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Xbrane Biopharma AB (”Xbrane”) är ett bioteknikbolag specialiserat på utveckling och produktion av komplexa generikaläkemedel. Xbrane fokuserar på 
två specifika marknadssegment; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och biosimilarer (generika på biologiska läkemedel). Xbranes ledande 
produkt inom segmentet generika på läkemedel med kontrollerad frisättning är Spherotide. Spherotide är en generikakandidat på originalläkemedlet 
Decapeptyl som används i huvudsak vid behandling av prostatacancer. Spherotide planeras lanseras i Iran under 2017, andra tillväxtländer från 2017 och 
framåt och i EU mot slutet av 2018. Xbranes ledande produkt inom segmentet biosimilarer är Xlucane. Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet 
Lucentis som används i behandling mot åldersrelaterad makuladegeneration, en ögonsjukdom som drabbar framförallt äldre människor och leder till 
kraftigt försämrad syn och i värsta fall blindhet. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. För mer 
information besök gärna www.xbrane.com.

Generika på läkemedel med kontrollerad frisättning 

Läkemedel med kontrollerad frisättning kännetecknas av att den 
aktiva substansen i läkemedlet frisätts i blodomloppet på ett 
kontrollerat sätt över en längre tidsperiod. Detta medför betydande 
fördelar för både patient och sjukvårdssystem då läkemedlet 
under behandlingstiden kan administreras med ett intervall på 
flera månader istället för dagar. Det finns flera olika teknologier för 
att åstadkomma kontrollerad frisättning, varav Xbrane fokuserar 
på parentala (injicerbara) depåberedningar. Xbranes teknologi 
baseras på att den aktiva substansen kapslas in i mikrosfärer av 
en biologiskt nedbrytbar polymer som sakta bryts ned i kroppen 
och successivt frisätter den aktiva substansen. 

Biosimilarer 

Biosimilarer är en förhållandevis ny företeelse och kan beskrivas 
som ett läkemedel som i hög grad efterliknar ett redan godkänt 
biologiskt läkemedel. Biologiska läkemedel är preparat vars aktiva 
substans har producerats i eller renats fram ur material av 
biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad) och som på 
grund av sin komplexitet inte kan karakteriseras enbart genom 
kontroll av slutprodukten. Eftersom biologiska läkemedel skapas 
ur levande celler kan naturliga variationer förekomma mellan ett 
och samma läkemedel. Det är därför inte möjligt att påvisa att en 
biosimilar är identisk med ett originalläkemedel, varför en 
åtskillnad görs från generikaläkemedel. 

I och med att Xbrane fokuserar på generikaläkemedel, dvs. läkemedel med aktiva substanser som redan har en påvisad effekt och säkerhet i människa, 
är den kliniska risken signifikant lägre jämfört med utveckling av nya läkemedel. Sannolikheten att lyckas med utveckling av ett nytt läkemedel från fas I till 
marknadsgodkännande har uppskattats ligga mellan 10-20 procent1 medan motsvarande sannolikhet för vanlig generika har uppskattats ligga runt  
90 procent2 och för biosimilarer mellan 50-70 procent3. Samtidigt fokuserar Xbrane på komplexa, eller särskilt svårtillverkade, läkemedel där 
konkurrenssituationen, prisbilden och lönsamheten är mycket mer fördelaktig än för generika på enklare syntetiskt tillverkade småmolekylsläkemedel. 
Historiskt har vi sett att då ett patent går ut på mer lättillverkade småmolekylsläkemedel kan inom kort tid upp till 20 generika konkurrenter komma in på 
marknaden och priserna kan reduceras med upp till 90 procent jämfört med originalläkemedlet. För de flesta biologiska läkemedel som förlorat sitt 
patentskydd i EU har 2-5 biosimilarer introducerats till en genomsnittlig prisreduktion gentemot originalläkemedlet på 20-30 procent4.

1 JA DiMasi, L Feldman, A Seckler and A Wilson, “Trends in Risks Associated With New Drug Development: Success Rates for Investigational Drugs,” Clinical Pharmacology and Therapeutics, March 2010, pp. 272-277. 
2 Smart pharma consulting
3 Smart pharma consulting
4 IMS Health, GaBI online
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4

Xbrane drev under året vidare utvecklingen av sina biosimilarkandidater 
med Xlucane i spetsen. Arbetet har lett till en färdig produktionsprocess för 
Xlucane i laboratorieskala, redo att skala upp i kommersiell produktions-
anläggning. En dialog inleddes även med Helvetic Biopharma angående ett 
samarbete kring kommersialisering av Xlucane i Iran. Detta ledde till en ut-
licensierings affär som signerades i januari 2016.

I september 2015 slutförde Xbrane förvärvet av det italienska bolaget 
Primm Pharma som är specialiserat på utveckling och produktion av 
generika på läkemedel med kontrollerad frisättning. Kort efter förvärvet av 
Primm Pharma ingick Xbrane ett avtal för distribution och försäljning av den 
ledande produkten Spherotide i Mellanöstern med ett av Irans ledande 
biotech företag, Pooyesh Darou. 

Under hösten 2015 beslöts att genomföra en större kapitalanskaffning om 
100 miljoner kr och i samband med denna lista Xbranes aktie på Nasdaq 
First North. Listningen genomfördes den 3 februari 2016 med en 
övertecknad nyemission.

• Nettoomsättning 392 859 (189 627) SEK 
• Omsättningstillväxt 107 (0) procent

• Totala intäkter 943 326  (1 504 263) SEK 
• Resultat före skatt -11 844 786 (-2 572 001) SEK 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
-12 386 674 (-2 668 371) SEK 

• Resultat per aktie -5,18 (-11,6) SEK
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning 

ska utgå för verksamhetsåret 2015

ÅRET I KORTHET
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Förvärvet av Primm Pharma
I september 2015 slutförde vi förvärvet av det italienska bolaget Primm 
Pharma som är specialiserat på produktion och utveckling av generika på 
läkemedel med kontrollerad frisättning. Det är en attraktiv nisch inom 
läkemedelsbranschen, där det visat sig vara särskilt svårt att utmana 
originalläkemedlen med generika. Den främsta produkten inom segmentet, 
Spherotide, utmanar ett originalläkemedel som förlorade sitt patentskydd i 
EU för flera år sedan och ännu inte blivit utmanat av generika. Primm 
Pharma kompletterar Xbrane väl i vårt fokus på komplexa, mer svår-
tillverkade, generikaläkemedel. 

Mot lansering av Spherotide och Xlucane i Iran
Kort efter förvärvet av Primm Pharma ingick vi ett avtal för försäljning och 
marknadsföring av Spherotide i Mellanöstern med ett av Irans ledande 
biotech företag, Pooyesh Darou. Affären förväntas kunna generera årliga 
intäkter på ca 80 MSEK för Xbrane då den når sin fulla potential. Försäljning 
av Spherotide planeras påbörjas i Iran under första halvåret 2017, då 
produktionsanläggningen i Italien förväntas ha uppnått myndighets-
godkännande. 

Efter en längre dialog under året ingick vi i januari 2016 i en licensaffär med 
Helvetic Biopharma för försäljning och marknadsföring av Xlucane i Iran. 
Helvetic Biopharma är ett schweiziskt läkemedelsbolag som ingår under 
samma ägarstruktur som Pooyesh Darou.  Affären innebär att Helvetic 
Biopharma producerar Xlucane för den iranska marknaden i existerande 
anläggning i Iran, genomför de kliniska studier som krävs för att uppnå 
marknadsgodkännande och sköter försäljning och marknadsföring i Iran. 

Xbrane tillhandahåller produktionsteknologin och erhåller enligt avtal 
milstolpebetalningar samt royalties då försäljning inletts. Vi har fram tills April 
2016 uppnått de två första milstolparna; tillfredsställande jämförande in-
vitro karakterisering med originalläkemedlet och teknologi överföring till 
Helvetic Biopharma. Xlucane beräknas kunna lanseras i Iran under 2017. I 
dagsläget finns, enligt vår vetskap, endast en biosimilar på Lucentis till 
försäljning i världen, lanserad av Intas i Indien. Xbrane kan därmed, 
tillsammans med Helvetic Biopharma, bli det andra bolaget i världen med 
en biosimilar på läkemedlet Lucentis till försäljning. Detta tycker vi givetvis är 
fantastiskt roligt. 

Notering på First North
Efter årets utgång, i januari 2016, fullföljde Xbrane en nyemission på totalt 
100,3 MSEK och noterades den 3 februari 2016 på Nasdaq First North. 
Kapitalet kommer framförallt att användas till att driva kommersialiserings-
processerna för våra ledande kandidater Spherotide och Xlucane. Vi 
välkomnar alla nya aktieägare!

Vårt fokus under 2016
Vårt fokus under 2016 är att driva processerna mot lansering framåt för 
Spherotide och Xlucane. För Spherotide genomför vi under året processen 
för att uppnå myndighetsgodkännande av vår produktionsanläggning i 
Italien och vi planerar för den jämförande kliniska studie som vi ämnar att 
genomföra under 2017 med siktet inställt på Europa. För Xlucane kommer 
vi att ta nästa steg i utvecklingen och skala upp produktionen till kommersiell 
skala. Vi arbetar även med att etablera partners för försäljning och 
marknadsföring av Spherotide och Xlucane runt om i världen.

Vi kommer att flytta in i nya lokaler med ett nytt laboratorium i Stockholm 
och vi kommer att fortsätta förstärkningen av organisationen.

Det är med stor tillförsikt vi ser fram emot 2016 och att vidareutveckla 
Xbrane och våra produkter.

    Martin Åmark

VD KOMMENTERAR

2015 var ett händelserikt och viktigt år för Xbrane Biopharma. Bolaget uppnådde under året flera viktiga milstolpar och har nu byggt upp 
en stark infrastruktur för utveckling och produktion av komplexa generikaläkemedel och har tecknat väsentliga försäljnings och distribu-
tionsavtal inför kommande lanseringen av de två ledande läkemedelskandidaterna i Iran.
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2016
• Xbrane ingår licensavtal med Helvetic Biopharma för kommersialisering av Xlucane i Iran. 

• Xbrane genomför en kapitalanskaffning på 100 MSEK och introduceras på Nasdaq First North.

2015
• Xbrane förvärvar Primm Pharma srl – ett italienskt företag specialiserat på utveckling och produktion 
av generika på läkemedel med kontrollerad frisättning med prostatacancerläkemedlet Spherotide som 

första produkt.

• Xbrane ingår ett distributionsavtal med det ledande bioteknikbolaget Pooyesh Darou för försäljning och 
marknadsföring av Spherotide i Iran och närliggande länder i Mellanöstern. Affären uppskattas kunna 

generera intäkter till Xbrane på uppemot 80 MSEK då den når sin fulla potential.

2014
• Xbrane arbetar med några av världens största läkemedelsbolag för 

att utveckla proteinproduktionssystem under tjänsten OptiXpress.

2013
• Xbrane lanserar sin tjänst OptiXpress som riktar sig mot framförallt läkemedelsbolag 

i behov av optimering av sin produktionsprocess för olika proteiner.

2012
• Xbrane delas upp i två bolag varefter Abera AB tar över vaccinutvecklingsdelen 

och Xbrane fokuserar på proteinproduktion.

2011
• Xbrane tecknar distributionsavtal med DNA 2.0.

2009
• Xbrane skriver distributionsavtal med New England Biolabs 

för proteinproduktionsplattformen.

2008
• Xbrane Biopharma grundas av Docent Jan-Wilem de Gier och Doktor Samuel Wagner på Stockholms 

universitet baserat på en upptäckt som möjliggör en högre produktivitet och därmed lägre produktionskostnader 
vid tillverkning av utvalda proteiner jämfört med befintliga standardsystem på marknaden. 

HISTORIK
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Vision 
Xbranes vision är att tillgängliggöra kostnadseffektiva läkemedel till den del 
av världens befolkning som lider av allvarliga sjukdomar men som saknar 
möjligheten att finansiera adekvat behandling samt att minska kostnads-
bördan hos de sociala välfärdssystemen i den utvecklade världen. 

Målsättning
Xbranes långsiktiga målsättning är att bli världsledande inom vår portfölj 
bestående av komplexa generikaläkemedel. Xbranes mål är att omsätta 
över 200 MSEK med en bruttomarginal på över 50 procent 2020 med 
produkten Spherotide. Utöver detta har Xbrane som mål att under 2020 
generera signifikant omsättning från Xlucane i framförallt tillväxtländer 
varefter försäljning i EU och USA kan påbörjas först från och med 2022 
respektive 2020

Strategi 
Xbranes strategi består i att applicera våra teknologiplattformar på vår pro-
duktportfölj som består av noga utvalda läkemedelskandidater för vilka 
marknadspotentialen är signifikant och Xbrane förväntas kunna ha en 
fördelaktig konkurrensposition. Xbranes främsta konkurrensfördel ligger i 
att, genom sina teknologiplattformar och kompetens, uppnå en lägre pro-
duktionskostnad för sina läkemedelskandidater jämfört med konkurrenter. 
Strategin bygger på fyra hörnstenar:

Bygg unika teknologiplattformar och kompetens: I centrum av Xbranes 
verksamhet ligger våra teknologiplattformar och vår kompetens inom 
produktionsprocesserna för våra läkemedelskandidater. Detta lägger 
grunden till den konkurrensfördel Xbrane försöker bygga för sina 
produkter; högkvalitativa produkter till lägsta produktionskostnad. 
Xbrane har idag två teknologiplattformar, en inom proteinproduktion 
och en inom läkemedel med kontrollerad frisättning, som Xbrane 
bygger sin produktportfölj på.

Utveckla kostnadseffektiva produkter: Fokus i vårt utvecklingsarbete är 
att etablera produktionsprocesser som leder till generika/biosimilar- 
kandidater som så nära som möjligt efterliknar originalläkemedlet till så 
låg produktionskostnad som möjligt. Xbrane lägger stor vikt vid att 
optimera processerna ur ett kostnadsperspektiv redan på laboratorie-
skala men även givetvis vid uppskalning till industriell skala.

Etablera nätverk av lokalt starka försäljnings och distributionspartners: 
Xbrane arbetar med att bygga upp ett nätverk av lokala och regionala 
samarbetspartners för försäljning av sina produkter. Målet är att 
använda detta nätverk för att kunna lansera våra produkter som Xbrane 
för närvarande arbetar med utveckling av samt över tid ytterligare 
produkter. 

Lansera tidigt i tillväxtländer: Det finns i många fall betydande potential 
för lägre prissatta generika/biosimilar produkter i dessa regioner.  
Originalläkemedlen är i vissa länder ej skyddade av patent och den  
regulatoriska vägen är i många fall enklare än i högt reglerade regioner 
som EU och USA.

Affärsmodell
Xbrane tillämpar två huvudsakliga affärsmodeller för sina läkemedelspro-
dukter; 

• Försäljning av produkt: Xbrane säljer en intermediär eller färdig läkeme-
delsprodukt till försäljnings- och marknadsföringspartner till ett transferpris.  

• Utlicensiering av produktionsteknologi: Xbrane ut-licensierar en utvecklad 
produktionsprocess till samarbetspartner som står för produktion, mark-
nadsregistrering, försäljning, klinisk prövning och marknadsföring. Betalning 
sker i form av initial betalning, betalning vid uppfyllande av förutbestämda 
milstolpar samt royalties.

1

2

3

4

VISION, MÅLSÄTTNING, STRATEGI
OCH AFFÄRSMODELL

Mikrosfär

Aktiv substans

Bygg unika teknologiplatt-
formar och kompetens

Utveckla kostnads-
effektiva produkter

Etablera nätverk av lokalt starka 
försäljnings och distributionspartners

Lansera tidigt 
i tillväxtländer

Läkemedel med kontrollerad frisättning Biosimilarer

1 2 3 4
Strategi

Verksamhets
områden:

”Bli världsledande inom vår portfölj av komplexa generikaläkemedel”
”Tillgängliggöra kostnadseffektiva läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar till världens befolkning”

Målsättning:

Vision:
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MARKNADSÖVERSIKT

Komplexa läkemedel5 inom de nischer som Xbrane fokuserar på och som 
har förlorat sitt patentskydd omsatte under 2015 sammanlagt cirka 300 
Mdr SEK. Generika, eller biosimilarer, på dessa läkemedel omsatte cirka 25 
Mdr SEK vilket motsvarar en andel av försäljning, eller penetration, runt 10 
procent. Detta måste anses vara lågt i jämförelse med motsvarande 
penetration för enklare syntetiskt tillverkade småmolekylära läkemedel 
vilken ligger över 70 procent mätt i volym och över 30 procent mätt i värde  
i ledande länder som Tyskland och Storbritannien6. Anledningen bakom den 
jämförelsevis låga generika/biosimilarpenetrationen inom komplexa 
läkemedel bedömer Xbrane vara den högre komplexiteten i utvecklingen 
och produktionen vilket gör att få produkter har nått marknaden och, när 
det gäller biosimilarer, det något mer omfattande regulatoriska ramverket 

samt den lägre acceptansen hos läkare och patienter. Mycket talar dock för 
att detta kommer att förändras över tid allteftersom fler komplexa generika/
biosimilarer introduceras på marknaden, kostnadstrycket från finansiärer av 
läkemedlen ökar, acceptansen hos läkare och patienter att använda de 
billigare generika/biosimilarprodukterna istället för originalläkemedlen ökar 
samt att regelverken utvecklas exempelvis genom att introducera 
automatisk utbytbarhet även för biosimilarer såsom har gjorts för vanlig 
generika i många länder. Detta sammantaget med att patent på komplexa 
läkemedel med en sammanlagd försäljning på ytterligare 700 Mdr SEK 
kommer att förlora sitt patentskydd fram tills 2025 öppnar upp en betydande 
marknadspotential för generika på komplexa läkemedel. 

5Definierat som parentala läkemedel med formulering för kontrollerad frisättning baserad på inkapsling av den aktiva substansen i mikrosfärer av en biologiskt nedbrytbar polymer och biologiska läkemedel
6OECD statistik

Total försäljning av komplexa läkemedel som förlorat sitt patentskydd

Försäljning av komplexa generika

25
Mdr 
SEK

25
Mdr 
SEK

300
Mdr  
SEK

800
Mdr 
SEK

1000
Mdr 
SEK

Marknaden för komplexa läkemedel



9

De läkemedel med kontrollerad frisättning som Xbrane utvecklar har alla 
syntetiskt tillverkade peptider7 som aktiva substanser. Därmed används 
regelverken för antingen generika (motsvarande för EMA artikel 10(1) 
direktiv 2001/83/EC) eller så kallade hybrider (motsvarande för EMA artikel 
10(3) direktiv 2001/83/EC) för marknadsgodkännande. Detta kräver i högt 
reglerade länder påvisandet av bioekvivalens (generika) alternativt 
terapeutisk ekvivalens (hybrid) via en jämförande klinisk studie med origi-
nalläkemedlet i människa. Två läkemedel anses vara bioekvivalenta om 
plasmakoncentrationen i blodet av den aktiva substansen följer tillräckligt 
lika mönster. En bioekvivalensstudie går normalt sett ut på att referenspro-
dukten och testprodukten ges till två grupper av patienter eller frivilliga för-
sökspersoner varefter plasmakoncentrationen av den aktiva substansen 
mäts över tid tills den har eliminerats. En studie för att påvisa terapeutisk 
ekvivalens går ut på att påvisa att produkten har samma terapeutiska effekt 
jämfört med originalläkemedlet (så kallad ”non-inferiority-studie”). Kriterierna 
för om två läkemedel anses vara terapeutiskt ekvivalenta skiljer sig givetvis 
från läkemedel till läkemedel och stäms därmed av med regulatoriska 
myndigheter innan studien påbörjas. 

Biosimilarer är en förhållandevis ny företeelse och det regulatoriska 
ramverket är fortfarande under utveckling. I de flesta utvecklade länder och 
regioner - däribland EU och USA– föreligger specifika regulatoriska ramverk 
för godkännande av biosimilarer. Utvecklingsstegen för godkännande 
inkluderar generellt prekliniska studier och kliniska fas I/II och fas III studier 
för att påvisa liknande säkerhet och effekt jämfört med originalläkemedlet. 
Omfattningen av de kliniska studierna bestäms i diskussion med respektive 
regulatorisk myndighet och skiljer sig därmed beroende på läkemedel och 
regulatorisk myndighet. För registrerade biosimilarer i EU och USA har 
kliniska studier med 200 - 1 000 patienter använts för marknadsgodkän-
nande. Detta är betydligt färre patienter jämfört med originalläkemedlen där 
det inte är ovanligt med studier som inkluderar över 4 000 personer. 

7Molekyler med mindre än 40 aminosyror i sekvens

REGULATORISKT RAMVERK
FRÅN UTVECKLING TILL 

MARKNADSINTRODUKTION

Kliniska 
studier:

Bioekvivalensstudie som påvisar 
bioekvivalens, dvs liknande plasmakon- 
centration av den aktiva substansen, 
jämfört med originalläkemedlet.

Non-inferiority studie som 
påvisar terapeutisk ekvivalens 
jämfört med originalläkeemedlet.

Fas I/II som påvisar säkerhet och effekt 
i mindre patientgrupp och Fas III som 
påvisar liknande terapeutisk effekt jämfört 
med originalläkemedlet i större patientgrupp.

Generika
EU: EMA Direktiv 2001/83/EC Artikel 10 (1)
USA: FDA 505 (j) ANDA

Hybrid
EU: Direktiv 2001/83/EC Artikel 10 (3)
USA: FDA 505(b)(2)

Biosimilar
EMA Guideline on similar 
biological medicinal products
USA: FDA PHS Act

Regulatoriskt 
ramverk:
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Xbranes proteinproduktionsteknologi
Biologiska läkemedel och därmed även biosimilarer har proteiner som 
aktiva substanser. Proteiner är komplexa molekyler som på ett effektivt sätt 
inte kan tillverkas syntetiskt utan endast i levande celler genom att en 
DNA-sekvens introduceras i värdcellen, där receptet för att producera det 
givna målproteinet finns med. Produktion sker i fermenteringstankar där 
cellerna producerar målproteinet under tillsättande av bl.a. syre och glukos. 
Proteiner kan produceras i olika sorters levande celler varav de vanligaste är 
bakterieceller av typen E.coli, mamaliska celler (däggdjursceller), jästceller 
och olika typer av växt- och djurceller. Olika celler lämpar sig olika väl för 
olika målprotein. Exempelvis kan fullängdsantikroppar än så länge inte 
produceras i E.coli men E.coli har för många andra proteiner fördelen att 
bakteriestammarna är mer kostnadse ektiva och att de har relativt hög re-
gulatorisk acceptans hos myndigheterna.

Xbranes teknologi är baserad på produktion av proteiner i E.coli celler. Det 
unika med vår teknologi är att den kan leda till upp till 85% lägre produk-
tionskostnad på specifika proteiner. Detta kan åstadkommas genom att vår 
teknologi möjliggör att reglera produktionsintensiteten av det givna målpro-
teinet i värdcellerna. Det har visat sig att det kan uppstå en toxisk effekt i 
värdcellerna vid för hög produktionsintensitet och nyckeln blir därför att hitta 
den optimala produktionsintensiteten för det givna proteinet som maximerar 
produktiviteten för hela systemet. Det är precis detta som Xbranes teknologi 
möjliggör och den har visat sig kunna leda till upp till 8x högre produktivitet 
jämfört med ett standardsystem baserat på E.coli. Med produktivitet menas 
antal gram protein som produceras per liter fermenteringstank. Eftersom 
produktionskostnaden för en given skala av fermenteringstank är oberoende 
av produktiviteten i systemet får en högre produktivitet en direkt påverkan 
på produktionskostnaden per gram protein. Genom en 8x högre produkti-
vitet på ett specifikt protein kan Xbrane uppnå en upp till 85% lägre produk-
tionskostnad jämfört med ett standardsystem. 

FORSKNING OCH UTVECKLING

Xbranes teknologi möjliggör reglerandet av produktionsintensiteten i systemet, illustrerat i bilden ovan som en dimmerfunktion. Detta har visats 
kunna leda till signifikant högre produktivitet och kostnadseffektivitet i produktion av proteiner än standardsystem i E.coli där produktionen bara 
har ett på och av läge. 

 15 VINNOVA-NYTT   JUNI 2010
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Xbranes teknologi möjliggör reglerande av produktionsintensiteten
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**I totalt 10 olika kundprojekt för bl.a. Spiber, MedImmune och Crescendo Biologics. ***Optimisation of Over-Expression in E. coli and Biophysical 
Characterisation of Human Membrane Protein Synaptogyrin, *Baserat på nuvarande process för Xlucane ****Givet körning i liknande storlek av 
fermenteringstank, Xbrane ́s teknologi jämfört med standard E-colisystem.

Antal gånger högre produktivitet 
i XBranes teknologi jämfört med 

standardsystem i E.coli

Potentiell 
produktionskostnad**** 

(index)

50

Xbranes teknologi har påvisat upp till 8x högre produktivitet jämfört med standardsystem i E.coli

Xbranes mikrosfärsteknologi
Xbranes teknologi baseras på att den aktiva substansen, typiskt sett en 
syntetiskt tillverkad peptid, kapslas in i små mikrosfärer bestående av en 
biologiskt nedbrytbar polymer. I kroppen bryts polymeren gradvis ner och 
den aktiva substansen frisätts.  

Fokus för Xbrane är att utveckla produktionsprocesser som leder till 
mikrosfärer som har så lik sammansättning och komposition som mikrosfä-
rerna i originalläkemedlet som möjligt och därmed leder till så lik frisättning 
av den aktiva substansen över tid som möjligt. Detta har visat sig vara svårt 
eftersom små ändringar i produktionsprocessparametrar som temperatur, 
pH, omrörningshastighet samt i formuleringen leder till annorlunda sam-
mansättning och komposition av mikrosfärerna och därmed annorlunda 
frisättning av den aktiva substansen i kroppen över tid. Tillvägagångssättet 
bygger därför på ingående studier av originalprodukten, dess kemiska sam-
mansättning och beteende in vivo, följt av experiment med olika formule-
ringar och produktionsparametrar vars resultat kontinuerligt testas in vivo i 
syfte att jämföra frisättningsmönstret med originalproduktens. Xbrane har 

med denna metod framgångsrikt utvecklat produkten Spherotide som 
förväntas bli världens första generika på läkemedlet Decapeptyl – ett 
läkemedel som förlorade sitt patentskydd för ett antal år sedan och ännu ej 
utmanats av generika.

Den aktiva substansen i läkemedlet kapslas in i mikrosfärer av en 
biologiskt nedbrytbar polymer. När läkemedlet injiceras bryts poly- 
meren ned och frisätter den aktiva substansen.

Mikrosfär

Aktiv substans



12

Spherotide
Spherotide förväntas bli världens första generika på 1-månadsformulering-
en av läkemedlet Decapeptyl (marknadsförs även under namnen Trelstar, 
Pamorelin och Dipherelin i olika delar av världen) med den aktiva substansen 
Triptorelin, i en formulering för kontrollerad frisättning. Triptorelin reducerar 
produktionen av könshormon i kroppen och används i huvudsak vid 
behandling av lokalt avancerad eller metastatisk hormonberoende prosta-
tacancer men även endometrios. Läkemedel med den aktiva substansen 
Triptorelin omsätter cirka 3,7 Mdr SEK globalt och finns tillgänglig i formule-
ringar för omedelbar, 1-, 3- och 6-månaders verkan. Patenten på 
Decapeptyl med kontrollerad frisättning har gått ut både i USA och EU, men 
ännu finns inga generika på marknaden. Xbrane har även en 3-månaders-
formulering av Spherotide under utveckling.

Xbrane genomgår för närvarande processen för att erhålla myndighetsgod-
kännande (så kallat Good Manufacturing Practice godkännande) för pro-
duktionsanläggningen för Spherotide i Italien.

Xlucane
Xlucane är en biosimilarkandidat på läkemedlet Lucentis som används i 
behandling mot framförallt den våta formen av åldersrelaterad makuladege-
neration, en ögonsjukdom som drabbar äldre människor och leder till 
försämrad syn och i värsta fall blindhet. Lucentis är även godkänt för 
behandling av diabetesrelaterat makulaödem och makulaödem till följd av 
retinal ocklusion. 

Lucentis innehåller proteinet Ranibizumab som aktiv substans. Xbrane har 
utvecklat produktionsprocessen av Ranibizumab baserat på sin patenterade 
proteinproduktionsteknologi och vi bedömer att produktiviteten i systemet 
är cirka 7 gånger högre än i ett standardsystem i E.coli. Xbrane har 
genomfört jämförande in-vitro karakterisering såsom bindningsstudier och 
mappning av aminosyrasekvensen där Xlucane har påvisat hög likhet med 
originalläkemedlet Lucentis.

PRODUKTPORTFÖLJ

Xbrane har en produktportfölj som består av åtta potentiella läkemedelskandidater som tillsammans adresserar en marknad på cirka 95 
miljarder SEK. De längst gångna produkterna är Spherotide och Xlucane för vilka försäljning är planerad att påbörjas i Iran under 2017 
genom redan etablerade partner relationer. 

Generika på läkemedel med 
kontrollerad frisättning:

Biosimilarer:

Processutveckling GMP-produktion
Jämförande 
klinisk studie

Marknads 
registrering

Spherotide

Exenasphere

Luprosphere

Risperisphere

Octreosphere

Xlucane

Xcimzane

Xoncane

2016 2017 2018

2016

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016 2017-2018 2018-2020

Processutveckling GMP-produktion Fas I/II Fas III

Orginalläkemedel

Decapeptyl

Bydureon

Lupron

Risperidal Consta

Sandostatin LAR

Lansering i vissa 
tillväxtländer

Lansering i vissa 
tillväxtländer

Aktiv substans

Triptorelin

Exenatide

Leuprolid

Risperidon

Oktreotid

Indikation

Prostatacancer

Typ 2 diabetes

Prostatacancer

Schizofreni

Akromegali

Global försäljning (Mdr SEK)

3,7

4,2

15

11

15

Patentets utgång

Utgått

2022 (US)

Utgått

2020

Utgått

Orginalläkemedel

Lucentis

Cimzia

Oncaspar

Aktiv substans

Ranibizumab

Certolizumab pegol

Pegaspargase

Indikation

Åldersrelaterad 
makula- degeneration

Reumatism

Akut lymfatisk 
leukemi

Global försäljning (Mdr SEK)

35,4

8

1,6

Patentets utgång

2020 (US)

2024

2017

ca 95 Mdr SEK
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Spherotide
GnRH analoger används som en del av behandlingen av prostatacancer 
och endometrios och omsätter globalt cirka 22 Mdr SEK. Decapeptyl med 
den aktiva substansen Triptorelin är en av flera GnRH analoger med konkur-
rerande läkemedel som Lupron med aktiv substans Leurpolide och Zoladex 
med aktiv substans Goserelin. Trots att dessa i flera studier påvisats ha 
likvärdig effekt och säkerhet ligger prisnivån på formuleringarna med kon-
trollerad frisättning kvar på en hög nivå runt 100 EUR per månadsinjektion i 
Europa. Lupron har blivit utmanat av två läkemedel med annorlunda 
teknologi för att åstadkomma kontrollerad frisättning och därmed registre-
rade som nya läkemedel med Leuprolide som aktiv substans, Eligard och 
Lutrate, samt en hybrid, Sandoz Leuprolide. Prissättningen på Sandoz 
Leuprolide har i många fall legat runt 25% under originalläkemedlet Lupron. 
Spherotide kommer givetvis att konkurrera med originalläkemedlet 
Decapeptyl som omsätter runt 3,7 Mdr SEK globalt men även med de 
andra GnRH analogerna. Vi bedömer det som att det finns en betydande 
potential för Spherotide, konkurrensmässigt prissatt, i den bredare GnRH 
analogmarknaden. 

Xbrane har en etablerad partner för försäljning i Iran, Pooyesh Darou, och 
försäljning planeras under 2017 så snart myndighetsgodkännande (så kallat 
Good Manufacturing Practice godkännande) för produktionsanläggningen 
för Spherotide i Italien samt data från kliniska studier har erhållits. Med siktet 
inställt på Europa planerar XBrane att genomföra en klinisk studie på 
Spherotide 1-månadsformulering jämfört med Decapeptyl i Europa under 
2017. Marknadsgodkännande i de större Europeiska länderna beräknas 
kunna uppnås mot slutet av 2018. Xbrane har 3-månadersformulering av 
Spherotide under utveckling med cirka 1 års fördröjning jämfört med 1-må-
nadsformulering.

För den iranska marknaden kommer Xbrane att sälja Spherotide i bulk till 
vår lokala partner, Pooyesh Darou, som genomför fyllnad i vialer och 
förpackning lokalt och står för marknadsregistreringen.  I andra länder 
kommer Xbrane att sälja antingen som en bulkprodukt för lokal vialfyllnad 
eller färdig läkemedelsprodukt till partners. Beroende på lokala omständig-
heter och typ av samarbetspartner kan marknadsregistrering komma att 
göras i antingen Xbranes eller samarbetspartners namn.

KOMMERSIALISERING AV
VÅRA PRODUKTER

Global försäljning av läkemedel med 
Triptorelin som aktiv substans

Uppskattad marknadsandel 
för Triptorelin i marknaden 

för GnRH analoger

Xbranes partner för 
försäljning och 
marknadsföring

<5%

<5%

n/a

ca. 70%

n/a

ca. 50%

15-20%*

Pooyesh Darou

Pooyesh Darou 
(selekterade länder)

*Baserat på genomsnitt i Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien
Källa: IMS Health, Ipsen strategy day presentation, Pooyesh Darou, Xbrane analys och uppskattningar
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Xlucane
Vi uppskattar att över 10 miljoner människor lever med ögonsjukdomarna 
åldersrelaterad makuladegeneration, diabetesrelaterat makulaödem och 
makulaödem till följd av retinal ocklusion världen över. VEGF-a hämmare 
som Lucentis och dess främsta konkurrent Eylea utgör i västvärlden den 
främsta behandlingsmetoden. Priset på dessa originalläkemedlet ligger runt 
10 TSEK per dos och månatliga doser krävs. Andra får behandling med 
läkemedlet Avastin som inte är godkänt för behandling av någon av dessa 
ögonsjukdomar men som har visat sig kunna ha liknande effekt vid 
behandling som Lucentis. Behandling med Avastin har dock resulterat i 
flera allvarliga fall med ögoninfektioner och blindhet som följd hos patienter. 

Lucentis omsätter 35,4 Mdr SEK globalt och Eylea cirka 25 Mdr SEK, 
medan det för Avastin för tillfället inte finns någon tillförlitlig statistik över hur 
stor andel av försäljningen som går till behandling av ovan nämnda ögon-
sjukdomar. Behandlingsfrekvensen med VEGF-a hämmare är normalt sett 
månatlig och varar typiskt sett under 12-24 månader. Stor del av den 
drabbade befolkningen behöver behandling i båda ögonen.  I USA och 
Europa uppskattar vi att marknaden för VEGF-a hämmare är runt 7 Miljoner 
doser per år i behandling av en uppskattad adresserbar patientgrupp på 
cirka 2,5 Miljoner. Detta motsvarar cirka 3 doser per adresserbar patient per 
år.

På grund av det höga priset på Lucentis och Eylea går stora delar av den 
drabbade befolkningen i tillväxtländer utan behandling. Avastin används 
också till större utsträckning i dessa regioner än i västvärlden. Marknadspo-
tentialen för en lägre prissatt biosimilar på Lucentis i dessa regioner kan 
vara betydande men beror på många faktorer som, t.ex. antal ögonkliniker 
och ögonläkare per capita, medvetenhet kring dessa ögonsjukdomar, 
slutliga priset på biosimilaren och utformning av sjukvårdsförsäkringssys-
tem. 

Xbrane har en etablerad partner för Xlucane i Iran, Helvetic Biopharma som 
ingår under samma ägarstruktur som Pooyesh Darou, Xbrane tillhandahål-
ler produktionsteknologin medan Helvetic Biopharma står för produktion, 
markandsregistrering, kliniska studier, försäljning och marknadsföring av 
Xlucane i Iran. Xbrane erhåller enligt avtal milstolpe-betalningar samt 
royalties på försäljning. De två första milstolparna i avtalet, slutförande av 
tillfredsställande jämförande in-vitro karakterisering av Xlucane och originall-
äkemedlet Lucentis samt genomförd teknologiöverföring, är uppnådda. 
Nästa steg i processen innefattar fullskalig produktion, in-vivo studier, 
kliniska studier och ansökan om marknadsgodkännande. Försäljning 
förväntas kunna påbörjas under 2017. Xbrane söker för närvarande samar-
betspartners i andra tillväxtregioner där lansering beräknas kunna ske 
tidigast under 2018 medan lansering i EU och USA kan ske först efter 2022 
respektive 2020, efter att respektive patent har gått ut.

Källa: IMS Health, Datamonitor, Xbrane uppskattningar och analys

Region

Europa

USA

Indien

Kina

CIS

Latinamerika

Sydostasien

Iran

Övriga Mellanöstern

Lucentis 
patent 
utgång

2022

2020

2018

Mexico 2018

Turkiet 2018

Partner

Helvetic Biopharma

Adresserbara 
patienter (M)

1,3

1,2

1,7

2,8

0,5

1,2

0,5

0,1

0,8

Försäljning 
Lucentis 2013 

(Mdr SEK)

14,2

16,7

4,5
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Xbrane har i Sverige ett laboratorium där vi fokuserar på utveckling av bio-
similarer. Vi har modern utrustning för småskalig fermentering, rening samt 
enklare karakterisering av proteiner. Xbrane har 10 anställda per 28 April 
2016 i Sverige.

Xbrane förvärvade under 2015 det italienska företaget Primm Pharma  
som ansvarar för utveckling och produktion av mikrosfärsprodukterna.  

Produktionen av den ledande produkten Spherotide sker i en egen 
anläggning som är etablerad inom läkemedelsbolaget ICIs faciliteteter enligt 
kontraktstillverkningsavtal. Utvecklingen av nya produkter sker via 
licensavtal med systerbolaget Primm av en grupp på 5 forskare. Primm 
Pharma har 4 anställda per 28 April 2016 och har huvudkontor i Milano.

ORGANISATION OCH
MEDARBETARE

Styrelse

VD
Martin Åmark

Head of Biosimilars/COO
Siavash Bashiri

CTO
David Vikström

Head of Production
Carlo Colombo

Head of Controlled release generics
Paolo Sarmientos

Organisation
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Martin Åmark | VD
Martin Åmark har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska högskola samt en MBA från INSEAD. Han 
har åtta års erfarenhet från Bain & Co där han arbetade som managementkonsult. På Bain & Co arbetade Martin främst med före-
tagsförvärv, strategi och organisation tillsammans med byråns nordiska klienter vilka är verksamma inom flera industrier, inklusive 
life science och läkemedel. 

Siavash Bashiri | Head of Biosimilars/COO
Siavash Bashiri har en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Siavash Bashiri har de senaste åren 
framgångsrikt lett Xbranes svenska verksamhet och arbetat med flera större läkemedelsbolag i leverans av skräddarsydda prote-
inproduktionssystem. Siavash Bashiri har vidare tidigare erfarenhet från Agilent Technologies där han var försäljningschef i EMEA 
för en av Agilent Technologies produkter. Han har även erfarenhet av processen med kommersialisering av biotech start-ups. 

David Vikström | CTO
David Vikström har doktorerat inom expressionssystem för proteiner i E.coli. Han började på Xbrane 2010 och har sedan dess 
framgångsrikt utvecklat nya teknologier och stammar för olika proteiner. Han leder för närvarande utvecklingen av Xbranes biosi-
milarkandidater. 

Paolo Sarmientos | Head of Controlled release generics
Paolo Sarmientos har en Ph.D. i bioorganisk kemi från universitet i Neapel. Han har mer än 25 års erfarenhet från ledande befatt-
ningar inom läkemedelsbranschen för Pfizer, Genetica och Menarini. De senaste åren Paolo har arbetat som VD för Primm S.r.l. 
och framgångsrikt byggt upp en tjänsteverksamhet inriktad mot läkemedelsindustrin samt lett utvecklingen av Spherotide och 
andra generikakandidater med kontrollerad frisättning. 

Carlo Colombo | Head of Production
Carlo Colombo har doktorerat i teknisk kemi från universitetet i Milano. Han har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelstillverkning 
från generikatillverkare som ICI och Euticals. Carlo Colombo har tidigare varit platschef för fem olika produktionsanläggningar för 
läkemedel däribland ICI:s produktionsanläggning i Cellole. Han har stor erfarenhet från alla aspekter av läkemedelstillverkning, 
inklusive myndighetskrav (GMP), process och supply chain-optimering och kvalitetskontroll. 

LEDNING
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Saeid Esmaeilzadeh | Ordförande
Saeid Esmaeilzadeh är adjungerad professor i materialkemi vid Stockholms universitet. Han disputerade vid samma universitet år 
2000 och år 2002 utsågs Saeid till Sveriges yngsta docent. Han har mottagit ett stort antal priser och utmärkelser för sin forskning 
och sina insatser som entreprenör. Saeid är tidigare VD för Sdiptech AB (publ) och Diamorph AB (publ). Saeid är serieentreprenör 
och har medverkat i uppbyggnaden av flera forskningsbaserade företag. 

Peter Edman | Ledamot
Peter Edman har en lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från läkemedelsindustrin och har haft en rad ledande forskningsbe-
fattningar inom Orexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia. Han har även varit laborator vid Läkemedelsverket. 
Peter har dessutom varit professor i läkemedelsformulering och adjungerad professor i läkemedelsadministrering (drug-delivery) vid 
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. 

Maris Hartmanis | Ledamot
Maris har 30 års erfarenhet från ledande positioner som VD, ledande positioner som VD, FoU-chef och styrelseerfarenhet från det 
internationella Life Science-området. Han har både erfarenhet av stora organisationer och mindre nystartade företag. Maris har varit 
VD för två svenska publika läkemedelsföretag, Medivir och BioPhausia. Maris är Tekn. Dr. och docent i biokemi från Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Alf Lindberg | Ledamot
Alf Lindberg har stor erfarenhet av att utveckla vaccin. Han är tidigare professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska institutet. Han 
har varit CSO samt forskningschef på Wyeth Vaccines och Sanofi Pasteur och ledde bland annat utvecklingen av ett av världens 
mest säljande vaccin, Prevnar. Alf har också varit sekreterare för Nobelkommittén för Medicinpriset. Alf Lindberg är verksam som 
styrelseledamot i flera biotech- och vaccinutvecklingsföretag verksamma över hela världen. 

Karin Wingstrand | Ledamot
Karin Wingstrand har en bred erfarenhet av den internationella läkemedelsindustrin från ledande befattningar inom regulatorisk-, 
framaceutisk- och analytisk FoU, projektledning samt klinisk utveckling. Karin Wingstrand har varit global chef och vice VD för 
klinisk utveckling på AstraZeneca. 

STYRELSE
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Styrelsen för Xbrane Biopharma AB, 556749-2375 får härmed avge 
årsredovisning för 2015, bolagets åttonde räkenskapsår.

Verksamhetens art och inriktning
Xbrane Biopharma AB (”Xbrane”) är ett bioteknikbolag specialiserat på 
utveckling och produktion av komplexa generika. Xbrane fokuserar på två 
specifika marknadssegment; generika på läkemedel med kontrollerad 
frisättning och biosimilarer (generika på biologiska läkemedel).

Xbranes ledande produkt inom segmentet generika på läkemedel med kon-
trollerad frisättning är Spherotide. Spherotide är en generikakandidat på 
originalläkemedlet Decapeptyl som används i huvudsak vid behandling av 
prostatacancer. Spherotide planeras lanseras i Iran under 2017, i andra 
tillväxtregioner 2017 och framåt beroende på lokala regulatoriska krav och i 
EU mot slutet av 2018. Xbranes ledande produkt inom segmentet biosimi-
larer är Xlucane. Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis 
som används i behandling mot åldersrelaterad makuladegeneration, en 
ögonsjukdom som drabbar framförallt äldre människor och leder till kraftigt 
försämrad syn och i värsta fall blindhet. 

Xbrane äger sedan den 30 september 2015 det italienska dotterbolaget 
Primm Pharma srl som fokuserar på generika på läkemedel med kontrolle-
rad frisättning samt produkten Spherotide. Primm pharma äger anlägg-
ningstillgångarna relaterade till produktionsanläggningen för Spherotide 
utanför Neapel i Italien.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Xbrane förvärvade Primm Pharma Srl. Förvärvet finansieras genom 
utgivandet av en konvertibel som klassificeras som eget kapital. Konverti-
beln innehas av Primm Pharma´s före detta ägare, uppgår till 56 MSEK och 
kan konverteras till aktier enligt aktiepriset som gällde under nyemissionen 
på 42,5 SEK per aktie under en tidsperiod fram till 2020 förutsatt att totalt 
6 olika milstolpar gällande kommersialiseringen av Spherotide uppfylls. 

• Under räkenskapsåret ingick Xbrane ett distributionsavtal med distributö-
ren Pooyesh Darou i Iran gällande försäljning och marknadsföring av 
produkten Spherotide

• På extra bolagsstämma 13:e november beslutades om att genomföra en 
fondemission som ökade bolagets aktiekapital med 399 100,16 kr, utan 
utgivande av nya aktier. Beslut fattades samtidigt om en aktiesplit i relationen 
1:10. Moderföretagets aktiekapital uppgår vid årets utgång därmed till 500 
000 kr fördelat på 2 230 290 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,22 kr. 

• På den extra bolagsstämman den 13:e november beslutades även om att 
byta namn på bolaget från Xbrane Bioscience till Xbrane Biopharma och att 
byta bolagskategori från ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag. 

• Styrelsen beslutade den 1:a december, baserat på bemyndigande från 

den ordinarie bolagsstämman den 26 juni, att genomföra en nyemission på 
totalt 2 360 000 aktier till en värdering på 42,5 SEK samt att uppta bolagets 
aktier för handel på Nasdaq First North

• Vid bolagsstämman den 26 juni beslutas att tillsätta Karin Wingstrand, 
Maris Hartmanis och Peter Edman som styrelseledamöter i Xbranes 
styrelse.

• Martin Åmark tillträdde som VD för Xbrane.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Finansinspektionen godkände den 4 januari 2016 Xbranes prospekt inför 
en nyemission riktad mot allmänheten.

• Xbrane genomförde en nyemission som inbringade totalt sett 100,3 
MSEK före transaktionskostnader fördelat på 2 360 000 aktier och ca 1 300 
ägare

• Xbrane tecknade ett avtal gällande försäljning och distribution av sin 
ledande Lucentis biosimilar, Xlucane, för att lanseras på den iranska 
marknaden av det schweiziska bioläkemedelsbolaget Helvetic Biopharma.

• Xbrane´s aktie upptogs den 3 februari 2016 till handel på Nasdaq First 
north

Planerade väsentliga milstolpar under 2016
• Att uppnå myndighetsgodkännande för vår produktionsanläggning för 
Spherotide och med godkända kliniska studier kunna påbörja försäljning av 
Spherotide i Iran under 2017.

• Att tillsammans med vår partner Helvetic Biopharma etablera produktion 
och genomföra de kliniska studierna som krävs för att påbörja försäljning av 
Xlucane i Iran

• Att sluta fler samarbetsavtal gällande försäljning och marknadsföring av 
både Spherotide och Xlucane med ytterligare partners runt om i värden

Risker och osäkerhetsfaktorer
Om någon av nedan beskrivna risker skulle materialiseras kan det innebära 
omfattande negativa effekter på koncernens verksamhet, resultat, finansiell 
ställning och utsikter 

Myndighetsgodkännanden 
För att kunna marknadsföra och sälja produkter måste marknadsgodkän-
nande erhållas från ansvarig myndighet i respektive land. Xbrane kan inte 
garantera att sådana marknadsgodkännande erhålls i den omfattning som 
krävs för att kunna uppnå målsättningar för framtiden. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kliniska studier 
I de flesta länder där Xbrane ämnar att lansera sina produkter krävs genom-
förandet av kliniska studier som påvisar tillfredsställande likhet med origi-
nalläkemedlet i termer av säkerhet och effekt för att kunna erhålla mark-
nadsgodkännande. Xbrane har för avsikt att genomföra jämförande kliniska 
studier för både Spherotide och Xlucane i egen regi samt i samarbete med 
partners. Om dessa studier skulle resultera i oförutsedda eller negativa 
resultat kan detta ha en negativ inverkan på bolaget. 

Samarbetspartners
Koncernen är beroende av, och kommer fortsätta att vara beroende av, 
samarbeten med olika samarbetspartners för att producera, marknadsföra 
och sälja sina nuvarande produkter och utveckla framtida produkter. 
Koncernens affär är därmed till stor del beroende av utomstående partners. 
Om dessa partners inte fullföljer sina skyldigheter enligt avtal, inte möter 
förväntade deadlines, eller om kvalitet eller noggrannhet i utfört arbete är 
otillräckligt kan planerade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter såväl 
som produktutveckling bli försenade eller avslutade. Vidare kan oförtsedda 
uppsägningar av avtal med existerande partners få en negativ inverkan på 
Xbranes verksamhet, finansiella ställning eller resultat. 

Etablerandet av nya försäljnings och marknadsförings partners
Xbranes intjäning är beroende av att Xbrane lyckas ingå ytterligare avtal för 
försäljning och marknadsföring av sina produkter. Möjligheten att ingå 
sådana avtal är bland annat beroende av kvaliteten på Xbranes produkter 
samt Xbranes trovärdighet som potentiell partner. Det finns en risk att 
Xbrane inte lyckas etablera sådana partnerskap eller att dessa tvingas ingås 
på för Bolaget ofördelaktiga villkor. 

Konkurrens 
Marknaden för uppföljningsläkemedel på biologiska läkemedel, så kallade 
biosimilarer, har visats stort intresse hos flera företag, både större läkeme-
delsföretag och mindre nischade bolag. Även området för generika på 
läkemedel med kontrollerad frisättning har visats intresse, framförallt hos 
mindre, nischade bolag. 

Försäljningsrelaterad risk 
Det är svårt att förutse marknadens mottagande av en ny produkt. Även om 
marknadsgodkännande erhålls, en partner för försäljning och marknadsfö-
ring är etablerad och ett konkurrensmässigt pris sätts finns det ingen garanti 
för att det blir en framgångsrik försäljning. 

Utveckling av läkemedelskandidater 
Forskning och utveckling, både nuvarande och framtida, utgör basen för 
Xbranes verksamhet. Xbrane har för avsikt att utveckla nya produkter inom 
sitt verksamhetsområde samt vidareutveckla de befintliga produkterna. 
Xbranes framgång är beroende av förmågan att utveckla befintliga och ta 
fram nya produkter som möter de krav som marknaden ställer.

Nyckelpersoner 
Xbrane är beroende av ett antal nyckelanställda, inklusive företagsledningen 
och andra anställda med specialistkompetens inom Xbranes affärsområ-
den. Xbranes framtida utveckling och framgång är beroende av dess 
förmåga att rekrytera och behålla sådana nyckelanställda. 

Finansieringsrisk 
Xbrane har behövt och kommer även fortsättningsvis behöva omfattande 
kapital för att bedriva forskning, utveckling och kommersialisering av 
Xbranes befintliga och framtida produkter. Xbrane befinner sig i en expansiv 
fas och det kan bli nödvändigt att söka ytterligare externt kapital i framtiden 
för att fortsätta bedriva sin verksamhet. Dock finns risk att sådan ytterligare 
finansiering inte finns tillgänglig för Xbrane till acceptabla villkor, eller över- 
huvudtaget. 
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Namn

Serendipity Ixora
Run Equity AB
Kjell Beijers Stiftelse 80-årsstiftelse
Jan-Wilhem de Gier
Martin Åmark
Christer Skogum
Siavash Bashiri
Mårten Hellberg
Celvigo AB
Epatse AB
Summa 10 största aktieägare
Summa övriga aktieägare
Total

Antal aktier

982 810
156 400
126 000
119 000
110 490
100 000
86 730
67 500
45 000
40 000

1 833 930
396 360

 2 230 290

Ägarandel

44,07
7,01
5,65
5,34
4,95
4,48
3,89
3,03
2,02
1,79

82,23
17,77

100,00

Ägarförhållanden
Xbrane hade per 2015-12-31 totalt 36 aktieägare fördelat på 2 230 290 aktier. De tio största ägarna per 2015-12-31 framgår av tabellen nedan.

Xbrane genomförde under januari 2016 en nyemission om 2 360 000 nya aktier som ledde till en ägarspridning, antalet aktieägare i Xbrane uppgick per 
den 2:a februari till ca 1 300 stycken.

Belopp i kronor (SEK)
 
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning
Soliditet (%)
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning*

2012

 991 081
-832 728
657 007

13,4
-679,2
-679,2

2011

139 186
-3 496 029
4 479 820

67,4
-2 847,1
-2 847,1

2014
 

189 627
-2 574 131
6 688 595

94,2
-11,6
-11,6 

2013
 

189 523
-2 107 340
9 195 327

94,5
-9,5
-9,5

2015

 392 859
-11 550 797
75 330 530

63
-5,18
-5,18

Finansiell utveckling i sammandrag för koncernen

Koncernen

Resultatutveckling
Nettoomsättningen under helåret uppgick till 393 TSEK (190) och hänför sig 
till försäljning av tjänster avseende leverans av skräddarsydda proteinpro-
duktionssystem. Övriga rörelseintäkter under helåret uppgick till 551 TSEK 
(1 315). Skillnaden mellan perioderna utgörs av erhållna utvecklingsbidrag 
på 1,3 MSEK under 2014 och en skattelättnad för Primm Pharma på 348 
TSEK under 2015. 

Rörelseresultatet under helåret uppgick till -11 551 TSEK (-2 574). Ersätt-
ningar till anställda uppgick till 4 139 TSEK (1 907). Antal anställda ökade 

från 4 till 9 varav 3 tillkom i samband med förvärvet av Primm Pharma s.r.l. 
Övriga externa kostnader uppgick till 6 632 TSEK (2 113), varav 2 768 
TSEK utgjordes av transaktionskostnader i samband med förvärvet av 
Primm Pharma s.r.l. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens kassa och likvida medel uppgick vid årets slut till 2 688 TSEK 
(6 201). Soliditeten uppgick till 63 procent (94). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -12 387 TSEK (-2 668). 

Investeringarna uppgick till 2 697 TSEK (0) avseende immateriella tillgångar 
och 1 467 TSEK (187) avseende materiella tillgångar. 

*Observera att resultat per aktie före- och efter utspädning avser resultat innan nyemission då denna registrerades först 2016. 
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Belopp i kronor (SEK)
 
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning
Soliditet (%)

2012
 

991 081
-832 728
657 007

13,4

Moderföretaget
Finansiell utveckling i sammandrag för moderföretaget

2014

 189 627
-2 574 131
6 688 595

94,2

2013
 

189 523
-2 107 340
9 195 327

94,5

2015

 392 859
-8 994 165
66 698 695

63

2011

139 186
-3 496 029
4 479 820

67,4

Resultatutveckling

Nettoomsättningen under helåret uppgick till 393 TSEK (190) och hänför sig 
till försäljning av tjänster avseende leverans av skräddarsydda proteinpro-
duktionssystem. Övriga rörelseintäkter uppgick till 41 TSEK (1 315). 
Skillnaden mellan perioderna utgörs av erhållna utvecklingsbidrag på 1,3 
MSEK under 2014. Rörelseresultatet under helåret uppgick till -8 994 TSEK 
(-2 574). Ersättningar till anställda uppgick till 3 977 TSEK (1 907). Antal 
anställda ökade från 4 till 6. Övriga externa kostnader uppgick till 5 332 
TSEK (2 113), varav 2 768 TSEK utgjordes av transaktionskostnader i 
samband med förvärvet av Primm Pharma s.r.l. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Moderföretagets kassa och likvida medel uppgick vid årets slut till 2 197 
TSEK (6 201). Soliditeten uppgick till 80 procent (94). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -7 341 TSEK (-2 668). 

Miljöpåverkan
De verksamheter som bedrivs i bolaget bedöms inte medföra några 
miljörisker och i dagsläget bedrivs verksamheten utan att den kräver miljö-
relaterade tillstånd från myndigheter av Xbrane i Sverige eller Primm Pharma 
i Italien. Verksamheten bedrivs enligt tillämpliga hälso- och säkerhetsregler. 
Dotterbolaget Primm pharma s.r.l har en produktionsanläggning i Italien där 
produktionen sker enligt kontrakt med företaget ICI. ICI har de miljörelatera-
de tillstånd som krävs från myndigheter för att bedriva verksamheten och 
gör kontinuerligt utvärderingar för att se över eventuella miljörelaterade 
risker i verksamheten

Certified advisor
Xbranes Certified Adviser på Nasdaq First North är Avanza bank AB. 

Revisorer 
Vid årsstämman 2015 valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG med 
Duane Swanson som huvudansvarig revisor. 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt 
följande:

Överkursfond:  72 018 491
Balanserad vinst eller förlust:  -10 017 399
Årets resultat:  -9 260 937
Summa:  52 740 155
Balanseras i ny räkning:  52 740 155

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i 
svenska kronor där ej annat anges. 
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Belopp i kronor (SEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
Räntekostnader och liknande
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

2015-01-01
2015-12-31

 392 859    
 550 467    
 943 326    

-256 615    
-6 632 497    
-4 138 606    
-1 441 338    

-25 067    
-11 550 797    

 424    
-294 413    

-11 844 786    

-11 844 786    

 - 
-11 844 786    

Koncernens resultaträkning
2014-01-01
2014-12-31

 189 627    
 1 314 636    
 1 504 263    

 - 
-2 113 433    
-1 906 957    

-54 660    
-3 344    

-2 574 131    

 3 689    
-1 559    

-2 572 001    

-2 572 001    

 - 
-2 572 001    

RÄKENSKAPER

Not

1
2

3
4, 5

6
9, 10

13

8

Belopp i kronor (SEK)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
Totalt immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Totalt materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Varulager
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2015-12-31

6 025 702
51 847 636

 57 873 338 

825 462    
 9 198 532

 10 023 994    
 67 897 332    

 169 448    
 2 655 288    

 160 913    
 1 717 420    

 42 568    
 2 687 560    
 7 433 198

75 330 530

2014-12-31

-
-

 - 

 132 564    

 132 564    
 132 564    

 4 813    
 5 709    

 - 
 286 050    
 58 362    

 6 201 096    
 6 556 030    

 6 688 594    

Koncernens balansräkning

Not

9

10

11

12
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Belopp i heltal kronor (SEK)

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
Ställda säkerheter och panter 

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser                       

2015-12-31

 500 000    
 73 182 031    
-3 147 111    

-23 025 725    
 47 509 195    

 353 004    
 353 004    

 4 063 676    
 4 063 676    

 4 762 519    
 10 264 242    

 59 250    
 6 801 747    
 1 516 897    

 23 404 655    

 75 330 530    

2015-12-31

Inga

Inga

2014-12-31

100 000
17 378 831

-
-11 180 938

6 297 893

-
-

-
-

113 828
-
-

240 457
36 416

390 701

6 688 594

2014-12-31

Inga

Inga

Eget kapital och skulder

Not

15

13

14
16
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2014-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Transaktioner med ägare

Nyemission under registrering
Summa

Omföring mellan poster i eget kapital

Omföring av fg års resultat
Summa

Vid årets utgång

2015-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Förändringar direkt mot eget kapital

Omräkningsdiff
Summa

Transaktioner med ägare

Nyemission (konvertibler)
Summa

Omföring mellan poster i eget kapital

Fondemission
Omföring av fg års resultat
Registrering av nyemission
Summa

Vid årets utgång

Till följd av utställd konvertibel ges 1 322 428,24 antal aktier ut.

Årets 
resultat

-2 107 246
-2 572 001

–
–

2 107 246
2 107 246

-2 572 001

Årets 
resultat

-2 572 001
-11 844 786

–
–

2 572 001

2 572 001

-11 844 786

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Summa
eget kapital

8 689 888
-2 572 001

180 005
180 005

–
–

6 297 892

Summa
eget kapital

6 297 892
-11 844 786

-3 147 111
-3 147 111

56 203 200
56 203 200

–
–
–
–

47 509 195

Balanserat
resultat

-6 301 692
–

–
–

-2 107 246
-2 107 246

-8 408 938

Balanserat
resultat

-8 408 938

–
–

–
–

–
-2 572 001

–
-2 572 001

-10 980 939

Överkursfond

16 998 826
–

180 005
180 005

–
–

17 178 831

Överkursfond

17 178 831

–
–

56 203 200
56 203 200

-399 100
–

-900
-400 000

72 982 031

Reserver

–
–

–
–

–
–

–

Reserver

–

-3 147 111
-3 147 111

–
–

–
–
–
–

-3 147 111

Bundet eget kapital
Aktiekapital

100 000
–

–
–

–
–

100 000

Bundet eget kapital
Aktiekapital

100 000

–
–

–
–

399 100
–

900
400 000

500 000

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital



27

Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i kronor (SEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före fin poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;
- Återläggning av avskrivningar
- Övriga poster ej kassapåverkande
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Investeringar immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptaget lån från Ixora
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Avstämning av förändring i likvida medel
Ingående balans likvida medel
Utgående balans likvida medel
Förändring av likvida medel

2015-01-01
2015-12-31

-11 550 797    

 1 441 338    
-

 424    
-294 413    

-4 671    
-10 408 119    

-164 635    
-160 913    

-1 928 582    
 513 488    
-237 913    

-12 386 674    

-1 146 334    
 19 473    

-
-1 126 861    

-
 10 000 000    
 10 000 000    

-3 513 536    

 6 201 096    
 2 687 560    
-3 513 536

2014-01-01
2014-12-31

-2 574 131

54 660
-

3 689
-1 559

-
-2 517 341

-4813
-

-31 479
-101 724

-13 014
-2 668 371

-187 224
-
-

-187 224

180 006
-

180 006

-2 675 589

8 876 685
6 201 096

-2 675 589

Not

7
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Moderföretagets resultaträkning
2014-01-01
2014-12-31

189 627
1 314 636

-
-2 113 433
-1 906 957

-54 660
-3 344

-2 574 131

3 689
-1 559

-2 572 001

-2 572 001

 - 
-2 572 001

Belopp i kronor (SEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
Räntekostnader och liknande
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

2015-01-01
2015-12-31

 392 859    
 40 770    

-42 686    
-5 331 943    
-3 976 905    

-64 938    
-11 322    

-8 994 165    

 127    
-266 899    

-9 260 937    

-9 260 937    

 - 
-9 260 937

Belopp i kronor (SEK)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anlänningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuel skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2015-12-31

158 723

62 775 435
62 934 158

 169 448    
 - 

 1 382 942    
 14 999    

 1 567 389    

 2 197 148    
3 764 537

66 698 695

2014-12-31

132 564

-
132 564

4 813
5709

286050
58362

354934

6 201 096
6 556 030

6 688 594

Moderföretagets balansräkning

Not

1
2

3
4, 5

6
10

Not

10

15

11

12
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Belopp i heltal kronor (SEK)

Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier: 2 230 290)
Nyemission under registrering
Totalt bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
Ställda säkerheter och panter               

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser                       

2015-12-31

500 000
-

500 000

72 018 491
-10 017 399
-9 260 937
53 240 155

1 467 552
10 264 242

-5 709
215 558

1 516 897
13 458 540

66 698 695

2015-12-31

Inga

Inga

2014-12-31

100 000
180 005
280 005

16 998 826
-8 408 937
-2 572 001
6 297 893

113 828
-
-

240 457
36 416

390 701

6 688 594

2014-12-31

Inga

Inga

Eget kapital och skulder

Not

13

16
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2014-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Transaktioner med ägare

Nyemission under registrering
Summa

Omföring mellan poster i eget kapital

Omföring av fg års resultat
Summa

Vid årets utgång

2015-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Förändringar direkt mot eget kapital

Omräkningsdiff
Summa

Transaktioner med ägare

Nyemission (konvertibler)
Summa

Omföring mellan poster i eget kapital

Fondemission
Omföring av fg års resultat
Registrering av nyemission
Summa

Vid årets utgång

Till följd av utställd konvertibel ges 1 322 428,24 antal aktier ut.

Årets 
resultat

-2 107 246
-2 572 001

–
–

2 107 246
2 107 246

-2 572 001

-2 572 001
-9 260 937

–
–

–
–

–
2 572 001

–
2 572 001

-9 260 937

Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital

Summa
eget kapital

8 689 888
-2 572 001

180 005
180 005

–
–
–

6 297 892

6 297 892
-9 260 937

–
–

56 203 200
56 203 200

–
–
–
–

53 240 155

Bal.res.

-6 301 692

–
–

-2 107 246
-2 107 246

-8 408 938

-8 408 938
–

–
–

–
–

–
-2 572 001

–
-2 572 001

-10 980 939

Överkursfond

16 998 826

180 005
180 005

–
–

17 178 831

17 178 831
–

–
–

56 203 200
56 203 200

-399 100
–

-900
-400 000

72 982 031

Reserver

–

–
–

–
–

–

–
–

-3 147 111
-3 147 111

–
–

–
–
–
–

–

Bundet eget kapital
Aktiekapital

100 000

–
–

–
–

100 000

100 000
–

–
–

–
–

399 100
–

900
400 000

500 000

Fritt eget kapital 
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Belopp i kronor (SEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före fin poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;
- Återläggning av avskrivningar
- Övriga poster ej kassapåverkande
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Avstämning av förändring i likvida medel
Ingående balans likvida medel
Utgående balans likvida medel
Förändring av likvida medel

2015-01-01
2015-12-31

-8 994 165

64 938

127
-266 899

-
-9 195 999

-164 635
-1 053 528
1 353 724
1 719 823

-7 340 615

-91 097
-6 572 235
-6 663 332

-
10 000 000
10 000 000

-4 003 947

6 201 096
2 197 148

-4 003 948

2014-01-01
2014-12-31

-2 574 131

54 660

3 689
-1 559

-
-2 517 341

-4 813
-31 479

-101 724
-13 014

-2 668 371

-187 224
- 

-187 224

180 006
-

180 006

-2 675 589

8 876 685
6 201 096

-2 675 589

Moderföretagets kassaflödesanalys
Noter

11
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Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges.     
       
Xbrane Biopharma AB (Xbrane) tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (””K3””). 

Räkenskapsår 2015 är första året som Xbrane upprättar koncernredovis-
ning. Det Italienska bolaget Primm Pharma s.r.l förvärvades i september 
2015. 
      
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunk-
ten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara 
tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvs-
tidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas 
till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade 
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet 
inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffnings-
värdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. 
Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balans- och resul-
taträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive 
affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer 
redovisas i ackumulerade valutskursdifferenser i koncernens eget kapital.  
    
Jämföresletalen från 2014 avser endast Moderföretaget då förvärvet av 
Primm pharma s.r.l genomfördes under det tredje kvartalet 2015.
  
Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning      
Utgörs av intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets 
normala verksamhet.       
     
Rörelseresultat      
Utgörs av differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsens kostnader.  
      
Balansomslutning      
Summan av alla tillgångar eller summan av alla skulder och eget kapital.  
 
Soliditet      
Utgörs av hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital för att visa företagets långsiktiga betalningsförmåga, alltså eget 
kapital i procent genom summa tillgångar.  
    
Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvär-
den om inget annat anges nedan.      
      
Avskrivningar      
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom 
den återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 

ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträk-
ningen. 
     
Materiella anläggningstillgångar  År
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3
 
Leasing

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med 
att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag 
klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella 
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång 
respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt 
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgif-
terna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens 
värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektiv-
räntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda 
nyttjandeperioden.      
      
Utländsk valuta      
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs.  
Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaff-
ningstillfället.

Omräkning till utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta     
Moderföretagets redovisningsvaluta är SEK. Dotterbolagets redovisnings-
valuta är EUR, omräkning sker till SEK i koncernen.    
  
Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till SEK enligt 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 resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och 
upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår 
i rörelseresultatet.

Immateriella anläggningstillgångar 

Forskning och utveckling       
Utgifter för forskning redovisas som en kostnad när de uppkommer i 
koncernen.       

En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling eller i utvecklingsfa-
sen av ett internt projekt, kan tas upp som immateriell tillgång endast om 
samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:    
 
a ) Det är tekniskt möjligt att färdigställa utvecklingen av produkten så att 
den kommer att finnas tillgänglig för användning     
  
b ) Ledningen har för avsikt att färdigställa produkten, använda eller sälja 
den
      

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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c ) Det finns en möjlighet att använda eller sälja produkten    

d ) Man kan påvisa att produkten kommer att generera troliga framtida 
ekonomiska fördelar   
    
e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 
fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produkten   
   
f ) De utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess 
utveckling 
    
Enligt de ovan nämnda kriterier har inga intern upparbetade immateriella 
tillgångar i Xbrane redovisats, men motsvarande kostnader redovisades i 
resultaträkningen. En bedömning görs vid varje större milstolpe i bolagets 
produktutveckling och Xbrane AB kan komma att aktivera utgifter för 
utveckling framöver. I Primm pharma s.r.l har utvecklingsutgifter aktiverats. 
Utöver aktiverade utvecklingsutgifter finns goodwill i koncernen.   
      
Goodwill      
Goodwill skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Med 
anledning av bolagets långsiktiga karatär på verksamheten bedöms en 
tio-årig nyttjandeperiod som rättvisande.  
    
Materiella anläggningstillgångar

Alla 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 anskaffnings-
värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen 
tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de 
uppkommer.

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag 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 fastställs genom en jämförelse mellan för-
säljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelse-
intäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Transaktioner med närstående 

Som närstående har räknats koncernens anställda och styrelsemedlemmar. 
Totalt under perioden har styrelsemedlemmar för Xbrane fakturerat 225 
TSEK varav 175 TSEK avser styrelsearvode. 

Bland Primm Pharmas skulder per 31 december 2015 finns en skuld till 
Primm Pharma ́s VD på 2 664 TSEK och en skuld till bolaget Primm s.r.l. på 
6435 TSEK. Båda dessa skulder uppstod vid förvärvet av verksamheten 
från Primm. 

För att säkra rörelsekapital fram till nyemissionen var genomförd tog Xbrane 
den 8 oktober 2015 ett lån till på 10 miljoner SEK från Serendipity Ixora AB 
(publ) org nr: 556863-3977. Lånet löpte med 12 procents ränta och återbe- 
talades den 20 januari 2016. 

Xbrane köpte under året tjänster från Sprof AB (org nr: 556931-4122) och 
Juno Ekonomi AB (org nr: 556834-0235) till belopp på 500 TSEK respektive 
340 TSEK. Tjänsterna från Sprof AB var relaterade till förvärvet av Primm 
Pharma och tjänsterna från Juno Ekonomi var relaterade till ekonomi och 
redovisning. Sprof AB ägs till 60 procent av Sdiptech AB (org nr: 556672-
4893) och Juno Ekonomi ägs till 100 procent av Sdiptech AB. Sdiptech AB 
ägs i sin tur till 76 procent av Serendipity Group AB (org nr: 556799-6813) 
som i sin tur ägs till 50 procent av Saeid Esmaeilzadeh som är styrelseord-
förande i Xbrane.

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar 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 återvinningsvärde. Under räkenskapsår 
2015 har inga nedskrivningsbehov identifierats.    

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när 
huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet 
övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans.

Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden

Skatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen. 

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättningar

Bolaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  Avsättningar finns i 
dotterbolaget Primm pharma s.r.l och avser avgångsvederlag till VD samt 
övriga anställda. 
     
Skulder 

Skulder har upptagits till nominellt belopp.    
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Eget kapital

Förvärvet av Primm pharma s.r.l finansierades genom utgivandet av en 
konvertibel som klassificeras som eget kapital. Konvertibeln som innehas 
av Primm Pharma´s före detta ägare, uppgår till 56 MSEK och kan 
konverteras till aktier motsvarande teckningskursen 42,5 SEK. Konvertering 
kan ske under en tidsperiod fram till 2020 förutsatt att totalt 6 olika milstolpar 
gällande kommersialieringen av Spherotide uppnås. Konvertibeln redovisas 
som eget kapital då villkoren innebär att den alltid kommer att omvandlas till 
aktier och därmed inte kommer att innebära någon kontant betalning för 
bolaget.  
     
Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs 
och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet.   
  
Förskott från kunder upptas till de kurser som rådde när respektive förskott 
erhölls, eftersom återbetalningsskyldighet inte förutses inträffa.   
 
Orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och skulder avräknas mot 
orealiserade kursförluster vartefter överskjutande kursvinst eller kursförlust 
redovisas i resultaträkningen som en finansiell intäkt eller finansiell 
kostnad. 

Kursvinster (-förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas 
som övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader).   

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar i koncernen 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.     
    
Moderföretaget

Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskil-
lingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltill-
skott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. 
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.    
     
Övriga redovisningsprinciper     
Moderföretaget tillämpar i övrigt samma redovisningsprinciper som 
koncernen.       
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Jämförelsetal per 2014 avser Xbrane Biopharma AB då Primm Pharma srl. förvärvades i september 2015.  

NOTER

Koncernen

Services
Expression systems
Summa

Moderföretaget

Services
Expression systems
Summa

2015-12-31

–
392 859
392 859

–
392 859
392 859

2014-12-31

71 994
117 654
189 648

71 994
117 654
189 648

Not 1 Nettoomsättning

Koncernen

Royalties
Valutakursvinster på skulder/fordringar av rörelsekaraktär
Erhållna bidrag
Övrigt
Summa

I övriga rörelsentäkter ingår en skattelättnad om 348 TSEK för Primm Pharma enligt särskilt instiftat program i Italien för att främja forskningsintensiva bolag.   

Moderföretaget

Royalties
Valutakursvinster på skulder/fordringar av rörelsekaraktär
Erhållna bidrag
Övrigt
Summa

2014-12-31

11 794
1 378

1 301 465
-22

1 314 615

11 794
1 378

1 301 465
-22

1 314 615

Not 2 Övriga röresleintäkter

2015-12-31

40 610
160

–
509 697
550 467

40 610
160

–
–

40 770

Not 3 Råvaror och förnödenheter

Råvaror och förnödenheter
Som produktionsomkostnader redovisas inköp av förbruknings- och labb-
material som används vid framtagandet av den produkt som bolaget säljer.

Not 4 Övriga externa kostnader

Koncernen 
Övriga externa kostnader under 2015 innehåller utöver rörelsekostnader 
även engångskostnader till följd av förvärvet av Primm Pharma s.r.l. 
Kostnader hänförliga till förvärvet uppgår till 2 768 TSEK.

Moderföretaget       
 
Övriga externa kostnader under 2015 innehåller utöver rörelsekostnader 
även engångskostnader till följd av förvärvet av Primm Pharma s.r.l. 
Kostnader hänförliga till förvärvet uppgår till 2 768 TSEK.
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Koncernen

Ernst & Young

    Revisionsuppdrag
    Övriga tjänster
KPMG

    Revisionsuppdrag
    Övriga tjänster
Summa

Moderföretaget

Ernst & Young

    Revisionsuppdrag
    Övriga tjänster
KPMG

    Revisionsuppdrag
    Övriga tjänster
Summa

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbete innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Övriga tjänster avser utökad granskning av hantering av aktivering av immateriella anläggningstillgångar samt upprättande av deklaration.    
   

2015-12-31

-
-

276 350
684 110
960 460

-
-

276 350
684 110
960 460

2014-12-31

23 000
-

-
-

23 000

23 000
-

-
-

23 000

Not 5 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

Koncernen

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:
   styrelseledamöter

Män:
   styrelseledamöter
   ledande befattningshavare
Totalt

Löner och ersättningar
Styrelsen och VD
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning)
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader enligt lag och avtal
Pensionskostnader 
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

2015-12-31

2
5
7

2015-12-31

1

4
4
9

2015-12-31
808 799

2 550 478
3 359 277

779 269

4 138 546

2014-12-31

1
2
3

2014-12-31

-

3
1
4

2014-12-31
534 776

985 962
1 520 738

384 810

1 905 548

Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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Moderföretaget 
   
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män    
Kvinnor    
Män    
Totalt    
    
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen    
Kvinnor:    
   styrelseledamöter    
    
Män:    
   styrelseledamöter    
   ledande befattningshavare    
Totalt    
    
Löner och ersättningar    
Styrelsen och VD    
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning)    
Övriga anställda    
Totala löner och ersättningar    
Sociala kostnader enligt lag och avtal    
Pensionskostnader     
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader    
    
Xbrane har inga pensionskostnader.   

2015-12-31

2
4
6

2015-12-31

1

4
3
8

2015-12-31
808 799

2 408 072
3 216 871

760 034

3 976 905

2014-12-31

1
2
3

2014-12-31

3
1
4

2014-12-31
534 776

985 962
1 520 738

384 810

1 905 548

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:

Bolagsnamn

Primm pharma s.r.l

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Aktieägartillskott
Utgående redovisat värde

Under 2015 har 100 % av Primm pharma s.r.l förvärvats av moderföretaget och inkluderats i koncernredovisningen avseende tiden efter förvärvstidpunkten.   
   

Kapitalandel i %

100 %

Not 7 Andelar i dotterföretag

Organisationsnummer

09197180962

2015
-

 56 203 200 
6 572 235

62 775 435

Säte

Italien

2014
-
-
-
-
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Goodwill

Koncernen

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar via förvärv
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde

Goodwill om 51 848 TSEK uppstod vid förvärvet av Primm Pharma srl. Avskrivning sker över 10 år från förvärvsdatum då förvärvet utgör grunden för en långsiktig satsning mot området läkemedel med 

kontrollerad frisättning . 

Utvecklingskostnader
Koncernen

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar via förvärv
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde

Moderföretaget  
I Xbrane Biopharma AB finns inga balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten.  

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 22 %
Skatteffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad skatt

Moderföretaget

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 22 %
Skatteffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad skatt

2015-12-31

-11 844 786
2 605 853

-8 452
-

-2 597 401
-

-9 260 937
2 037 406

-8 452

-2 028 954
-

2014-12-31

-2 572 001
565 840

-1 930
111

-564 021
-

-2 572 001
565 840

-1 930
111

-564 021
-

Not 8 Skatt på årets resultat

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

2015-12-31

-
56 203 200
-3 077 353
53 125 847

-
-1 350 100

71 889
-1 278 211
51 847 636

2015-12-31

-
6 236 746
-195 506

6 041 240
-

-15 319
-219

-15 538
6 025 702

2014-12-31

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2014-12-31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Koncernen

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar 
Årets anskaffningar via förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde

”Skillnaden i materiella anläggningstillgångar mellan 2014 och 2015 är hänförliga till förvärvet av Primm Pharma srl och består i huvudsak av anläggningstillgångar relaterade till 
produktionsenheten för Spherotide i Italien. Majoriteten av materiella anläggningstillgångar i Primm Pharma har ännu ej tagits i bruk varför avskrivning under 2015 ej påbörjats.

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 
Koncernen 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar  
Årets anskaffningar via förvärv 
Omräkningsdifferens 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående ackumulerade avskrivningar  
Årets avskrivningar enligt plan 
Utgående ackumulerade avskrivningar  
Utgående planenligt restvärde 

Pågående nyanläggningar avser anläggningstillgångar i Primm pharma s.r.l som ännu ej tagits i bruk. Av pågående nyanläggningar innehas 2 603 TSEK via finansiell leasing.

Moderföretaget

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

2015-12-31

198 648
768 781

-
967 429
-66 048
-75 919

-141 967
825 462

2015-12-31

-
377 518

9 081 422
-260 408

9 198 532
-
-
-

9 198 532

198 648
91 096

289 744
-66 084
-64 937

-131 021
158 723

2014-12-31

11 424
187 224

-
198 648
-11 424
-54 660
-66 084
132 564

2014-12-31

-
-
-
-
-
-
-
-
-

11 424
187 224
198 648
-11 424
-54 660
-66 084
132 564

Not 11 Övriga fordringar

Övriga fordringar består av den totala skattelättnaden om 2 144 TSEK i 
Primm Pharma, moms samt förutbetalda kostnader under fjärde kvartalet 
relaterade till börsintroduktionen. 1 796 TSEK av skattelättnaden uppkom i 
samband med förvärvet av Primm Pharma och har tagits upp i räkenska-
perna som reduktion av balanserade utvecklingskostnader i balansräkning-
en samt övrig fordran. 348 TSEK av skattelättnaden uppkom under fjärde 
kvartalet och har bokförts som övrig intäkt samt som övrig fordran.

Not 12 Kassa och bank

Likvida medel består av kassa- och bankmedel. Xbrane under räkenskaps-
året 2015 erhållit en likvid från bolaget Ixora om 10 MSEK. Lånet återbeta-
lades i början av år 2016.

Not 13 Skulder till koncernbolag

Skulder till koncernbolag avser Serendipity Ixora AB (publ) org nr: 
556863-3977 om 10 MSEK som återbetalades den 20:e januari 2016 samt 
av en skuld till bolaget Primm pharma s.r.l på 6 435 TSEK som uppstod i 
samband med förvärvet av verksamheten från Primm. I resultaträkningen 
ligger upplupen ränta på detta lån som per årsbokslut uppgår till 264 242 
SEK.        

Not 14 Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder i koncernen består huvudsakligen av en skuld till 
bolaget Primm s.r.l. på 6 435 TSEK som uppstod i samband med förvärvet 
av verksamheten  från Primm.
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Koncernen
    
Upplupna semesterlöner     
Upplupna sociala avgifter     
Förutbetalda intäkter     
Övriga poster     
Summa     
     
Övriga poster består av upplupna styrelsearvoden avseende 2015 (175 TSEK) samt reserveringar för ej ankomna fakturor avseende 2015 (1 131 TSEK).   
      
Moderföretaget 
    
Upplupna semesterlöner     
Upplupna sociala avgifter     
Förutbetalda intäkter     
Övriga poster     
Summa     

Långfristiga skulder i koncernen består i huvudsak av en skuld till Primm Pharma ́s VD på 2 584 TSEK och finansiell leasing av en anläggningstillgång i produktionsanläggningen 
för Spherotide utanför Neapel i Italien.        

Koncernen

Finansiell leasing
Skuld till Primm Pharma´s VD

Moderföretaget har inga långfristiga skulder.

Senare än 5 år

-
-

Summa

-
-

Not 15 Övriga långfristiga skulder

Summa

 1 479 879    
 2 583 798    

2014
Mellan 1 och 5 år

-
-

2015
Mellan 1 och 5 år

 1 479 879    
 - 

Senare än 5 år

 - 
 2 583 798    

2015-12-31

210 496
-
-

1 306 401
1 516 897

210 496
-
-

1 306 401
1 516 897

2014-12-31

-
-

36 416
36 416

-
-
-

36 416
36 416

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förvärvet av Primm Pharma slr gjordes till ett värde om 56,2 Mkr där hela köpeskillingen betalades med en konvertibel

En preliminär förvärvsanalys har upprättats enligt nedan:

Överförd köpesklilling
Blanserade utvecklingsutgifter
Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Långfristiga skulder
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Verkligt värde nettotillgångar

Goodwill

Netto likvidpåverkan  

56 203 200
6 236 746
9 081 422
1 817 418

19 473
-4 063 677

-298 056
-4 135 203
-8 658 123

-

56 203 200

19 473

Not 17 Förvärv av dotterbolag
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-26 för fastställelse. Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med K3 och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en 
rättvisande bild av moderföretagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderföretagett ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 
och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och det företag som ingår i koncernen står 
inför. 

Stockholm den 28 april 2016

Saeid Esmaeilzadeh
Orförande

Peter Edman
Ledamot

Karin Wingstrand
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2016
KPMG AB

Duane Swanson
Auktoriserad revisor

Alf Lindberg
Ledamot

Maris Hartmanis
Ledamot

Martin Åmark
VD

UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Xbrane Biopharma AB (publ), org. nr 556749-2375 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Xbrane Biopharma AB (publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
19 - 41. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verk-
ställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisning-
en på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-ningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-bevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisning-
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåt-
gärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget och för koncernen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2014 har 
utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 
29 maj 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Xbrane Biopharma AB (publ) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 28 april 2016   
KPMG AB  
          
     
   

Duane Swanson  
Auktoriserad revisor  
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MER INFORMATION
Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. 
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att bolagets ansamlade förlust överföres i ny räkning.

Finansiell kalender

För ytterligare information

Martin Åmark, VD
Telefon: + 46 76-309 37 77

Mail: martin.amark@xbrane.com
www.xbrane.com

26 maj 2016
27 maj 2016
22 augusti 2016
21 november 2016
februari 2017

Bolagsstämma
Delårsrapport jan-mars
Delårsrapport april-juni
Delårsrapport juli-sep
Bokslutskommuniké
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Xbrane Biopharma AB | Stureplan 15 | 111 45 | Stockholm | Sweden
www.xbrane.com


