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Med ”Bolaget” eller ”NorInvent” avses NorInvent AB (publ) med organisationsnummer 556982–7107.

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)
•
•
•
•

Intäkterna uppgick till 0 (10) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -612 (-1 702) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 (-0,14) SEK.
Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2018 till 79 % (74 %).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 940 686 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget
12 264 719 aktier.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018
•
•
•

•
•

Vidare analys av data ger att fler studier måste göras för att uppnå Proof of Mechanism.
NorInvent erhöll Notice of Allowance för patentet i USA
Bolaget bedömer att det inte är sannolikt att dokumentationen från den forskning som ligger till grund för XtriGteknologin kommer att göras tillgänglig för bolaget, samtidigt som det inte heller är sannolikt att uppfinnaren
kommer att bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet.
NorInvent erhöll Intention to Grant för patentet i Europa.
VD Paul Hasselgren har beslutat att lämna sin position. Anställningen avslutas den 19 september 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•
•
•
•
•

Bolaget lämnar en detaljerad redogörelse för verksamheten framöver och konsekvenserna av den saknade
dokumentationen.
Styrelseledamot Ingela Stenberg utträder ur styrelsen.
Bolaget ansöker om avnotering och skriver ner värdet på de immateriella tillgångarna till noll (daterat från 201712-31). Sista dag för handel med aktien var den 16 maj 2018.
Patentbyrån Høiberg lämnar en uppdaterad rapport i vilken patentets kommersiella värde sätts till 0,9 – 3,9
MUSD.
Bolaget avnoterades från AktieTorget den 16 maj 2018.
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VD Paul Hasselgren har ordet
Det första kvartalet har inneburit ett antal utmaningar för vår verksamhet och
även inneburit ett antal strategiska beslut. Nedan kommenterar jag de väsentliga
händelser som skett under inledningen av 2018.
Den uppfattning vi haft om möjlig tillgång till dokumentation från
ursprungsforskningen och uppfinnarens engagemang, samt fullständigheten i vår
egen dokumenterade kunskap om XtriG, har visat sig vara felaktig. Detta betyder
att de studier vi genomför i dagsläget är att betrakta som grundläggande,
utforskande studier för att på nytt hitta en fungerande variant av XtriG. Resultatet
av dessa studier, som görs med strukturdelar av XtriG, avgör vägen framåt för vår
verksamhet.

Studierna för att identifiera en fungerande variant av XtriG bedöms pågå till månadsskiftet juni/juli 2018. Positivt
utfall innebär att vi har möjlighet att konstruera en ny, fungerade XtriG-variant och kan genomföra
prototyputveckling och inleda djurstudier under senare delen av 2018. Negativt utfall innebär att vi behöver
genomföra ytterligare explorativa studier för att hitta en ny, fungerande variant av XtriG.
Parallellt med dessa studier inväntar vi en beställd leverans av den ursprungliga konstruktionen av XtriG. Vi vet i
dagsläget inte huruvida leverantören kommer att kunna leverera beställningen. Vid leverans av den lagda
beställningen skulle vi kunna genomföra de kompletterande studier som krävs för att potentiellt kunna uppnå
Proof of Mechanism.
Till följd av vår förändrade verksamhet beslutade styrelsen i samråd med AktieTorget att ansöka om att avnotera
aktien. Detta beslut påverkar inte våra ambitioner och inte heller våra pågående eller planerade studier. När
styrelsen bedömer det vara lämpligt kan NorInvent ansöka om att åter bli ett noterat bolag, antigen på
AktieTorget eller någon annan MTF. Det går inte idag att säga när detta kommer att ske, men en förutsättning är
positiva resultat från pågående studier.
Vidare beslutade styrelsen att skriva ned värdet av vårt patent till 0 SEK i balansräkningen. Nedskrivningen görs
p.g.a. osäkerhet kring bolagets förmåga att skapa en intäktsgenererande produkt/teknologi. Patentets värde kan
komma att skrivas upp igen beroende på utfall i de planerade inbindnings- och absorptionsstudierna. Det är dock
värt att uppmärksamma att vi under kvartalet både erhållit ett Notice of Allowance från det amerikanska
patentverket och ett Intention to Grant från det europeiska patentverket, vilket visar att vårt patent har ett
kommersiellt värde. Detta bekräftas av patentbyrån Høiberg som, baserat på vår nuvarande verksamhet,
värderar vårt patent till 0,9 – 3,9 MUSD.
NorInvent kommer att ha ett utmanande verksamhetsår under 2018. Jag är emellertid förhoppningsfull att
vårens och sommarens studier kommer att falla väl ut och att vi hittar en alternativ variant av XtriG som skapar
underlag för fortsatt utvecklingsarbete under hösten 2018 och framåt.

Paul Hasselgren – VD, NorInvent AB
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Om NorInvent
NorInvent är ett innovativt utvecklingsbolag inom Life Science som utvecklar en unik läkemedelsplattform för
snabbt läkemedelsupptag över munslemhinnan. Tekniken baseras på kolhydrater för snabbt och exakt upptag.
NorInvent utvecklar en helt ny teknik för hur läkemedel kan intas. Idag är den vanligaste formen tablett som
sväljs och löses upp i magen där läkemedlet fortsätter vidare till tarmen för att tas upp och via levern slutligen
nå blodomloppet. NorInvents XtriG plattform är baserad på ett membran som läggs under överläppen.
Läkemedlet fästs vid membranet med hjälp av kolhydrater. Saliven
frigör läkemedlet från kolhydraterna som tas upp i blodomloppet
genom slemhinnorna under läppen. Frisläppning av läkemedlet vid
slemhinnorna gör att upptaget blir snabbare än om man sväljer en
tablett.
Principen bygger på att läkemedlet når blodet kort efter applicering och möjliggör snabbt tillslag/verkan.
Exempelvis skulle ett XtriG membran med Ibuprofen mot tillfällig värk och feber ha effekt redan efter 5 – 10
minuter. Utöver snabbt tillslag så skulle tekniken kunna sänka dosen och på så sätt minska belastningen på
kroppens organ samt minska miljöpåverkan genom att mindre läkemedelsrester går via våra avlopp till
vattendrag och sjöar. NorInvents teknik är patenterad och skall under kommande år utvecklas för att kunna
möjliggöra industriell användning. NorInvents målsättning är att erbjuda en generell läkemedelsplattform för
upptag via munnens slemhinnor. XtriG skiljer sig från andra läkemedelsplattformar för munhålan genom att
teknologin möjliggör ett ökat upptag av läkemedel över munslemhinnan vilket skapar förutsättningar för
förbättrat läkemedelsupptag i munnen än det som finns idag.
Sammanfattningsvis har NorInvents XtriG plattform möjlighet att ge:
• Kortare tillslagstid - Tiden till effekt minskar från 30 – 45 minuter med tablett till 5 – 10 minuter.
• Lägre dos – Dosen kan minskas avsevärt för många substanser genom bättre biotillgänglighet.
• Mindre belastning – Den minskade dosen gör att belastning på kroppens inre organ.
• Mindre miljöpåverkan – Större del av läkemedelsdosen används i kroppen i stället för att fortsätta ut i avloppet.

Nya produkter på godkända substanser
NorInvent verkar i en bransch i förändring. Läkemedelsindustrin har under många år varit lönsam med mycket
forskning och utveckling med riktning mot nya läkemedel. Idag har andelen egen forskning reducerats och de
stora läkemedelsbolagen söker nya vägar i sin produktutveckling. NorInvents XtriG plattform har potential att
möta delar av de utmaningar som de stora läkemedelsbolagen står inför. Genom att erbjuda utveckling av
produkter baserade på XtriG plattformen, kan läkemedelsbolag relativt snabbt lansera nya produkter baserade
på befintliga läkemedel till en låg kostnad. En viktig del av marknadspotentialen är möjligheten att erbjuda
exklusivitet på XtriG för patenterade läkemedel som är på väg att förlora sitt skydd. Exklusiviteten gör det möjligt
för en tillverkare att behålla marknadsandelar genom en nylansering av produkten.
Sammanfattningsvis vill NorInvent kunna erbjuda läkemedelstillverkare:
• Plattform för nya innovativa produkter med snabbare effekt, färre biverkningar och mindre miljöpåverkan.
• Kortare utvecklingstid
• Möjlighet att behålla marknadsandelar

Vår framtida potential
Målet är att XtriG plattformen skall vara generell och rikta sig till hela den globala läkemedelsindustrin som
alternativ plattform till tabletter.
NorInvents framtida licenstagare står för kostnaden för utveckling och klinisk prövning av nya produkter som
baseras på XtriG-plattformen. Det innebär att NorInvent inte kommer att ha någon större risk eller kostnader
kopplade till licensintäkten. Kommande intäkter baseras på så kallade fasta ersättningar under utvecklingstiden
för att efter lansering av en produkt övergå till royalty baserad på produktens försäljningspris.
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Utveckling i siffror första kvartalet 2018
Omsättning
Under årets första kvartal har NorInvent inte haft någon nettoomsättning och inte heller några övriga rörelseintäkter 0 (10)
KSEK.
Resultat
Kvartalets rörelseresultat för Bolagets uppgick till -612 (-1 702) KSEK. Rörelsens kostnader har minskat väsentligt och det
beror framförallt på minskade personalkostnader -252 (-782) KSEK. Även direkta och indirekta kostnader för marknadsföring
och försäljning har sjunkit -84 (-376) KSEK.
Finansiell ställning
Den 31 mars 2018 uppgick Bolagets soliditet till 79 (74) procent. Eget kapital uppgick till 1 474 KSEK jämfört med 5 451 KSEK
vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 mars 2018 uppgick NorInvents likvida medel till 1 728 (3 338) KSEK. Totala
tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 1 870 KSEK jämfört med 7 322 KSEK föregående år. Förändringen av
tillgångar består framförallt i nedskrivning av immateriella tillgångar och försäljning av materiella tillgångar under 2017.
Kassaflöde och investeringar
Bolagets kassaflöde för årets första kvartal uppgick till -576 (2 686) KSEK. Under andra kvartalet uppgick Bolagets investeringar
till -7 (-149) KSEK. Dock kommer inte det att synas i balansräkningen då alla aktiverade immateriella tillgångar samtidigt skrivs
ned.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som NorInvents verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat
konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. För mer detaljerad redovisning av
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i maj 2017. Under innevarande
period har väsentliga förändringar avseende risk- och osäkerhetsfaktorer inträffat. Det råder en osäkerhet avseende
fullständigheten i bolagets dokumenterade kunskap om XtriG. Därutöver är det inte sannolikt att dokumentationen från den
forskning som ligger till grund för XtriG-teknologin kommer att göras tillgänglig för bolaget, samtidigt som det inte heller är
sannolikt att uppfinnaren kommer att bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet. För en mer detaljerad redovisning hänvisas
till pressmeddelanden offentliggjorda på bolagets hemsida (www.norivent.com).

Aktien
NorInvents aktie noterades på AktieTorget den 23 maj 2017 och avnoterades igen den 16 maj 2018. Under denna tid var
Aktiens kortnamn NORI med ISIN-kod är SE0007870902. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad
marknad. Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i NorInvent AB till 14 940 686 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje
aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 2, 2018
Delårsrapport 3, 2018
Bokslutskommuniké

2018-08-28
2018-11-27
2019-02-26

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3) och Årsredovisningslagen.
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Bolagets resultaträkning i sammandrag

(KSEK)
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kvartal 1
2018-01-01
2017-01-01
2018-03-31
2017-03-31

2017-01-01
2017-12-31

-

10
10

175
175

Rörelsens kostnader
Forskning o utveckling
Marknadsföring o försäljning
Administrativa kostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-312
-84
-214
-2
-612

-574
-376
-761
-1
-1 702

-3 769
-869
-1 816
-203
-6 482

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

-612

-1 702

4
-181
-6 659

Skatt på årets resultat
Periodens resultat

-612

-1 702

-6 659

-0,04

-0,14

-0,45

Resultat per aktie, SEK

4
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Bolagets balansräkning i sammandrag

(KSEK)

Not

2018-03-31

2017-12-31

0
-

0
-

0

0

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

70
72
1 728

151
71
2 304

Omsättningstillgångar sammanlagt

1 870

2526

SUMMA TILLGÅNGAR

1 870

2 526

2018-03-31

2017-12-31

747
16 517
-15 178
-612

747
16 517
-8 519
-6 659

1 474

2 086

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kortfristiga skulder sammanlagt

298
38
60
396

326
25
89
440

Summa skulder

396

440

1 870

2 526

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
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Anläggningstillgångar sammanlagt

(KSEK)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Eget kapital sammanlagt

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag
(KSEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar

Kvartal 1
2018-01-01
2017-01-01
2018-03-31
2017-03-31

2017-01-01
2017-12-31

-612
7

-1 702
31

-

-

-4 671
264
201
4
-180

-605

-1 671

-4 382

80
-44
36

-163
650
487

-159
-931
-1 090

-569

-1 184

-5 472

-7
-7

-149
-149

189
-311
-122

Finansieringsverksamhet
Nyemission

-

4 019

7 246

Ökning/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

4 019

7 246

-576
2 304
1 728

2 686
652
3 338

1 652
652
2304

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Förändring av Bolagets eget kapital
(KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgift

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

Ingående balans 1 januari 2017
Omföring föregående års resultat
Fond för utvecklingsutgift
Nyemission 1)
Periodens resultat
Eget kapital 31 december 2017

613
134
747

216
-216
-

8 416
8 101
16 517

- 4301
-4 434
216
-8 519

-4 434
4 434
-6 659
-6 659

510
0
0
8 235
-6 659
2 086

Ingående balans 1 januari 2018
Omföring föregående års resultat
Fond för utvecklingsutgift
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital 31 mars 2018

747
747

-

16 517
16 517

-8 519
-6 659
-15 178

-6 659
6 659
-612
-612

2 086
-612
1 474

NOTER
Not 1

Allmän information

NorInvent AB (publ), org. nr 556982-7107 har sitt säte i Lund, Sverige.
NorInvent AB (Publ)s delårsrapport för perioden januari – mars 2018 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den
29 maj 2018.
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående period.

Not 2

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grund för rapporternas upprättande
Bolaget har upprättat sin redovisning enligt BFNAR 2012:1 (K3). De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när
denna delårsrapport upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte
annat anges.

Övergång till BFNAR 2012:1 (K3) från tidigare tillämpning enligt BFNAR 2008:1 (K2)
Denna rapport är bolagets fjärde rapport som upprättas enligt BFNAR 2012:1 (K3). I samband med upprättandet av denna
delårsrapport har NorInvent gjort en genomgång av potentiella skillnader i redovisningsprinciper med tidpunkt för övergång
per den 1 januari 2015 och funnit att det inte föreligger några skillnader som föranlett justering i denna finansiella rapport.

Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Tjänsteuppdrag
Huvudreglerna för intäktsredovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag är att för uppdrag på löpande räkning innebär
detta att intäkten ska redovisas i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. För uppdrag till fast pris
innebär det att intäkten ska redovisas enligt principerna för successiv vinstavräkning. I en juridisk person som tillämpar K3 är,
förutom huvudreglerna, även alternativregeln för uppdrag till fast pris tillåten. Denna metod innebär att intäkten kan
redovisas när uppdraget är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). Alternativregeln för uppdrag på löpande räkning
(faktureringsmetoden) är inte tillåten. NorInvent följer principerna enligt huvudregeln för intäktsredovisning av tjänste- och
entreprenaduppdrag på löpande räkning.
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För tjänsteuppdrag till fast pris redovisar NorInvent de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett
uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I
de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett
uppdrag redovisas omgående som kostnad.
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i Bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut
en ersättning.
Immateriella tillgångar
Principval ska göras för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Tillämpning sker enligt
kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen. Vald modell ska tillämpas konsekvent för samtliga internt upparbetade
anläggningstillgångar. NorInvent har ändrat sitt principval gällande immateriella tillgångar och följer från och med
räkenskapsåret 2017 aktiveringsmodellen. Enligt övergångsreglerna i K3 sker ingen retroaktiv tillämpning eller omräkning av
tidigare perioder avseende övergång till aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar.

Balanserade utgifter för produktutveckling
NorInvent är ett teknikföretag, inriktat mot att utveckla instrument för cell- och partikelseparation. Utgifter för forskning
kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling av identifierbara och unika produkter,
redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
•
•
•
•
•
•

det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas,
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, kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
Utvecklingsutgifter för produktutveckling 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
i BFNAR 2012:1. Nyttjandeperioden för bolagets patent uppgår till 20 år.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
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Statligt stöd
Statligt stöd redovisas när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer erhållas och att företaget kommer uppfylla alla därmed
sammanhängande villkor. Statligt stöd so hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

Not 3

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Upplysning ska lämnas om antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder framgent. Om
så är fallet ska upplysning lämnas om tillgångarnas och skuldernas karaktär och deras redovisade värde på balansdagen.
Styrelsens bedömning är att det finns en osäkerhet kring NorInvents möjligheter att kunna genera framtida intäkter. De siffror
som redovisades i Bokslutskommunikén har blivit reviderade och i det bokslut som ligger för revision har de immateriella
tillgångarna skrivits ned till 100% i samråd med Bolagets revisor. Bolagets redovisade tillgångar och skulder anses vid
rapporttillfället inte behäftade med någon osäkerhet.
Not 4

Resultat per aktie

Bolaget har 14 940 686 aktier registrerade per 2018-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 12 264 719
aktier utfärdade.
Resultatet per aktie uppgick 2018-03-31 till -0,04 (-0,14) SEK.

Not 5

Eventualförpliktelser

Bolaget har ej några ställda säkerheter eller andra eventualförpliktelser per 2018-03-31, ej heller per 2017-03-31.

Not 6
•
•
•
•
•

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget lämnar en detaljerad redogörelse för verksamheten framöver och konsekvenserna av den saknade
dokumentationen.
Styrelseledamot Ingela Stenberg utträder ur styrelsen.
Bolaget ansöker om avnotering och skriver ner värdet på de immateriella tillgångarna till noll. Sista dag för handel
med aktien var den 16 maj 2018.
Patentbyrån Høiberg lämnar en uppdaterad rapport i vilken patentets kommersiella värde sätts till 0,9 – 3,9
MUSD.
Bolaget avnoterades från AktieTorget den 16 maj 2018.
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