till Nasdaq Stockholm AB. Det innebär 
att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på 
AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkom-
missionär. 

Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTor-
gets hemsida www.aktietorget.se.

Anslutning till Euroclear Sweden
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska 
vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med 
Euroclear som central värdepappersförvarare och clear-
ingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska 
aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elekt-
ronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga 
banker och andra värdepappersförvaltare. 
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Tidpunkt Händelse Kurs 
(SEK)

Ök. av antalet 
aktier Antalet aktier Kvotvärde (SEK) Förändring av ak-

tiekapital (SEK)
Aktiekapital 

(SEK)

2014 Nybildning - - 10 000 000 0,005 - 50 000

2014 Nyemission 1,80 496 492 10 496 492 0,005 2 482,46 52 482,46

2015 Nyemission 5,00 527 625 11 024 117 0,005 2 638,13 55 120,585

2015 Fondemission - - 11 024 117 0,045 440 964,69 496 085,27

2015 Nyemission 5,00 180 000 11 204 117 0,05 6 412,58 560 205,855

2016 Nyemission 5,00 763 000 11 967 117 0,05 38 150 598 355,855

2016 Nyemission 5,00 297 602 12 264 719 0,05 14 880,10 613 235,955

2017 Nyemission 3,50 1 751 825 14 016 544 0,05 87 591,25 700 827,205

2017 Kvittningsemission 3,50 282 142 14 296 686 0,05 14 107,10 714 934,305

Aktiekapitalets utveckling



Utdelning och utdelningspolicy
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning 
tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den 
av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämn-
ingsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. 
Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 
aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan 
nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmän-
na regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela 
beloppet Bolaget. 

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda 
förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare 
bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella 
begränsningar som följer av bank- och clearingsystem 
sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterätt-
sligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk 
kupongskatt. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt 
till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget 
har tidigare räkenskapsår inte lämnat något utdelning. 
Det finns inga garantier för att det för ett visst år kom-
mer att föreslås eller beslutas om utdelning i Bolaget. 
Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva möjligheten till 
utdelning. I övervägandet om framtida utdelning kom-
mer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bola-
gets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, 
aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, 
avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktor-
er. NorInvent anser att fokus framgent främst ska främja 
tillväxt och att utdelning inte är aktuellt i närtid. 

Aktiebaserade incitamentsprogram
Bolaget har för närvarande inga aktiebaserade incita-
mentsprogram.

Teckningsoptioner
Det finns ett teckningsoptionsprogram i NorInvent som 
omfattar 550 000 teckningsoptioner. Aktieteckningen kan 
ske mellan 2018-09-01 till 2018-09-15 till kursen 8 SEK. 
Aktiekapitalet kan ökas med 27 500 SEK. 

Konvertibla skuldebrev
Det finns Konvertibla skuldebrev i NorInvent mots-
varande 1 500 000 SEK till 7 % ränta, med konvertering-
skurs 2,50 SEK per aktie. Lånet var riktat till en mindre 
grupp och tecknades under maj 2017 med löptid fram till 
december 2017 utan möjlighet att lösa/konvertera lånet 
innan löptidens slut. Konvertibellånet kan innebära en 
utspädningseffekt om c:a 4,2 % för övriga ägare.

   
Bemyndigande
Styrelsen har enligt beslut på extra bolagsstämma den 
8 december 2016 ett bemyndigande att emittera aktier 
och/eller teckningsoptioner. Fram till nästkommande 
årsstämma har styrelsen bemyndigande att besluta om 
ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/
eller emission av teckningsoptioner så långt det kan ske 
utan ändring av bolagsordningen.

Pressmeddelanden
Aktieägare, övriga aktörer och allmänheten kan läsa 
Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter 
på Bolagets hemsida www.norinvent.com.

Lock up-avtal
Styrelseledamöter, VD och storägare med innehav om 
minst 10 procent har ingått lock up-avtal. Inlåsning: 90 
procent i 12 månader.

Långsiktig finansiering
Bolaget bedömer att man under våren 2018 kommer att 
behöva genomföra ytterligare nyemission för att finansi-
era bolagets kommande faser. Beroende på omfattnin-
gen av framtida studier kommer ytterligare kapitalisering 
att behö vas. Vad bolaget kan bedöma idag krävs c:a 15 - 
20  Mkr för att genomföra sista delmålet Proof of Con-
cept. Första intäkter prognostiseras tidigast 2019.

Största ägarna* 

* källa Euroclear Sweden 2017-05-05
** Jonatan Moses 
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Amplified Energy A/S** 2 282 142 15,96 %

Thomas Börjesson 784 458 5,49 %

Peter Ahlberg 725 929 5,08 %

Roy Mollberg 697 515 4,88 %

Bengt Johansson 611 815 4,28 %

Patrik Ney 407 750 2,85 %

Thomas Unt 300 000 2,10 %

Midam i Bjuv AB 267 971 1,87 %

Mikael Persson 234 875 1,64 %

Anders Andreasson 224 284 1,57 %



Bo Kollberg, Styrelseordförande (f. 1949)
Bo har varit i läkemedelsbranschen i mer än 40 år. Han har under lång tid haft 
ledande befattningar på GlaxoSmithKline (GSK) internationellt, bland annat som 
VP på GSK Consumer Healthcare. Bo ledde arbetet med GSK:s övertagande av 
AstraZenecas OTC-portfölj och varumärken som Sensodyne, Panodil och Alvedon 
har under Bo:s tid utvecklats till ledande inom sina marknadssegment. I grunden 
har Bo en examen inom kemi och biomedicin från Uppsala universitet.

Funktion i Bolaget med tillträdesdatum   
Styrelseordförande - oktober 2015
Oberoende ledamot

Avtalsrelation med Bolaget     
Ingen utöver ordförandeskap i styrelsen

Innehav av aktier och teckningsoptioner i Bolaget  
24 000 aktier. 150 000 teckningsoptioner

Pågående engagemang i andra bolag med angivande av 
funktion 
Styrelseordförande i Ferroman AB. 
Styrelseordförande i Ferroman OY. Founder Pandion Lifescien-
ces ApS.

Bolagsengagemang som avslutats under de fem senaste 
åren 
VP & General Manager, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.

Namn på bolag där nuvarande innehav eller historiskt 
innehav (senaste fem åren) uppgår till minst tio procent i 
bolag 
Inga

Beskrivning av kompetens och erfarenhet av arbete i 
publika bolag 
Norinvent AB sedan okt 2015

Funktion i Bolaget med tillträdesdatum   
Styrelseledamot, tillträde 5 maj 2016. Konsult avseende imma-
teriella rättigheter (IPR) sedan augusti 2016. 

Avtalsrelation med Bolaget     
Service Provider/konsult avs IP maj 2017.

Innehav av aktier och teckningsoptioner i Bolaget  
1 500 aktier. 100 000 teckningsoptioner

Pågående engagemang i andra bolag med angivande av 
funktion 
IPR & Innovation Ingela Stenberg AB, VD

Bolagsengagemang som avslutats under de fem senaste 
åren 
Arbetat utifrån IPR & Innovation som fristående konsult för 
kundföretag med specifika uppdrag

Namn på bolag där nuvarande innehav eller historiskt 
innehav (senaste fem åren) uppgår till minst tio procent i 
bolag 
Inga

Beskrivning av kompetens och erfarenhet av arbete i 
publika bolag 
Ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete såsom ledamot i 
publika bolag.

Ingela Stenberg, Styrelseledamot (f. 1957) 
Ingela har mångårig erfarenhet av medicinteknisk industri, både i internationella 
koncerner (BOC, Viggo-Spectramed, Perstorp Group) och i mindre innovationsbo-
lag. Hon har haft chefspositioner inom forskning och utveckling och på marknadssi-
dan, bland annat som marknadschef på Medical Rubber (idag Nolato Medical). 

Sedan närmare två decennium arbetar hon med immaterialrätt, speciellt med pa-
tentskydd för innovationer och IP-strategier för affärsutveckling. Hon är Auktoriserat 
Patentombud, certifierad styrelseledamot och Civilingenjör Teknisk Fysik från Lunds 
Tekniska Högskola.

STYRELSE & LEDNING
Bolaget har under gångna året tillsatt en rad nyckelpersoner i ledningen och inlett samarbete med 
externa rådgivare. Detta är ett löpande arbete som pågår.

www.norinvent.com
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Gösta Hiller, Styrelseledamot & extern forskningschef (f. 1968)
Gösta arbetade under en längre tidsperiod på AstraZeneca med utveckling av små-
molekyls- och biologiska läkemedel, både som global projektledare och som forskare. 
Exempelvis har han lett kliniska utvecklingsprogram inom CNS-området med inriktning 
mot smärta. 

Gösta arbetar idag på Scandinavian Development Services som senior rådgivare i 
pre-kliniska och kliniska utvecklingsprojekt. Gösta har en doktorsexamen i medicinsk 
vetenskap från Lunds universitet.

Funktion i Bolaget med tillträdesdatum   
Styrelseledamot, tillträde november 2016. 

Avtalsrelation med Bolaget     
Service Provider/konsult avs forskning maj 2017.

Innehav av aktier och teckningsoptioner i Bolaget  
Inga, 100 000 teckningsoptioner

Pågående engagemang i andra bolag med angivande av 
funktion 
Inga

Bolagsengagemang som avslutats under de fem senaste 
åren 
Inga

Namn på bolag där nuvarande innehav eller historiskt 
innehav (senaste fem åren) uppgår till minst tio procent i 
bolag 
Inga

Beskrivning av kompetens och erfarenhet av arbete i 
publika bolag 
Har arbetat som tjänsteman i publika bolag (AstraZeneca 12 år)

Lars Lindström, Styrelseledamot (f. 1964)
Lars har varit i läkemedelsbranschen i 30 år. Han är kemiingenjör och har arbetat med 
forskning och utveckling på bland annat Ferring. Under en längre period var han verk-
sam inom området kromatografi, en teknik som är central i NorInvents forskning.

En stor del av sitt yrkesliv har han också arbetat med försäljning av medicintekniska 
produkter, bland annat med globalt säljansvar för avancerad analysutrustning. Lars 
var mellan 2007 och 2014 VD på MKS Umetrics, ett globalt mjukvaruföretag.  

Funktion i Bolaget med tillträdesdatum   
Styrelseledamot, tillträde 8 december 2016. 
Oberoende ledamot

Avtalsrelation med Bolaget     
Styrelseledamot

Innehav av aktier och teckningsoptioner i Bolaget  
Inga, 100 000 teckningsoptioner

Pågående engagemang i andra bolag med angivande av 
funktion 
Säljansvarig EU för Biotage Analytical

Bolagsengagemang som avslutats under de fem senaste 
åren 
Norinvent AB, VD slutade 2016-12-09

Namn på bolag där nuvarande innehav eller historiskt 
innehav (senaste fem åren) uppgår till minst tio procent i 
bolag 
Inga

Beskrivning av kompetens och erfarenhet av arbete i
publika bolag 
Ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete såsom ledamot i 
publika bolag.



Joel Karlsson, Styrelseledamot (f. 1979)
Joel har under en längre tid drivit innovationsbolag och har genom sin roll varit 
drivande i att säkra kapitalbehov för utveckling och marknadsföring. Bolaget är 
idag ett snabbväxande publikt aktiebolag med ett flertal aktieägare. 

Han har även lång erfarenhet av försäljning och utveckling av IT-produkter som 
riktar sig mot finansmarknaden.

Funktion i Bolaget med tillträdesdatum   
Administration och uppstart av Norinvent AB, 2014 -
Styrelseledamot, tillträde 8 december 2016

Avtalsrelation med Bolaget     
Anställningsavtal och sekretessavtal

Innehav av aktier och teckningsoptioner i Bolaget  
147 202 aktier, 100 000 teckningsoptioner

Pågående engagemang i andra bolag med angivande av 
funktion 
My Exchange AB (publ), Styrelseledamot 2012-08-14
My Exchange AB (publ), VD 2013-09-26
Woodaq AB, Styrelsesuppleant 2017-01-12
 

Bolagsengagemang som avslutats under de fem senaste 
åren 
Inga

Namn på bolag där nuvarande innehav eller historiskt 
innehav (senaste fem åren) uppgår till minst tio procent i 
bolag 
Inga

Beskrivning av kompetens och erfarenhet av arbete i 
publika bolag 
My Exchange AB (publ), 2010 - 2017, VD & Styrelseledamot.
NorInvent AB (publ) 2014-09-11 - 2017, Styrelseledamot
Har erfaenhet av bolagsstyrning i publika bolag sedan 2010, 
bolagsadministration, IT samt kapitaliseringsstrukturer.
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Ingen i bolagets styrelse eller ledning har varit med om:

•  Domar i bedrägerirelaterade mål och näringsförbud 
•  Myndighetförelägganden och sanktioner 

•  Konkurser och likvidationer 
•  Anmärkningar i revisionsberättelser 

Paul Hasselgren, VD (f. 1973)
Paul har varit verksam i life science branschen i drygt 20 år och kommer närmast från 
Innovagen AB där han varit vice VD under 10 år. Paul har lång erfarenhet av projekt-
styrning av forskningsprojekt med externa samarbetsparter. Han har även utvecklat IT 
system och ansvarat för kundrelationer.

Funktion i Bolaget med tillträdesdatum   
VD, 3 maj 2017

Avtalsrelation med Bolaget     
Anställningsavtal och sekretessavtal

Innehav av aktier och teckningsoptioner i Bolaget  
Inga

Pågående engagemang i andra bolag med angivande av 
funktion 
Driver enskild firma (Procelero) som tillhandahåller specialisera-
de IT-tjänster.

Bolagsengagemang som avslutats under de fem senaste 
åren 
Vice VD, Innovagen AB

Namn på bolag där nuvarande innehav eller historiskt 
innehav (senaste fem åren) uppgår till minst tio procent i 
bolag 
Inga

Beskrivning av kompetens och erfarenhet av arbete i 
publika bolag 
Ingen



BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrning
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen i Bolaget grundas på svensk lag, Bolagets bolagsordning 
samt interna regler och föreskrifter. 

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier inte är föremål för handel på en 
reglerad marknad. Svensk kod för bolagsstyrning behöver således inte tillämpas av NorInvent, och Bolagets styrelse 
har för närvarande heller inte för avsikt att tillämpa koden.

Lagstiftning och bolagsordning
NorInvent tillämpar i första hand svensk aktiebolagslag. Dessutom följer NorInvent de bestämmelser som föreskrivs i 
Bolagets bolagsordning, se vidare i avsnitt ”Bolagsordning”.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma 
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition 
av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelse-
ledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även 
ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt 
annonseras i Dagens Industri.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar 
före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas 
av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka 
närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar 
i Bolaget.

Styrelsen
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar sty-
relsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses vanligen av 
årsstämman för en period som avslutas vid slutet av den första årsstämma som hålls efter det år som då styrelseleda-
moten utsågs. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst 3 och 
högst 10 stycken med högst 5 suppleanter.

Valberedning
Någon formell valberedning eller process har inte beslutats av årsstämman 2 juni 2016. Valberedningsarbetet kom-
mer för kommande år att initieras av Bolagets ordförande som i god tid före nästa årsstämma kommer att sam-
mankalla de 5 röstmässigt största ägarna i Bolaget för att diskutera nästa års nomineringar till årsstämman. Nominer-
ingarna är styrelse, styrelsens sammansättning, styrelsens ersättning, revisorsval och val av ordförande på stämman. 

Ersättning till styrelsen & VD
Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Enligt beslut av bolagsstämma den 8 december utgår 90 
000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK till övriga styrelseledamöter. VD erhåller en månatlig ersättning om 
på 40 000 SEK för 80% tjänst. Omförhandling av arbetstid kommer att ske under hösten 2017.

Ersättning till revisor
Enligt beslut av bolagsstämma 2 juni utgår ersättning till revisorn enligt godkänd räkning.

www.norinvent.com
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BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 556982-7107

§ 1 Firma
Bolagets firma är Norlnvent AB (Publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom biomedicin och medicinteknik samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2 000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en 
och högst två revisorer.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att 
kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om än-
dring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse 
till annan extra bolagsstämma får ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ord-
förande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och kon-
cernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-- 1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsreg-
ister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avs-
tämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som 
framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄN BOLAGS- OCH KONCERNINFORMATION
NorInvent AB (publ), med org. nr 556982-7107, regis-
trerades vid Bolagsverket den 11 september 2014 och 
nuvarande firma registrerades den 29 oktober 2015. 
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Lund.

TILLSTÅND, GODKÄNNANDE M.M.
Bolaget har uppgett att den verksamhet som Bolaget 
bedriver inte fordrar särskilda tillstånd. Bolaget har 
godkännande från Skatteverket om att Bolaget är en s.k. 
skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt 
(1994:1564).

VÄSENTLIGA AVTAL
Inkubatorsavtal med smiLe Incubator AB
Inkubatorsavtal mellan smiLe Incubator AB (tidigare Lund 
Life Science Incubator AB), som inkubator, och Bolaget är 
ingånget i mars 2016, enligt vilket Bolaget tillhandahålls 
bland annat kontorslokal och laboratorieyta på adress 
Medicon Village i Lund, samt utrustning och diverse tjän-
ster. Avtalet löper för närvarande på bestämd avtalstid 
fram till och med den 28 februari 2017, med tre månad-
ers ömsesidig uppsägningstid. Bolaget har dock uppgett 
att parterna är överens om att avtalet ska ersättas av ett 
nytt inkubatorsavtal respektive hyresavtal, se nedan.

FRAMTIDA INKUBATORSAVTAL MED SMILE 
INCUBATOR AB
Bolaget har uppgett att det kommer att ingå ett nytt 
inkubatorsavtal med smiLe Incubator AB, som inkubator, 
som delvis ersätter det Inkubatorsavtal som finns beskriv-
et ovan. Enligt Bolaget kommer inkubatorn tillhandahålla 
Bolaget tjänster i form av managementsupport och kom-
mersiella nätverk mot en månadsavgift om 4 000 kronor, 
exklusive vissa särskilda tjänster för vilka rörliga kostnader 
tillkommer. Enligt Bolaget är avsikten att avtalet ska löpa 
på bestämd tid om tre år, med tre månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Vid utebliven, skriftlig uppsägning för-
längs avtalet med tolv månader på likalydande villkor.

FRAMTIDA HYRESAVTAL MED MEDICON VILLAGE AB
Bolaget har uppgett att det har för avsikt att ingå ett 
hyresavtal med Medicon Village AB avseende huvud-
sakligen kontors- och laboratorielokal om totalt 73 
kvadratmeter belägen i Lund. Avtalet ersätter delvis det 
inkubatorsavtal som finns beskrivet ovan. Årshyran kom-
mer enligt Bolaget initialt att uppgå till 203 680 kronor 
exklusive kostnader för bland annat hantering av riskav-
fall och borttransportering av miljöfarligt avfall. Avsik-
ten är att hyresavtalet ska löpa på tre år med sedvanlig 
uppsägningstid.

KONSULTAVTAL MED AMPLIFIED ENERGY AS
Konsultavtal mellan Amplified Energy AS och Bolaget 
ingånget den 8 september 2016, enligt vilket Bolaget 
tillhandahålls expertis rörande planering, genomförande 
och analys av forskningsstudier på konsultbasis genom 
Jonatan Moses, Bolagets tidigare forskningsledare 
och uppfinnaren av XtriG, se under ”Immateriella rät-
tigheter”. Avtalet gäller till och med den 15 oktober 
2017 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid 
utebliven uppsägning förlängs avtalet tillsvidare med 
tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Bolaget har 
uppgett att överenskommelse har träffats med Amplified 
Energy AS, innebärande att avtalet tills vidare är pausat 
och att Amplified Energy AS för närvarande inte tillhand-
ahåller Bolaget avtalade tjänster. 

FINANSERING
Bolaget finansieras med riskkapital och saknar kredit- 
och låneavtal. Varken Bolagets egendom eller aktier är 
intecknade eller annars föremål för pantsättning.

FÖRSÄKRINGAR
Bolaget har en företagsförsäkring hos Länsförsäkringar, 
innefattande bl.a. en VD- och styrelseansvarsförsäkring. 
Bolaget har uppgett att det bedömer Bolagets 
försäkringsskydd som fullgott för den forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som bedrivs. Bolaget har inte varit 
inblandat i några försäkringsfall. 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget har inte varit inblandat i några tvister inför dom-
stol, skiljenämnd, myndighet eller liknande, och förväntas 
inte heller bli det. Det har inte meddelats några domar, 
skiljedomar eller myndighetsavgöranden mot eller till 
förmån för Bolaget. 

INTRESSEKONFLIKTER
Det har inte identifierats några intressekonflikter mellan 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare, större 
aktieägare och bolaget.

INVENTARIER
Bolaget har ett mindre antal egna instrument som an-
vänts för att kartlägga XtriG.
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IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Patent
XtriG är baserat på en metod som har beviljats patentskydd i Sverige, Kanada, Ryssland, Kina, Japan, Sydkorea och 
Israel. Bolaget har även pågående ansökningsprocesser för patentskydd för XtriG i Brasilien, Indien, USA och Europa. 
Rättigheterna till XtriG förvärvades av Bolaget i oktober 2014 från Neoinvent Medical Engeineering AB, som i sin 
tur förvärvade rättigheterna till patentet av uppfinnaren Jonatan Moses. Vid tidpunkten för Bolagets förvärv av det 
svenska patentet hade patentskydd ännu inte beviljats i något land. Enligt överlåtelseavtalet förvärvade Bolaget dock 
patentet med all tillhörande immateriell och materiell dokumentation samt vid tidpunkten inneliggande patentan-
sökningar. 

Bolaget har valt att uppta nerlagda kostnader på IP rättigheterna som värde i balansräkningen. Rättigheternas kom-
mersiella värde bedömer bolaget vara högre enligt extern värdering från Höiberg (s 19 )

Under hösten 2016 uppkom fråga kring den tidigare överlåtelsen av patentet och i samband med en slutlig överen-
skommelse gjordes i januari 2017 en riktad nyemission till Amplified Energy AS, ett av Jonatan Moses kontrollerat 
bolag, se vidare under avsnittet ” Aktien och ägarförhållanden”. Syftet med nyemissionen var att slutligt reglera 
samtliga återstående frågor avseende överlåtelsen, varigenom parterna har fullgjort sina skyldigheter.
Bolaget har uppgett att forskningen och vidareutvecklingen av XtriG bedrivs i en låst laboratoriemiljö samt att per-
sonal och intressenter som får tillgång till känsligt material måste ingå sekretessförbindelse med Bolaget.

Varumärke
Bolaget är inte innehavare av några registrerade varumärken.

Domännamn
Bolaget är registrerad innehavare av domännamnet norinvent.com och norinvent.se.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Nedan redogörs för transaktioner med närstående parter som förekommit fram till och med tidpunkten för offentlig-
görandet av denna bolagsbeskrivning.
• Som redogörs för ovan under ”Väsentliga avtal”, har Bolaget ingått ett konsultavtal med Amplified Energy AS, ett 
av Jonatan Moses kontrollerat bolag. Jonatan Moses är en av Bolagets största aktieägare.
• Bolaget har träffat överenskommelse med Jonatan Moses och Amplified Energy AS, i syfte att slutligt reglera Bola-
gets förvärv av dess patent, se ovan under ”Immateriella rättigheter”. 
• Anställningsavtal mellan Bolaget och Thomas Unt, aktieägare i Bolaget, ingånget den 18 april 2016, enligt vilket 
Thomas Unt anställs som COO i Bolaget. Thomas Unts månadslön uppgår enligt anställningsavtalet till 30 000 kronor. 
Anställningsavtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad under första året. Därefter följer 
uppsägningstiden av gällande kollektivavtal. Thomas Unt har, utöver lön och sedvanliga förmåner, rätt till Bolagets 
pensions- och försäkringslösningar.
• Anställningsavtal mellan Bolaget och Joel Karlsson, styrelseledamot och aktieägare i Bolaget, ingånget den 1 de-
cember 2016, enligt vilket Joel Karlsson projektanställs som administrativ/ekonomiassistent i Bolaget. Joel Karlssons 
månadslön uppgår enligt anställningsavtalet till 15 000 kronor. Anställningen är en projektanställning som upphör den  
30 september 2017. 
• Samarbetsavtal med My Exchange AB (publ), (”My Exchange”), ingånget den 1 oktober 2015, enligt vilket Bolaget 
tillhandahålls löpande administrativa tjänster. Joel Karlsson, styrelseledamot och aktieägare i Bolaget, är även sty-
relseledamot i My Exchange. Månadskostnaden för Bolaget uppgår till 5 000 kronor. Avtalet löper tillsvidare med två 
månader ömsesidig uppsägningstid. Bolaget har uppgett att villkoren i avtalet är att bedöma som marknadsmässiga. 
Bolaget har vidare uppgett att samarbetsavtalet enligt överenskommelse med My Exchange är pausat under den 
period som Joel Carlsson är anställd hos Bolaget enligt ovan beskrivet anställningsavtal. 

www.norinvent.com
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PATENT
NorInvent äger patent i sex länder och söker i ytterligare fem regioner enligt nedan. Det befintliga patentet skyddar 
XtriG länken och alla tänkbara kopplingar till denna. Samtliga patentet löper fram till 2028. Vår patentstrategi inne-
bär att vi skall försöka patentera de unika kopplingarna till varje substans som vi identifierar. 

NorInvent AB äger patent:
Sverige:  SE 533 540 C2 
Ryssland: 2011129759
Kina:   102256626
Japan  2015-27914
Canada  2746052
Israel  213654    
Sydkorea 10-211-7016916

Samt har ansökt om patentskydd i:
Brasilien PI0922342-8  
Europa  2373348  
Indien  5262/DELNP/2011
USA  20120065160

NORINVENT ÄGER PATENT:

SVERIGE:  SE 533 540 C2 
RYSSLAND: 2011129759
KINA:   102256626
JAPAN: 2015-27914
CANANDA 2746052
ISRAEL 213654
SYDKOREA 10-211-7016916

SÖKER PATENTSKYDD I:

BRASILIEN PI0922342-8  
EUROPA 2373348  
INDIEN 5262/DELNP/2011
USA  20120065160
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Disclaimer 

Ledningen i NorInvent har efter bästa förmåga 
försökt beskriva både möjligheter och risker i bo-
lagets forskning och verksamhet men det är ingen 
garanti för att vi har rätt i våra bedömningar. Tvärt-
om ska man räkna med att grundforskning och 
medicinteknisk utveckling alltid påträffar oväntade 
hinder med jämna mellanrum.

Vi vill därför förtydliga att en investering i NorIn-
vent AB är en risk investering som kan medföra att 
hela eller delar av kapitalet går förlorat om forsk-
ningen misslyckas eller annan händelse inträffar.  
Köp därför bara aktier för pengar som du har råd 
att förlora och tillämpar du belåning så tänk dig för 
en extra gång eftersom hävstången fungerar lika 
bra i nedgång som i uppgång. När du investerar i 
aktier kommer du förr eller senare att göra förlus-
ter. Aktieinvesteringar innebär alltid en risk

Allt som skrivs i detta IM är baserat på Dr Jona-
tan Moses patenterade uppfinning, externa refe-
renskällor samt våra personliga åsikter på bolagets 
verksamhet och framtida möjligheter. Delar av 
texten är baserat på prognoser och förväntningar 
på kommande forskningsresultat. I dessa samman-
hang vill reservera oss felskrivningar och felaktiga 
slutsatser som ligger utanför vår befintliga medicin-
ska kompetens. Vi rekommenderar att du som in-
vesterare alltid att göra din egen analys och testar 
sannolikheten i våra prognoser. Oberoende utfall 
av denna investering så skall det vara på grundval 
av dina analyser och beslut.
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Adresser
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NorInvent AB
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Tel: +46 46 25 66 60
Hemsida: www.norinvent.com
E-mail: info@norinvent.com

Legal rådgivare
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103 21 Stockholm
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Revisor
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