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Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och generiska långtidsverkande injicerbara läkemedel. 
Målet är att tillgängliggöra svårtillverkade läkemedel till världens befolkning baserat på unika teknologiplattformar som möjliggör kostnadseffektiv produktion. 
Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform med upp till 8x högre produktivitet jämfört med standardsystem i E.coli och världsledande kompetens 
inom utveckling och produktion av mikrosfärsbaserde läkemedel som har en långtidsverkande effekt i kroppen. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm 
och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under 
kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com. 

Ledande produkter under utveckling

KORT OM XBRANE BIOPHARMA

Xlucane
Xlucane är en ranibizumab biosimilar (originalläkemedel Lucentis®) som 
används i behandling av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), 
diabetes relaterad makulaödem (DME) och retinal venocklusion (RVO). 
Originalprodukten genererade under 2016 en årlig försäljning på  
29 miljarder SEK och kommer att förlora sitt patentskydd 2020 i USA och 
2022 i Västeuropa.

Spherotide
Spherotide är ett långtidsverkande injicerbart läkemedel med den aktiva 
substansen triptorelin och används främst vid behandling av prostatacancer, 
bröstcancer, endometrios och myom. Läkemedlet är baserat på inkapsling 
av den aktiva substansen i biologiskt nedbrytbara mikrosfärer som bryts 
ned i kroppen efter injektion och skapar en långtidsverkande effekt. 
Spherotide är världens första generika på långtidsverkande triptorelin 
(originalläkemedel  Decapeptyl®/Pamorelin®/Trelstar®)  som omsätter ca. 
4,5 miljarder SEK årligen.

Biosimilarer

Biosimilarer är motsvarande generika på biologiska läkemedel, dvs. 
läkemedel som konkurrerar med samma aktiva molekyl som ett biologiskt 
originalläkemedel efter utgång av dess patentskydd. Biologiska läkemedel 
är läkemedel vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur 
material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad), till skillnad från 
kemisk syntes vilket används för produktion av läkemedel med mindre 
komplex molekylstruktur. Eftersom biologiska läkemedel är så pass 
komplexa i sin molekylstruktur är det inte möjligt att påvisa att en biosimilar 
är identisk med ett originalläkemedel, varför en åtskillnad görs från 
generikaläkemedel. 

Generiska långtidsverkande injicerbara läkemedel

Långtidsverkande injicerbara läkemedel kännetecknas av att den aktiva 
substansen i läkemedlet frisätts till blodomloppet på ett kontrollerat sätt 
över en längre tidsperiod. Detta medför betydande fördelar för både patient 
och sjukvårdssystem då läkemedlet under behandlingstiden kan intas med 
ett intervall på flera månader istället för dagar. Det finns flera olika teknologier 
för att åstadkomma en kontrollerad frisättning av den aktiva substansen, 
varav Xbrane fokuserar på inkapsling av den aktiva substansen i mikrosfärer 
av en biologiskt nedbrytbar polymer som sakta bryts ned i kroppen och 
successivt frisätter den aktiva substansen efter injektion. 
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Året började med att Xbrane slutförde en nyemission på 100 miljoner SEK 
före emissionskostnader och att bolagets aktie den 3 februari noterades på 
Nasdaq First North. 

För den Italienska verksamheten som fokuserar på långtidsverkande 
injicerbara läkemedel handlade 2016 om färdigställande av 
produktionsanläggningen för den ledande produkten Spherotide. Detta 
lade grunden för GMP godkännandet av anläggningen som erhölls i februari 
2017 och möjliggjorde leverans av vår första batch av Spherotide till ett 
värde av 7 miljoner SEK till vår partner i mellanöstern i mars 2017. 

För den svenska verksamheten som fokuserar på biosimilarer handlade 
2016 om att stärka teamet, etablera ett större och modernare 
utvecklingslabb och att färdigställa produktionsprocessen för Xlucane i 
pilotskala. Xbrane rekryterade under året fem ytterligare forskare och 
tekniker som stärkt teamet med kompletterande kompetenser och flyttade 
i juni in i nya lokaler i Solna med toppmodern utrustning för proteinproduktion. 
Produktionsprocessen för Xlucane färdigställdes i pilotskala och Xbrane 
kunde i februari 2017 påvisa biosimilaritet gentemot originalprodukten enligt 
en panel av analysmetoder i enlighet med EMA/FDA guidelines. 

» Nettoomsättning 2 490 117 (392 859) SEK
» Omsättningstillväxt 534 %
» Totala intäkter 4 689 201 (943 326) SEK
» Resultat före skatt -33 288 662 (-11 844 786) SEK
» Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 481 391 (-12 386 674) SEK
» Resultat per aktie -7,00 (-5,18) SEK
» Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2016

ÅRET I KORTHET
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Kära aktieägare,
 
Försäljning av Spherotide initierad

Xbrane har nu initierat försäljning av Spherotide till vår partner i mellanöstern. 
I mars 2017 levererade vi vår första batch till ett värde av 7 miljoner SEK. Vi 
ser med spänning fram emot att se hur produkten tas emot på den lokala 
marknaden i Iran och vi förväntar oss försäljning av ytterligare batcher under 
året. Vi uppskattar att originalprodukten har en försäljning på cirka 30 
miljoner USD enbart i Iran. 

GMP godkännande av produktionsenheten en viktig milstolpe i utveck-
lingsresan

I februari 2017 erhöll Xbrane så kallat GMP godkännande av vår 
produktionsanläggning för Spherotide. Detta möjliggjorde försäljning av 
produkten till vår partner i mellanöstern samt att vi nu kan producera 
material till den kliniska studie som krävs för marknadsgodkännande i 
Europa. Som ett förberedande steg inför den kliniska studien genomförde 
vi en jämförande studie i minigrisar. Studien påvisade ingen signifikant 
skillnad mellan Spherotide och originalprodukten på det kliniskt relevanta 
effektmåttet, testosteronnivån 1 månad efter injektionstillfället. Detta ger 
ökad tilltro inför den kliniska studien som kommer att initieras under hösten 
2017 och förväntas att löpa under drygt ett års tid.

Med siktet inställt på Europa och Kina

Europa och Kina är de marknader med den största försäljningspotentialen 
för Spherotide då originalläkemedlet omsätter cirka 250 miljoner USD 
respektive 100 miljoner USD i dessa regioner. För att delfinansiera det 
kliniska programmet för Spherotide är vår ambition att utlicensiera de 
exklusiva rättigheterna för Spherotide i dessa regioner innan vi påbörjar de 
kliniska studierna. I Kina är vi i färd med att signera ett slutgiltigt 
licensieringsavtal med ett av de största läkemedelsbolagen i landet och i 
Europa genomför ett antal potentiella partners en utvärdering av produkten. 
Dessa licensieringsavtal innefattar typiskt sett en licensieringsavgift som 
betalas vid signering av slutgiltigt avtal och utefter ett antal milstolpar fram 
tills marknadsgodkännande erhållits samt ett transfer pris till vilket Xbrane 
kommer att sälja produkten efter lansering.

Positiva biosimilaritetsdata för Xlucane

I februari 2017 kunde vi rapportera positiva biosimilaritetsdata för Xlucane. 
Biosimilaritetsstudien som bestod av ett tjugotal olika analysmetoder för att 
jämföra struktur och funktionalitet påvisade inga signifikanta skillnader hos 
Xlucane jämfört med originalläkemedlet Lucentis®. Vi har nu, på basis av 
denna biosimilaritetsstudie, erhållit positivt vetenskapligt råd gällande vår 
kliniska och regulatoriska strategi för Xlucane från EMA och inväntar råd 
från FDA. Vi genomför under 2017 uppskalning av produktionsprocessen 
till kommersiell skala samt genomgår alla förberedelser för att ta Xlucane in 
i en pivotal fas I/III studie under nästa år.

Mot en global utlicensiering av Xlucane

På basis av den positiva biosimilaritetsstudien samt, genom vetenskapligt 
råd från EMA, klargjord klinisk och regulatorisk strategi för Xlucane står vi nu 
i en god position för att utlicensiera de exklusiva globala (exkl. Iran) 
rättigheterna för Xlucane till en kommersialiseringspartner. Ett antal 
potentiella partners genomför nu en utvärdering av produkten och vår 
ambition är att slutföra denna process under detta år. Våra två konkurrenter 
utlicensierade de exklusiva rättigheterna till sina motsvarande produkter för 
mer än 100 miljoner Euro i licensintäkter. En utlicensiering av Xlucane kan 
därmed komma att vara av signifikant storlek för Xbrane. 

Xlucane kan genom vår partner i mellanöstern bli världens andra 
ranibizumab biosimilar på marknaden 

Vår partner i mellanöstern planerar för de lokala kliniska studierna för att 
erhålla marknadsgodkännande för Xlucane i Iran. Då originalläkemedlet inte 
är godkänt i Iran förväntas Xlucane bli den första VEGFa hämmaren 
godkänd för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration i landet. 
Detta tycker vi givetvis är otroligt roligt, att kunna tillhandahålla en produkt 
som signifikant förbättrar synen och levnadsvillkoren till en patientgrupp på 
över 70 tusen personer i Iran. Vi förväntar oss att börja generera royalties 
från försäljning av Xlucane i Iran under nästa år. 

VD KOMMENTERAR

Martin Åmark
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2016
» Xbrane slutförde etablerandet av ett nytt toppmodernt laboratorium för biosimilarutveckling i nya lokaler i Solna.

» Xbrane ingår licensavtal med Helvetic Biopharma för kommersialisering av Xlucane i Iran. 
» Xbrane genomför en kapitalanskaffning på 100 MSEK och noterar bolagets aktie på Nasdaq First North

2015
» Xbrane förvärvar Primm Pharma s.r.l. – ett italienskt företag specialiserat på utveckling och produktion av 
generika på läkemedel med kontrollerad frisättning med prostatacancer läkemedlet Spherotide i spetsen

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

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 alternativ till svårtill-
verkade och dyra läkemedel i behandling av allvarliga sjukdomar  och 
därmed bidra till global jämlikhet inom hälsa och sjukvård.

Målsättning

Xbranes långsiktiga målsättning är att bli världsledande inom biosimilarer 
och generiska långtidsverkande injicerbara läkemedel. Målet för Xlucane 
respektive Spherotide är att bli de marknadsledande och mest kostnadsef-
fektiva biosimilaren/generikan på respektive originalläkemedel på den 
globala marknaden. 

Strategi 

Xbranes strategi består i att applicera våra teknologiplattformar på produkter 
för vilka marknadspotentialen är signifikant och Xbrane förväntas kunna ha 
en fördelaktig konkurrensposition. Xbranes främsta konkurrensfördel ligger 
i att, genom unika teknologiplattformar och kompetens, uppnå en lägre 
produktionskostnad för sina läkemedelskandidater jämfört med konkurren-
ter. Strategin bygger på fyra hörnstenar:

1. Bygg unika teknologiplattformar och kompetens: I centrum av Xbranes 
verksamhet ligger teknologiplattformarna och kompetensen inom pro-
duktionsprocesserna för läkemedelskandidaterna. Detta lägger grunden 
till den konkurrensfördel Xbrane försöker bygga för sina produkter; hög-
kvalitativa produkter till lägsta produktionskostnad. Xbrane har idag två 
teknologiplattformar, en inom proteinproduktion och en inom långtidsver-
kande injicerbara läkemedel, som Xbrane bygger sin produktportfölj på.

2. Utveckla kostnadseffektiva produkter: Fokus i utvecklingsarbetet 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.

3. 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 de ledande produkterna Xlucane och 
Spherotide samt över tid ytterligare produkter. 

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

Affärsmodell

Xbranes huvudsakliga affärsmodell består av att sälja intermediära eller 
färdiga läkemedelsprodukter till huvudsakligen exklusiva försäljningspart-
ners runt om i världen till överenskommet transferpris. Xbrane generar 
intäkter enligt avtal med försäljningspartners typiskt sett dels genom 
försäljning av produkt och dels genom en licensavgift som tas ut för de 
exklusiva försäljningsrättigheterna. 

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

Långtidsverkande injicerbara läkemedel Biosimilarer

1 2 3 4
Strategi

Verksamhets
områden:

”Bli världsledande inom vår portfölj av Biosimilarer och långtidsverkande injicerbara läkemedel”
”Tillgängliggöra kostnadseffektiva läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar till världens befolkning”

Målsättning:

Vision:
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MARKNADSÖVERSIKT

Xlucane

VEGFa hämmare används i behandling av våta formen av åldersrelaterad 
makuladegeneration (wAMD), diabetesrelaterat makulaödem (DME) och 
retinal venockulsion (RVO). VEGFa hämmare agerar genom att binda till 
tillväxtfaktorn VEGFa i ögat och därmed förhindra tillväxt av de onaturliga 
blodkärl på näthinnnan som orsakar den försämrade synen hos patienterna. 
Det finns två godkända VEGFa hämmare i behandling mot AMD, DME och 
RVO; Lucentis® som säljs av Roche (USA) och Novartis (resten av världen) 
samt Eylea® som säljs av Regeneron (USA) och Bayer (resten av världen). 
Marknaden för VEGFa hämmare i behandlingen mot ovan nämnda ögon-
sjukdomar omsatte under 2016 74 Mdr SEK varav Lucentis® utgjorde  
29 Mdr SEK och Eylea® utgjorde 45 Mdr SEK. 

Utöver detta används läkemedlet Avastin® off-label i vissa regioner. 
Avastin® är en VEGFa hämmare godkänd för behandling av vissa cancerin-
dikationer men har visat sig ha liknande effekt som Lucentis® och Eylea® i 
behandling av ovan nämnda ögonsjukdomar. Avastin® kommer dock i en 
större dos och måste delas upp i flera mindre doser på ögonkliniken eller ett 
specialiserat labb, ett förfarande som har lett till kontaminering av läkemedlet 
med allvarliga ögoninfektioner hos patienterna som följd. Fördelen med 
Avastin® är dock att en dos kan göras tillgänglig till lägre pris jämfört med 
Lucentis® och Eylea® som kostar närmare 1000 USD i de flesta länderna. 

Lucentis® och Eylea® har visat sig ha liknande effekt och säkerhet i 
behandling av ovan nämnda ögonsjukdomar1. Fördelen med Eylea® som 
har framhävts är ett 8 veckors behandlingsintervall jämfört med 4 veckor för 
Lucentis®. Det har dock visats i nyligen gjorda studier att ögonläkare ger  
både Lucentis® och Eylea® med samma frekvens och att den årliga be-
handlingskostnaden per patient blir likvärdig2. 

Patentet för Lucentis® går ut 2020 i USA och 2022 i större delen av Europa. 
De biosimilarer som introducerats så här långt i Europa har över en 7-8 års 
tidsperiod nått en penetration på 35-85% gentemot originalläkemedlet med 
en prisreduktion på i genomsnitt 20-30%3. Detta sammantaget ger en 
indikation kring marknadspotentialen för biosimilarer på Lucentis® generellt 
sett och Xlucane specifikt.

1 Böhni et al. Comparison of Eylea® with Lucentis® as first-line therapy in patients with treatment-naïve neovascular age-related macular degeneration in real-life clinical practice: retrospective case-series analysis
2 Kiss S, et al. Real-world treatment patterns in injection cost and frequency for ranibizumab versus aflibercept in patients with wet age-related macular degeneration: A 2-year U.S. claims analysis. Presented at: 

Association for Research in Vision and Ophthalmology meeting; May 1-5, 2016; Seattle.
3 The impact of biosimilar competition, IMS Health
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Spherotide

GnRH analoger är hormonhämmande läkemedel som reducerar produktio-
nen av könshormon i kroppen, testosteron hos män, östrogen hos kvinnor. 
GnRH analoger används hos män främst i behandling av prostatacancer
och hos kvinnor i behandling av endometrios, bröstcancer och myom. De 
främsta godkända GnRH analogerna med formulering för långtidsverkande 
effekt är goserelin (originalläkemedel Zoladex®), leuprolid (originalläkemedel 
Lupron®) och triptorelin (originalläkemedel  Decapeptyl®/Pamorelin®/
Trelstar®). Marknaden för GnRH analoger uppskattas till cirka 32 Mdr SEK 
under 2016 varav läkemedel med triptorelin som aktiv substans omsatte 
cirka 4,5 Mdr SEK.4 Spherotide är världens första generika på långtidsver-
kande formulering med triptorelin (originalläkemedel  Decapeptyl®/
Pamorelin®/Trelstar®).

Generikapenetrationen, här definierat som volymandelen av all läkemedels-
försäljning som är generika, skiljer sig mycket mellan regioner och länder, 
allt från runt 20% i Japan upp till över 90% i Iran.5 Skillnaderna beror 
framförallt på hur starka olika incitament och regleringar för att driva mot de 
mest kostnadseffektiva alternativen är samt på perceptionen av generika 
hos läkare och patienter. Prissättningen på generika i jämförelse med origi-
nalläkemedlet beror väldigt mycket på hur många konkurrerande generika 
produkter som finns på marknaden. Det är först när antal konkurrenter 
kommer upp emot 15 stycken, vilket ej är ovanligt att se för enklare småmo-
lekylsprodukter, som priserna går ner upp emot 90% jämfört med original- 
läkemedlet.6 Finns det enbart en generika konkurrent är prisreduktionen 
typiskt sett modest. Detta sammantaget ger en indikation kring mark-
nadspotentialen för Sphertode som världens första generika på långtidsver-
kande triptorelin (originalläkemedel Decapeptyl®/Pamorelin®/Trelstar®)

4 IMS Health och Xbrane analys
5 IMS Health, OECD Health Statistics 2015,, Deloitte: The next phase: Opportunities in China’s pharmaceuticals market, Recent trends in brand-name and generic drug competition, Xbrane analys
6 FDA analysis of retail sales data from IMS Health, IMS Health National Sales Perspective (TM) 1999-2004, extracted February 2005
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De långtidsverkande injicerbara läkemedel 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 effekt jämfört med 
originalläkemedlet på ett kliniskt relevant effektmått. 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. 

7 Molekyler med mindre än 40 aminosyror i sekvens

REGULATORISKT RAMVERK FRÅN UTVECKLING 
TILL MARKNADSINTRODUKTION

Kliniska 
studier:

Bioekvivalensstudie som påvisar bioe- 
kvivalens, dvs liknande plasmakoncentra-
tion av den aktiva substansen, jämfört med 
originalläkemedlet.

Studie som påvisar ekvivalens 
jämfört med originalläkeemedlet 
på ett effektmått av klinisk relevans.

Fas I/II som påvisar säkerhet och effekt i 
mindre patientgrupp och Fas III som påvisar 
liknande terapeutisk effekt jämfört med origi-
nalläkemedlet 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, mammalieceller (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 kostnadseffektiva 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 Xbranes teknologi är att den kan leda till upp till 85% lägre pro-
duktionskostnad för specifika proteiner. Detta kan åstadkommas genom att 
teknologin möjliggör att reglera produktionsintensiteten av det givna mål-
proteinet 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 fermente-
ringstank. Eftersom produktionskostnaden för en given skala av fermente-
ringstank är oberoende av produktiviteten i systemet får en högre produkti-
vitet en direkt påverkan på produktionskostnaden per gram protein. Genom 
en 8x högre produktivitet på ett specifikt protein kan Xbrane uppnå en upp 
till 85% lägre produktionskostnad jämfört med ett standardsystem. 

TEKNOLOGIPLATTFORMAR

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 utveckling av optimerat proteinproduktionssystem på basis av Xbranes teknologi för kunders räkning. ***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, Xbranes 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 långtidsverkande 
formulering med triptorelin (originalläkemedel Decapeptyl®/Pamorelin®/
Trelstar®) – 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
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XLUCANE BIOSIMILARITETSSTUDIER

Storleken och komplexiteten hos proteinerna som utgör aktiva farmaceutis-
ka substanser (APIer) i biologiska läkemedel är mycket högre jämfört med 
vanliga småmolekyler som framställs genom kemisk syntes. En småmolekyl, 
som Aspirin, har en molekylvikt på 180 Dalton jämfört med ranibizumab, 
den aktiva farmaceutiska substansen i Lucentis®, har en molekylmassa på 

48 000 Dalton. En småmolekyl kan karaktäriseras och jämföras in vitro med 
ursprungsmolekylen och påvisas vara en exakt kopia. Detta är inte fallet för 
proteiner där olika analytiska metoder måste användas för att karakterisera 
proteinet och påvisa så hög likhet, eller biosimilaritet, jämfört med original- 
läkemedlet som möjligt.

I biosimilaritetsstudien för Xlucane användes, i enlighet med guidelines från 
EMA (European Medicines Agency) och FDA (Food and Drug Administra-
tion), ett stort antal analysmetoder för att  jämföra produkten med originall-
äkemedlet längs 5 huvudsakliga dimensioner:

» Primär struktur: Karakteriserar aminosyrasekvensen av proteinet. Ana- 
lytiska metoder inkluderar typiskt masspektrometri, HPLC, Edman-sek-
vens nedbrytning och kapillär isoelektrisk fokusering

» Struktur på högre nivå: karakteriserar hur aminosyrasekvensen har 
veckats och bildat den 3-dimensionella strukturen av proteinet. Analytiska 
metoder inkluderar typiskt cirkulär dikroism

» Bindningsegenskaper: präglar hur proteinet binder till ett specifikt mål av 
intresse. I fallet med ranibizumab handlar det om analys av hur proteinet 
binder till tillväxtfaktorn VEGFa 

» Biologisk aktivitet: karaktäriserar den biologiska aktiviteten av läkemedlet 
på levande celler. I fallet med ranibizumab involverar det analys av hur 
produkten inhiberar tillväxten av celler via bindning och inhibering av till-
växtfaktorn VEGFa

» Renhet: karakteriserar mängden rent protein i förhållande till potentiella 
orenheter
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Intervju med forskningschef David Vikström

Vad innebär biosimilaritet?
En biosimilar är en kopia på ett biologiskt läkemedel som finns på 
marknaden. Den verksamma substansen i biologiska läkemedel är proteiner 
med komplicerad 3-D struktur. Det är omöjligt att tillverka en exakt kopia, 
därför talar man om biosimilaritet dvs om en produkt som är väldigt lik ori-
ginalläkemedlet, men att vissa variationer får förekomma. Dessa variationer 
får inte påverka hur läkemedlet fungerar eller påverka att läkemedlet är 
säkert att använda.

Varför är det så viktigt?
Proteiner är uppbyggda av aminosyror som sitter ihop i långa kedjor, dessa 
långa kedjor bildar sedan en 3-D struktur. Xlucane består av 445 aminosyror 
som alla ska sitta i rätt ordning och interagera med varandra på rätt sätt. 
Utan en korrekt 3-D struktur så är inte proteinet aktivt, i vårt fall skulle det då 
inte binda till det signalprotein (VEGF) som vi vill hindra från att signalera till 
kroppen att börja skapa nya blodkärl i ögat.   Det är otroligt viktigt att vår 
produkt är så lik originalläkemedlet som möjligt eftersom vi då kan visa att 
vår produkt är verksam på samma sätt och helt säker att använda.

Berätta mer om biosimilaritetsresultaten för Xlucane. Vad visar de?
För att påvisa biosimilaritet mellan en biosimilar och ett original läkemedel 
så används en stor mängd olika avancerade metoder såsom masspektro-
metri för att få fram information om att alla aminosyror sitter i rätt ordning  
och att vissa extra viktiga bindningar inom proteinet har rätt position.  
Dessutom finns det metoder för att titta på att vår produkt verkligen binder 
till målproteinet på samma sätt som originalläkemedlet och att det är  

 
verksamt i cellodlings tester som idag används istället för djurförsök. Vi har 
använt mer än 20 olika ”state of the art-metoder” för att jämföra vår produkt 
Xlucane med originalläkemedlet Lucentis® och vi ser att de två produkterna 
inte påvisar några signifikanta skillnader ur de viktigaste aspekterna, primär 
struktur, struktur på högre nivå, bindningsegenskaper och funktionalitet. 
Detta är givetvis väldigt glädjande för oss och ger oss full tillförsikt i den 
pågående uppskalningen av produktionsprocessen samt inför den kliniska 
studien. Gällande renheten identifierade vi i studien en orenhet som vi nu 
genom att optimera ett av reningsstegen i processen tror oss ha lyckats 
rena bort. 

Vad är nästa steg i utvecklingen av Xlucane?
Nästa steg i utvecklingen som redan har påbörjats är att skala upp produk-
tionen till kommersiell produktionsskala i en miljö anpassad för läkemedels-
tillverkning. Därefter kan vi använda det producerade materialet för våra 
kliniska studier med sikte inställt på Europa och USA. Enligt plan ska vi 
initiera de kliniska studierna i början av 2018. 

   David Vikström
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Intervju med Paolo Sarmientos, chef för Xbrane långtidsverkande 
injicerbara läkemedel.

Ni fick nyligen GMP godkännande för produktionsanläggningen för 
Spherotide från AIFA. Vad innebär detta?
Ett GMP godkännande innebär att produktionsanläggningen har bedömts 
uppfylla de regulatoriska krav som ställs inom EU för tillverkning av 
läkemedel för mänskligt bruk. Detta är ett otroligt viktigt steg i utvecklingen 
av Spherotide. Det möjliggör för oss att sälja Spherortide till kunder över 
stora delar av världen som kan, i enlighet med lokala regleringar, registrera 
produkten på den lokala marknaden. För läkemedelsbolag är ett GMP-cer-
tifikat en otroligt viktig tillgång som kommer som en följd av flera års inves-
teringar och insatser. Detta GMP godkännande ökar vår trovärdighet mot 
potentiella läkemedelspartners och tillåter Xbrane att ingå mer lönsamma 
kommersiella samarbeten runt om i världen. Det är viktigt att tillägga att vårt 
GMP godkännande gäller tillverkning av produkter där en hormonregleran-
de aktiv substans kapslas in i mikrosfärer. Vi kommer alltså att kunna 
använda vår anläggning och certifiering även för andra produkter i vår 
pipeline.

Vilka var de svåraste aspekterna kring slutförandet av produktionsanlägg-
ningen och att erhålla GMP godkännande?
Det svåraste var för våra forskare och tekniker att skala upp produktions-
processen från laboratorieskala till industriell skala. Flera tekniska detaljer 
och frågor måste utredas och anpassas till anläggningen. Slutligen skulle 
produktionsprocessen optimeras och organiseras enligt de internationella 
riktlinjerna för GMP-tillverkning. Sammantaget var det en stor insats från 
vårt team de senaste åren.

 

Vad gör produktionsanläggningen ni etablerat för Spherotide så unik? 
Varför finns det så få företag som producerar denna typ av produkter i 
kommersiell skala?
Långtidsverkande injicerbara läkemedel som baseras på mikrosfärstekno-
logi är komplicerade att producera i kommersiell skala på ett reproducer-
bart sätt. Vi har i vår anläggning specialdesignad utrustning för att hantera 
de kritiska stegen i produktionsprocessen, främst koacerveringen i vilken 
mikrosfärerna bildas. Det är en process som är komplicerad att göra i 
kommersiell skala på ett kontrollerbart sätt. 

Vad är nästa steg i utvecklingen av Spherotide?
Tack vare GMP-godkännandet kan vi nu initiera den kliniska studien som 
krävs för marknadsgodkännande i Europa för 1-månadsformuleringen av 
Spherotide. Samtidigt slutför vi utvecklingen av 3-månadersformuleringen 
vilken kommer att produceras i samma produktionsanläggning. 

             Paolo Sarmientos

SPHEROTIDE GMP GODKÄNNANDE
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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 den 28 
april 2017 i Sverige. Xbrane förvärvade under 2015 det italienska företaget 
Primm Pharma som ansvarar för utveckling och produktion av mikrosfärs-

produkterna. 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 den 28 april 2017 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 longacting injectables
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 Longacting Injectables
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 vid 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. 

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. 

Giorgio Chirivi | Ledamot
Giorgio är utbildad i ekonomi och företagsekonomi vid universitetet Luigi Bocconi i Italien och arbetar som chef för Mergers & Ac-
quisitions på UBI Banca SpA. Giorgio är styrelseledamot i Axxam SpA.

Alessandro Sidoli | Ledamot
Alessandro är utbildad i biologi vid Pavia University i Italien och arbetar som VD för Axxam SpA. Alessandro är styrelseledamot i 
Federchimica, ALISEI och Externautics SpA.

STYRELSE
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Styrelsen för Xbrane Biopharma AB, 556749-2375 får härmed avge årsredo-
visning för 2016, bolagets nionde räkenskapsår.

Verksamhetens art och inriktning
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar 
och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injicerbara läkemedel. Målet 
är att tillgängliggöra svårtillverkade läkemedel till världens befolkning baserat 
på unika teknologiplattformar som möjliggör kostnadseffektiv produktion. 
Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform med upp till 8x 
högre produktivitet jämfört med standardsystem i E.coli och världsledande 
kompetens inom utveckling och produktion av mikrosfärsbaserde läkemedel 
som har en långtidsverkande effekt i kroppen. 

Xbranes ledande produkt inom segmentet långtidsverkande injicerbara 
läkemedel är Spherotide. Spherotide är en långtidsverkande formulering 
med den aktiva substansen triptorelin som används i huvudsak vid 
behandling av prostatacancer, endometrios och myom. Spherotide 
planeras lanseras i Iran under 2017 och i Europa under 2019. Xbranes 
ledande produkt inom segmentet biosimilarer är Xlucane. Xlucane är en 
ranibizumab biosimilar (originalläkemedlet Lucentis®) som används i 
behandling av olika ögonsjukdomar, främst våta formen av åldersrelaterad 
makuladegeneration. Xlucane planeras lanseras i USA 2020 och i Europa 
2022.

Xbrane äger sedan den 30 september 2015 det italienska dotterbolaget 
Primm Pharma srl som fokuserar på långtidsverkande injicerbara läkemedel 
samt produkten Spherotide. Primm Pharma äger anläggningstillgångarna 
relaterade till produktionsanläggningen för Spherotide utanför Neapel i 
Italien. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
» Xbrane genomförde en nyemission som inbringade totalt sett 100,3 

MSEK före transaktionskostnader fördelat på 2 360 000 aktier och ca 1 
300 ägare och Xbranes aktie upptogs den 3 februari 2016 till handel på 
Nasdaq First North 

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

» Xbrane nådde de första två milstolparna i avtalet med Helvetic Biopharma 
inför kommersialiseringen av Xlucane i Iran vilket innefattade tillfredsstäl-
lande jämförande biokemisk in vitro-karakterisering av Xlucane gentemot 
originalläkemedlet samt framgångsrik teknologitransfer för kommersiell 
produktion av Xlucane till lokal produktionsanläggning

» Xbrane slutförde etablerandet av ett nytt toppmodernt laboratorium för 
biosimilarutveckling i våra nya lokaler i Solna.

» Xbrane tecknade avtal med den litauiska kontraktstillverkaren Biotechp-
harma för storskalig produktion av Xlucane under GMP-förhållanden.

» Xbrane lämnade in ansökan om GMP godkännande (Good Manufacturing 
Practice) för produktionsanläggningen för Spherotide till AIFA, det 
italienska läkemedelsverket, och AIFA inspekterade produktionsanlägg-
ningen med positivt resultat

» Oxford Nanopore Technologies licensierade Xbrane Biopharmas protein-
produktionsteknologi

» Xbrane skrev ett icke-bindande term-sheet med ett kinesiskt läkemedels-
företag angående utlicensiering av Spherotide i Kina

» Xbrane utlicensierade rättigheterna till försäljning och marknadsföring av 
Spherotide till Bioavenir i Israel

Planerade väsentliga milstolpar under 2017
» Slutförd affär med vår kinesiska partner gällande försäljning och mark-

nadsföring av Spherotide i Kina

» Ingått partnerskap för försäljning av Spherotide i Europa

» Initierad pivotal fas III klinisk studie i Europa för Spherotide 1-månads 
formulering

» Ingått partnerskap för försäljning av Xlucane globalt (exklusive Iran)

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. 

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 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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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 kontrol- lerad frisättning har visats intresse, framförallt hos 
mindre, nischade bolag. Utöver befintlig konkurrens finns det en risk att 
Xbrane får ny konkurrens, även från företag som idag inte är verksamma på 
Bolagets marknad. Vissa av Xbranes konkurrenter kan bland annat ha 
tillgång till något, eller allt, av följande: större finansiella resurser, bättre in-
köpsekonomi och/eller lägre kostnadsbas – vilket kan ge dem en konkur-
rensfördel och påverka Xbranes försäljning, vinst och marginaler negativt. 
Xbranes konkurrenter kan komma att vidta aggressiva åtgärder för att 
erhålla eller öka sin marknadsandel. Ökad konkurrens från befintliga och/
eller framtida konkurrenter kan leda till lägre försäljning, vinst och marginaler, 
vilket kan få en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella 
ställning eller resultat. 

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. Bolaget har för avsikt att utveckla nya produkter inom 

sitt verksamhetsområde samt vidareutveckla de befintliga produkterna. 
Xbranes framtida framgång är beroende av Bolagets förmåga att utveckla 
befintliga och ta fram nya och produkter som möter de krav som marknaden 
ställer. För det fall resultatet av produktutvecklingen försenas eller uteblir 
helt eller att kommersialiseringen av produkterna misslyckas kan det få en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning eller resultat. 

Nyckelpersoner 
Koncernen är beroende av ett antal nyckelanställda, inklusive företagsled-
ningen och andra anställda med specialistkompetens inom Koncernens 
affärsområden. Koncernens framtida utveckling och framgång är beroende 
av dess förmåga att rekrytera och behålla sådana nyckelanställda. 

Finansieringsrisk 
Koncernen har behövt och kommer även fortsättningsvis behöva 
omfattande kapital för att bedriva forskning, utveckling och kommersialise-
ring av Koncernens befintliga och framtida produkter. Koncernen 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 Koncernen till 
acceptabla villkor, eller överhuvud taget. 

Kreditrisk 
Koncernen är exponerad för kreditrisk. Kreditrisken för Koncernen uppstår 
främst genom kreditexponering mot kunder, det vill säga, att Koncernen 
inte erhåller betalningar enligt överenskommet eller gör en förlust på grund 
av en motparts oförmåga att möta dennes åtagande gentemot Koncernen. 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken att Koncernen inte kan möta sina betalningsförplik-
telser vid förfallodagen. Om Koncernens likviditetskällor visar sig otillräckliga 
finns det risk att Koncernen endast kan möta sina betalningsförpliktelser 
genom att resa kapital med villkor som signifikant ökar finansieringskostna-
den eller att Koncernen inte kan möta sina betalningsförpliktelser alls, och 
som ett resultat av det, försumma betalningar i inträdda avtal. 
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Namn

Serendipity Ixora AB
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Michael Löfman
Clearstream banking S.A.
Jan-Willem De Gier
Christer Skogum
Martin Åmark
Swedbank försäkring
Siavash Bashiri
Total 10 största aktieägare
Total övriga aktieägare
Total

Antal aktier

1 220 810
 237 706    
 156 166    
 146 000    
 122 460    
 114 900    
 111 800    
 110 490    
 97 526    
 86 730    

 2 404 588    
 2 350 958    
 4 755 546    

Ägarandel (%)

25,67
5,00
3,28
3,07
2,58
2,42
2,35
2,32
2,05
1,82

50,56
49,44

100,00

Ägarförhållanden

Xbrane hade per 2016-12-31 totalt 489 aktieägare enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning fördelat på 4 755 546 aktier. De tio största ägarna per 
2016-12-31 framgår av tabellen nedan.

Xbrane genomförde under januari 2016 en nyemission om 2 360 000 nya aktier som ledde till en ägarspridning.

Definition på nyckeltal finns under redovisningsprinciperna

Belopp i kronor (SEK)
 
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning
Soliditet
Resultat per aktie

2013

 189 523    
-2 107 340    
 9 195 327    

94,5%
-9,5    

2012

 991 081    
-832 728    
 657 007    

13,4%
-679,2    

2015

 392 859    
-11 550 797    
 75 330 530    

63,0%
-5,2    

2014

 189 627    
-2 574 131    
 6 688 595    

94,2%
-11,6    

2016

 2 490 117    
-33 221 759    

 118 110 115    
90,8%

-7,0    

Finansiell utveckling i sammandrag för koncernen

Aktieinformation 

Xbranes aktiekapital uppgick vid kvartalets utgång till 1 066 TSEK fördelat 
på 4 755 546 aktier. Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,224 och de har lika 
rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Xbranes aktie är sedan den 3 
februari 2016 listad på Nasdaq First North och antalet aktieägare i Xbrane  

uppgick per den 31 december 2016 till 489 stycken enligt offentlig aktiebok 
och förvaltningsförteckning. Per den 31 december 2016 uppgick stäng-
ningskursen för aktien till 40,5 kronor vilket gav bolaget ett börsvärde om 
192,6 MSEK. 
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Koncernen

Resultatutveckling
Nettoomsättningen under helåret uppgick till 2 490 TSEK (393) och hänför 
sig framförallt till licensintäkter från ut-licensieringen av Xlucane i Iran. Övriga 
rörelseintäkter under helåret uppgick till 2199 TSEK (550). 

Rörelseresultatet under helåret uppgick till -33 222 TSEK (-11 551). Ersätt-
ningar till anställda uppgick till 9 410 TSEK (4 139). Övriga externa kostnader 
uppgick till 18 562 TSEK (6 632), och utgjordes i huvudsak av analys och 
uppskalning av produktion av Xlucane på 3 818 TSEK, utveckling av mik-
rosfärsprodukter enligt R&D avtal med Primm på 2 856 TSEK, in-vivo 

studier Spherotide på 857 TSEK, regulatorisk- och kliniskt konsultarvode 
på 1 574 TSEK, förbrukningsmaterial till laboratoriet på 1 623 TSEK, 
kostnader avseende ekonomi, administration och legal rådgivning på 1 279 
TSEK, lokalkostnader på 754 TSEK samt övrigt.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  
-39 426 TSEK (-12 387). Investeringarna uppgick till 3 232 TSEK (0) 
avseende immateriella tillgångar och 8 855 TSEK (1 146) avseende 
materiella tillgångar. Nyemissionen under första kvartalet 2016 inbringade 
100,3 MSEK före transaktionskostnader. Nyemissionen fördelades på  
2 360 000 aktier och ca 1 300 ägare. 

Moderbolaget

Resultatutveckling
Nettoomsättningen under helåret uppgick till 2 490 TSEK (393) och hänför 
sig till licensintäkter från utlicensiering av Xlucane. Övriga rörelseintäkter 
uppgick till 645 TSEK (41). Skillnaden mellan perioderna utgörs av erhållet 
EU bidrag under 2016. Rörelseresultatet under helåret uppgick till -20 863 
TSEK (-8 994). Ersättningar till anställda uppgick till 6 504  TSEK (3 977). 
Antal anställda ökade från 6 till 10. Övriga externa kostnader uppgick till 16 
112  TSEK (5 332). 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Moderföretagets kassa och likvida medel uppgick vid årets slut till 30 512 
TSEK (2 197). Soliditeten uppgick till 97 procent (80). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -20 489 TSEK (-7 341). 

Belopp i kronor (SEK)
 
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning
Soliditet (%)

2013

 189 523 
 -2 107 340 
 9 195 327 

94,5

Finansiell utveckling i sammandrag för moderföretaget

2015

 392 859 
 -8 994 165 
 66 698 695 

79,8

2014

 189 627 
-2 574 131    
 6 688 595 

94,2

2016

 2 490 117    
-20 862 527    

 128 147 564    
97,2

2012

 991 081 
 -832 728 
 657 007 

13,4

Definition på nyckeltal finns under redovisningsprinciperna
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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: 163 609 625
Balanserad vinst eller förlust: - 19 278 335
Årets resultat:  -20 791 270
Summa  123 540 020
Balanseras i ny räkning: 123 540 020

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
Totala intäkter

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 (hänförligt till moderbolagets aktieägare)

2016-01-01
2016-12-31

 2 490 117    
 2 199 084    
4 689 201

-1 180 067    
-18 562 463    
-9 409 836    
-8 539 334    

-219 259    
-33 221 759    

 137 645    
-204 549    

-33 288 662    

-33 288 662    

-
-33 288 662    

Koncernens resultaträkning
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    

 - 
-11 884 786    

RÄKENSKAPER

Not

 1    
 2    

 3    
 4    
5

 7    
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Belopp i kronor (SEK)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
Totalt immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseenede materiella anläggningstillgångar
Totalt materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Totalt finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

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

SUMMA TILLGÅNGAR

2016-12-31

 8 461 933    
 48 905 994    
 57 367 926    

 9 856 174    
 6 724 979    

 -      
 16 581 154    

 634 700    
 634 700    

 74 583 780    

 2 496 875    
 1 499 241    
 4 867 636    

 346 957    
 2 977 247    

 31 338 378    
 43 526 334

 118 110 115    

2015-12-31

 6 025 702    
 51 847 636    
 57 873 338    

-
 825 462    

 9 198 532    
 10 023 994    

-
-

 67 897 332    

 160 913    
 169 448    

 2 655 288    
 1 717 420    

 42 568    
 2 687 560    
 7 433 198    

 75 330 530    

Koncernens balansräkning

Not

8

9

10

11
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Belopp i heltal kronor (SEK)

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Summa eget kapital

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 kostn. förutb intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2016-12-31

 1 066 127    
 162 923 655    

-374 021    
-56 314 387    

 107 301 374    

 638 744    
 638 744    

 4 285 617    
 4 285 617    

 2 363 641    
 -      

 93 756    
 362 045    

 3 064 938    
 5 884 380    

 118 110 115    

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

Eget kapital och skulder

Not

12

13

14
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

2015-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsreserv
Summa

Transaktioner med ägare
Nyemission
Summa

Omföring mellan poster i eget kapital
Fondemission
Omföring av fg års resultat
Registrering av nyemission
Summa

Vid årets utgång

2016-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Förändringar direkt mot eget kapital
Omräkningsreserv
Summa

Transaktioner med ägare
Nyemission
Summa

Omförning mellan poster i eget kapital
Konvertering av konvertibel
Omföring av fg års resultat
Registrering av nyemission
Summa

Vid årets utgång

Årets 
resultat

-2 572 001    
-11 844 786    

-
-

-
-

-
 2 572 001    

-
 2 572 001    

-11 844 786    

-11 844 786    
-33 288 662    

-
-

-
-

-
 11 844 786    

-
 11 844 786    

-33 288 662    

Summa
eget kapital

 6 297 892    
-11 844 786    

-3 147 111    
-3 147 111    

 56 203 200    
 56 203 200    

 -      
 -      
 -      
 -      

 47 509 195    

 47 509 195    
-33 288 662    

 2 773 090    
 2 773 090    

 90 307 750    
 90 307 750    

 -      
 -      
 -      
 -      

 107 301 373    

Balanserat
resultat

-8 608 938    
-

-
-

-
-

-
-2 572 001    

-
-2 572 001    

-11 180 939    

-11 180 939    
-

-
-

-
-

-
-11 844 786    

-
-11 844 786    

-23 025 725    

Överkursfond

 17 378 831    
-

-
-

 56 203 200    
 56 203 200    

-399 100    
-

-900    
-400 000    

 73 182 031    

 73 182 031    
-

-
-

 90 307 750    
 90 307 750    

-29 645    
-

-536 482    
-566 127    

 162 923 654    

Omräknings-
reserv

-
-

-3 147 111    
-3 147 111    

-
-

-
-
-

 -      

-3 147 111    

-3 147 111    
-

 2 773 090    
 2 773 090    

-
-

-
-
-

 -      

-374 021    

Aktiekapital

 100 000    
-

-
-

-
-

 399 100    
-

 900    
 400 000    

 500 000    

 500 000    
-

-
-

-
-

 29 645    
-

 536 482    
 566 127    

 1 066 127    
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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
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 rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Betalda hyresdepositioner
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagning/Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

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

2016-01-01
2016-12-31

-33 221 759    

 8 539 334    
 137 645    
-204 549    

 -      
-24 749 328    

-1 329 793    
-2 335 962    
-3 776 564    
-2 398 878        
-4 835 659    

-39 426 184    

-8 855 000    
-3 232 193    

-634 700    
-12 721 893    

 90 576 952    
-9 778 060    

 80 798 892    

 28 650 816    

 2 687 561    
 31 338 378    
28 650 817

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

-1 146 335
-

19 473
-1 126 862

-
 10 000 000    
10 000 000

-3 513 536

6 201 096
2 687 561

-3 513 536
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Moderföretagets resultaträkning
2015-01-01
2015-12-31

392 859
40 770

433 629

-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)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

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

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt
Årets resultat

2016-01-01
2016-12-31

 2 490 117    
 644 881

3 134 998    

-40 551    
-16 111 879    
-6 504 337    
-1 205 789    

-134 970    
-20 862 527    

 135 569    
-64 312    

-20 791 270    

-20 791 270    

 - 
-20 791 270    

Belopp i kronor (SEK)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Totalt materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långsiktiga fordringar
Totalt finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2016-12-31

6 111 521
6 111 521

 88 335 486    
 634 700    

 88 970 186    
95 081 707

 1 499 241    
 5 709    

 289 498    
 759 410    

 30 511 999    
33 065 857

128 147 564

2015-12-31

158 723
158 723

 62 775 435    
-

 62 775 435    
62 934 158

 169 448    
-

 1 382 942    
 14 999    

 2 197 148    
3 764 537

66 698 695

Moderföretagets balansräkning

Not

1
2

3
4
5

7

Not

9

6
10
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Belopp i heltal kronor (SEK)

Bundet eget kapital
Aktiekapital
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 kostn. förutb intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2016-12-31

1 066 127
1 066 127

163 609 625
-19 278 335
-20 791 270
124 606 147

1 923 219
-
-

269 897
1 348 301
3 541 417

128 147 564

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

Eget kapital och skulder

Not

14
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2015-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Transaktioner med ägare
Nyemission
Summa

Omförning mellan poster i eget kapital
Fondemission
Omföring av fg års resultat
Registrering av nyemission
Summa

Vid årets utgång

Per 2015-12-13 kan till följd av utställd konvertibel maximalt ytterligare 1 322 428 antal aktier ges ut.

2016-12-31

Ingående balans
Årets resultat

Transaktioner med ägare
Nyemission
Summa

Omförning mellan poster i eget kapital
Konvertering av konvertibel
Omföring av fg års resultat
Registrering av nyemission
Summa

Vid årets utgång

Per 2016-12-13 kan till följd av utställd konvertibel maximalt ytterligare 1 190 196 antal aktier ges ut.

Årets 
resultat

-2 572 001
-9 260 937

-
-

-
2 572 001

-
2 572 001

-9 260 937

-9 260 937
-20 791 270

-
-

-
9 260 937

-
9 260 937

-20 791 270

Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital

Summa
eget kapital

6 297 892
-9 260 937

56 203 200
56 203 200

-
-
-
-

53 240 155

53 240 155
-20 791 270

92 157 262
92 157 262

0
0
0
0

124 606 147

Överkursfond

16 215 291
-

56 203 200
56 203 200

-399 100
-

-900
-400 000

72 018 491

72 018 491
-

92 157 262
92 157 262

-29 645
-

-536 482
-566 127

163 609 625

Balanserat
resultat

-
-7 445 398

-

-
-

-
-2 572 001

-
-2 572 001

-10 017 399

-10 017 399
-

-
-

-
-9 260 937

-
-9 260 937

-19 278 335

Aktiekapital

100 000
-

-
-

399 100
-

900
400 000

500 000

500 000
-

-
-

29 645
-

536 482
566 127

1 066 127

Fritt eget kapitalBundet 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 rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Lämnat aktieägartillskott
Betalda hyresdepositioner
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Återbetalning lån Ixora
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

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

2016-01-01
2016-12-31

-20 862 527

1 205 789
-

135 569
-64 312

0
-19 585 481

-1 329 793
349 033
455 667

-378 500
-20 489 074

-7 158 587
-25 560 051

-634 700
-33 353 338

92 157 263
-10 000 000
82 157 263

28 314 851

2 197 148
30 511 999
28 314 851

2015-01-01
2015-12-31

-8 994 165

64 938
-

127
-266 899

0
-9 195 999

-164 635
-1 053 528
1 353 725
1 719 823

-7 340 615

-91 097
-6 572 235

0
-6 663 332

-
10 000 000
10 000 000

-4 003 947

6 201 096
2 197 149

-4 003 947

Moderföretagets kassaflödesanalys
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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 var 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. Dot-
terföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid 
konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balans- och resulta-
träkningar till balansdagskurs respektive genomsnittskurs under perioden. 
De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i omräkningsdifferen-
sen i koncernens eget kapital.      
 
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 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                 10
Inventarier, verktyg och installationer 3 till 5
 
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. 

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd första-
gångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 
      
Omräkning till 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.
    
Funktionell valuta och rapportvaluta     
Moderbolagets 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 balansdagen för balansposter alternativt genomsnitts kurs under 
perioden för reslutatposter. 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  
c ) Det finns en möjlighet att använda eller sälja produkten 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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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 vid varje årsbokslut 
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.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella omsättningstillgångar 
värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundfordringar och övriga 
fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar värderas 
efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde 

med tillämpning av effektivräntemetoden. Vid värdering till lägsta värdets 
princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets 
finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en 
värdepappersportfölj och värderas därför som en post. Derivatinstrument 
som utgör finansiella tillgångar och för vilka säkringsredovisning inte har 
tillämpats värderas efter det första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är 
direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde 
och periodiseras enligt effektivränte-metoden. Derivatinstrument med 
negativt värde och för vilka säkringsredovisning inte tillämpats redovisas 
som finansiella skulder och värderas till det belopp som för företaget är 
mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

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 
2016 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. 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskaps-
år som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till 
följd av tidigare transaktioner eller händelser.
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, 
dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av 
goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära 
skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga under-
skottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
per balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 
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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.  

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, uppgick 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. Under 2016 har 10% av konvertibeln konverterats till aktier 
eftersom första milstolpen i avtalet nåddes.    
 
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).

Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas under 
resultat från finansiella investeringar.

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.

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.   
     



36

NOTER

Koncernen

Services
Expression systems
Summa

Moderbolaget

Services
Expression systems
Summa

2016-12-31

-
 2 490 117    
 2 490 117    

 - 
 2 490 117    
 2 490 117    

2015-12-31

 - 
 392 859    
 392 859    

 - 
 392 859    
 392 859    

Not 1 Nettoomsättning

Koncernen

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

I posten övrigt ingår en skattelättnad om 1 403 TSEK för Primm Pharma enligt särskilt instiftat program i Italien för att främja forskningsintensiva bolag. Erhållna 
bidrag består för 2016 av ett EU bidrag.  

Moderbolaget

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

2015-12-31

 40 610    
 160    

-
 509 697    
 550 467    

 40 610    
 160    

 -      
-

  40 770    

Not 2 Övriga röresleintäkter

2016-12-31

 -      
 101 242    
 543 639    

 1 554 203     
2 199 084    

 -      
 101 242    
 543 639    

-
 644 881    

Not 3 Råvaror och förnödenheter

Koncernen 
Som produktionsomkostnader redovisas inköp av förbruknings- och labb-
material som används vid framtagandet av den produkt som bolaget säljer. 
Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 1 180 TSEK (257) och 
hänför sig i huvudsak till förbrukningsmaterial relaterade till produktion av 
Spherotide i Primm Pharma S.r.l.

Moderbolaget
Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 40 551 SEK (42 686) 
och hänför sig till förbrukningsmaterial relaterade till leverans av expres-
sionssystem enligt avtal med kunder
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Not 4 Övriga externa kostnader

Koncernen
Övriga externa kostnader under 2016 uppgick till 18 562 TSEK (6 632) och 
utgjordes i huvudsak av analys och uppskalning av produktion av Xlucane 
3 818 TSEK, R&D service agreement med Primm för utveckling av lån-
tidsverkande injicerbara produkter 2 856 TSEK, in-vivo studier Spherotide 
857 TSEK, Regulatorisk- och kliniskt konsultarvode 1 574 TSEK, Laborato-
riska förbrukningsmaterial 1 623 TSEK, kostnader avseende ekonomi, ad-
ministration och legal 1 279 TSEK.     
   
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 revisionsupp-
draget. Kostnaderna från KPMG avseende 2016 motsvarar 264 TSEK.

Moderbolaget
Övriga externa kostnader under 2016 uppgick till 16 112  TSEK (5 332) och 
utgjordes i huvudsak av uppskalning av produktion för Xlucane 3 818 
TSEK, in-vivo studier Spherotide 857 TSEK, regulatorisk- och kliniskt kon-
sultarvode 1 574 TSEK Laboratoriska förbrukningsmaterial  1 623 TSEK, 
kostnader avseende ekonomi, administration och legal 1 279 TSEK.

Koncernen

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:
   styrelseledamöter
Män:
   styrelseledamöter
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
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Styrelsearvode ingår ej i personalkostnader utan under övriga kostnader i resultaträkningen 

2016-12-31

6
8

14

2016-12-31

1

5
6

2016-12-31

1 506 410
-

6 267 870
7 774 280
1 645 498
9 419 778

2015-12-31

2
5
7

2015-12-31

1

4
5

2015-12-31

808 799
-

2 550 478
3 359 277

779 269
4 138 546

Not 5 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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Moderbolaget

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:
   styrelseledamöter
Män:
   styrelseledamöter
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
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Styrelsearvode ingår ej i personalkostnader utan under övriga kostnader i resultaträkningen 

2016-12-31

4
6

10

2016-12-31

1

5
6

2016-12-31

1 506 410
-

4 135 238
5 641 648
1 322 342
6 963 990

2015-12-31

2
4
6

2015-12-31

1

4
5

2015-12-31

808 799
-

2 408 072
3 216 871

760 034
3 976 905

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:

Bolagsnamn

Primm Pharma s.r.l

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Aktieägartillskott
Utgående redovisat värde

Primm Pharma s.r.l förvärvades med 100 % under 2015 av moderföretaget. Anskaffningsvärdet samt aktieägartillskott inkluderats i koncernredovisningen avseende tiden efter 
förvärvstidpunkten.   

Not 6 Andelar i dotterföretag

Kapitalandel i %

100 %

Organisationsnummer

09197180962

2016
 62 775 435    

 -      
 25 560 051    
 88 335 486    

Säte

Italien

2015
 -      

 56 203 200    
 6 572 235    

 62 775 435    
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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
Redovisad skatt

Ackumulerat underskottsavdrag för koncernen uppgick per 2016-12-31 till 53 311 223.

Moderbolaget

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

Ackumulerat underskottsavdrag för moderbolaget uppgick per 2016-12-31 till 40 177 497.

2016-12-31

-33 288 662
7 323 506

97 499
-358 816

-7 062 189
-

-20 791 270
4 574 079

37 420

-4 611 499 
-

2015-12-31

-11 844 786
2 605 853

10 366
-75 436

-2 540 783
-

-9 260 937
2 037 406

8 452

-2 028 954
-

Not 7 Skatt på årets resultat

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.

2016-12-31

53 125 847
-

2 671 750
55 797 597
-1 278 211
-5 445 532

-167 860
-6 891 603
48 905 994

2015-12-31

-
56 203 200
-3 077 353
53 125 847

-
-1 350 100

71 889
-1 278 211
51 847 636

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
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Utvecklingskostnader

Koncernen 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar 
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde
 
Moderbolaget 
I Xbrane Biopharma AB finns inga balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. 

2016-12-31

6 041 240
2 837 798

388 676
9 267 714

-15 538
-795 962

5 719
-805 781

8 461 933

2015-12-31

-
6 236 746
-195 506

6 041 240
-

-15 319
-219

-15 538
6 025 702

Koncernen

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

Moderbolaget

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

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31

967 429
7 180 746

43 495
8 191 669
-141 967

-1 321 656
-3 067

-1 466 690
6 724 979

289 744
7 158 587
7 448 331
-131 021

-1 205 789
-1 336 810
6 111 521

2015-12-31

198 648
768 781

-
967 429
-66 048
-75 919

-
-141 967
825 462

198 648
91 096

289 744
-66 084
-64 937

-131 021
158 723
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Koncernen

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

Moderbolaget

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

De långsiktiga fordringarna som tillkommit under 2016 består av en hyresdeposition för Xbranes lokal i Solna.

2016-12-31

-
634 700
634 700

-
-

634 700

2016-12-31

-
634 700
634 700

-
-

634 700

2015-12-31

-
-
-

-
-
-

2015-12-31

-
-
-

-
-
-

Not 10 Andra långfristiga fordringar

Not 11 Aktuell skattefodran

Den aktuella skattefodran består av momsfodrdan hos dotterbolaget och 
erhållen skattelättnad i Italien för dotterbolaget

Not 12 Övriga avsättningar

Övriga avsättningar är relaterade till avsättningar enligt anställningsavtal 
med samtliga anställda i Italien i enlighet med italiensk lag   
   

  

Not 13 Övriga långfristiga skulder

Långfristiga skulder i koncernen består av en skuld till Primm Pharmas VD 
Paolo Sarmientos på 2706 TSEK, återstående del av finansiell leasing på en 
anläggningstillgång i produktionsanläggningen för Spherotide utanför 
Neapel i Italien på 1 196 TSEK samt ett lån på en företagsbil på 384 TSEK. 
Lånet till Primm Pharmas VD uppkom som ett långfristigt lån till följd av ett 
upparbetat avgångsvederlag enligt italiensk lag att återbetalas då anställ-
ningen upphör. Under övriga kort- respektive långfristiga skulder i koncernen 
redovisas nuvärdet av framtida betalningar avseende skuldförda finansiella 
leasingförpliktelser.

Maskiner och tekniska anläggningar

Koncernen

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

Maskiner/inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om 2 602 197.

2016-12-31

-
1 228 799
9 198 532

452 199
10 879 530

-
-976 183
-47 172

-1 023 355
9 856 175

2015-12-31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Koncernen

Finansiell leasing
Skuld till Primm Pharma´s VD
Banklån för tjänstebil

Moderbolaget har inga långfristiga skulder.

Senare än 5 år

-
2 583 798

-

Summa

 1 479 879    
 2 583 798    

-

Summa

 1 195 863    
 2 705 959    

 383 795    

2015
Mellan 1 och 5 år

1 479 879
-
-

2016
Mellan 1 och 5 år

 1 195 863    
 - 

 383 795    

Senare än 5 år

 - 
2 705 959

-

Koncernen

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

Moderbolaget

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

2016-12-31

511 700
352 157
397 152

1 803 928
3 064 938

443 956
126 795
397 152
380 398

1 348 301

2015-12-31

210 496
-
-

1 306 401
1 516 897

210 496
-
-

1 306 401
1 516 897

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 15 Transaktioner med närstående

Som närstående har räknats koncernens anställda och styrelsemedlemmar. 
Totalt under perioden har styrelsemedlemmar för Xbrane fakturerat 606 
TSEK avseende styrelsearvode. Bland Primm Pharmas skulder per 31 
december 2016 finns en skuld till Primm Pharma ́s VD på 2 706 TSEK. 

Xbrane köpte under året tjänster från Juno Ekonomi AB (org nr: 556834-
0235) relaterade till bokförings och administrationstjänster för 486 TSEK. 
Juno Ekonomi AB ägs till 100 procent av Sdiptech AB (org nr: 556672- 
4893). 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 styrelseordförande i Xbrane.

Xbrane köpte under året tjänster från Serendipity Communications AB (org 
nr: 556967-7981) till ett värde på 92 TSEK. Serendipity Communications 
AB ägs till 80 procent av Sdiptech AB (org nr: 556672- 4893). 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. För att säkra rörelsekapital fram tills nyemissionen var 
genomförd tog XBrane den 8 oktober 2015 ett lån på 10 Miljoner SEK från 
Serendipity Ixora AB (publ) org nr: 556863-3977. Lånet löpte med 12 
procents ränta och återbetalades den 20 januari 2016.
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Not 16 Väsentliga händelser efter periodens utgång

» Xbrane erhöll GMP godkännande av Spherotide produktionsanläggningen 
i Italien från AIFA (italienska läkemedelsverket).  

» Xbrane levererade sin första Spherotide batch till ett värde på 7 miljoner 
SEK till sin partner i mellanöstern.  

» Xbrane rapporterade positiva jämförande pre-kliniska data på Xlucane.  

» Xbrane rapporterade positiva jämförande in-vivo effektdata på Spherotide . 
      
Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
 

Ställda säkerheter  
Eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 2016 består av en företagsbil som säkerhet till banklån 
för tjänstebil

Not 18 Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt 
följande: 

Överkursfond: 163 609 625
Balanserad vinst eller förlust:   -19 278 335
Årets resultat:  -20 791 270
Summa  123 540 020
Balanseras i ny räkning:  123 540 020

2015-12-31
-
-

2016-12-31
351 210

-



44

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2017-05-18 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 moderföretaget 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 2017

Saeid Esmaeilzadeh
Ordförande

Peter Edman
Ledamot

Karin Wingstrand
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2017
KPMG AB

Duane Swanson
Auktoriserad revisor

Alessandro Sidoli
Ledamot

Maris Hartmanis
Ledamot

Martin Åmark
VD

Giorgio Chiviri
Ledamot

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Xbrane Biopharma AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår på sidorna 19-43 i detta dokument. 

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 2016 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och ba-
lansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till mo-
derbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-18. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, 
baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är 
vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

» identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

» skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

» utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

» drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
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koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

» utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningar-
na, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de un-
derliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

» inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. Vi måste också 
förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska 
krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden 
som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande 
motåtgärder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Xbrane Biopharma AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att 
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 

bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

» företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

» på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med ak-
tiebolagslagen. 

Stockholm den 28 april 2017
KPMG AB 

 
 
 
Duane Swanson 
Auktoriserad revisor 
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MER INFORMATION

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31.
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

18 maj 2017
18 maj 2017
28 augusti 2017
27 november 2017

Årsstämma 
Delårsrapport jan-mars 
Delårsrapport april-juni 
Delårsrapport juli-Sep 
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