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Styrelsen och ledningen intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och 

koncernens verksamheter, finansiella ställning samt beskriver väsentliga risker och osäkerheter för 

moderbolaget och dotterbolagen i koncernen. 

 

 

Hørsholm, 31 maj 2019 
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Peter Buhl Jensen   
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL 

    
 Q1 Q1 År 
Belopp i tusentals DKK  2019 2018 * 2018 

    
Resultaträkning    
    

Nettoomsättning/intäkter 303 2 067 2 147 

Resultat före avskrivningar (EBITDA)  -12 765 -2 948 -32 258 

Rörelseresultat före finansnetto -13 042 -2 962 -32 471 

Finansnetto -2 100 -1 461 9 954 

Nettoresultat -13 678 -3 798 -15 544 

       

Balansräkning       

       

Balansomslutning 253 423 9 472 251 497 

Köp av materiella anläggningstillgångar 0 0 37 

Eget kapital 168 366 -871 181 856 

       

Kassaflöde       

       

Kassaflöde från:       

 Den löpande verksamheten -16 535 -907 -27 624 

 Investeringsverksamheten 1 550 0 9 855 

 Finansieringsverksamheten 16 289 0 15 791 

       

Nyckeltal       

       

Kapitaltäckningsgrad 66% -9% 72% 

Resultat per aktie (DKK) -0,26 -0,16 -0,44 

Resultat per aktie efter utspädning (DKK) -0,26 -0,16 -0,44 
 
 
* MPI före fusionen. 

 
 
För definitioner, se redovisningsprinciper i årsredovisningen för år 2018 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2019 

• Den 29 mars meddelade Oncology Venture ett nytt viktigt strategiskt samarbete för att utveckla 
precisionsmedicin mot svårbehandlade former av cancer som drabbar kvinnor. Samarbetet 
kommer att påskynda rekryteringen av patienter till kliniska prövningar. Två ledande 
läkarnätverk - tyska NOGGO och danska DBCG - kommer att ge patienter möjligheter till 
individualiserade behandlingar baserat på Oncology Ventures prediktionsteknik DRP® och dess 
pipeline av precisionsläkemedelskandidater.  

 

• Den 22 mars meddelade Bolaget upprättandet av en brygglånefacilitet på totalt 20 MSEK från 
Trention AB. Avtalet gjordes för att stärka Bolagets kortsiktiga finansiella likviditet. 

 

• Den 15 mars meddelade Oncology Venture att styrelsen avsåg att föreslå en företrädesemission 
på 60–100 MSEK för beslut vid nästkommande årsstämma. Vid tidpunkten hade Bolaget redan 
erhållit garantiteckningar och teckningsåtaganden om cirka 60 MSEK från ankarinvesterare.  
 

• Den 13 mars presenterades en modifiering av villkoren i finansieringsavtalet med European High 
Growth Opportunities Securitization Fund, som rådges av Alpha Blue Ocean. De nya villkoren 
tillåter Oncology Venture att på egen hand besluta om påkallande av trancher, viket innebär att 
bolaget får full kontroll över det potentiella genomförandet av denna kompletterande 
finansieringskälla. 
 

• Den 11 mars meddelade Oncology Venture att den första patienten har doserats i en fas 2-studie 
av LiPlaCis® i prostatacancer. Oncology Ventures Drug Prediction Technology, DRP®, kommer att 
användas för att identifiera prostatacancerpatienter som sannolikt kommer att svara på 
LiPlaCis®-behandlingen. 
 

• Den 7 februari gav Oncology Venture en klinisk uppdatering av sina precisions-
läkemedelsprojekt. En så kallad data mining-process har slutförts för Dovitinib och dess 
companion diagnostic, DRP®, i njurcancer och endometricancer. Processen har resulterat i en 
precisionsförbättring med hjälp av DRP® kan man nu i båda dessa patientgrupper med högre 
säkerhet identifiera vilka som svarar på behandling med stöd av patientbiopsier och 
genuttrycksdata. Vidare tillhandahöll Oncology Venture en uppdatering från den pågående fas 
2-studien av LiPlaCis®, som visar fortsatt starka data vilka stöder en ansökan om klassificering 
som Breakthrough Therapy hos FDA. De uppdaterade resultaten visar att effekten av LiPlaCis® 
är bättre än konkurrerande läkemedel - både när det gäller svarsfrekvens och tid till progression. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Den 16 maj bekräftade Oncology Venture Oncology Venture att bolagets kapitalanskaffning be-
stående av aktier med bifogade teckningsoptioner framgångsrikt har genomförts, vilket medför 
ett kapitaltillskott om cirka SEK 81 miljoner brutto.  Detta utan att några av emissionsgaranter-
nas åtaganden togs i anspråk. Kapitaltillskottet består av kontantbetalningar om cirka SEK 70 
miljoner samt en lånekonvertering om cirka SEK 11 miljoner. Vid fullt nyttjande av teckningsopt-
ionerna under utnyttjandeperioden på 12 månader, förväntas Oncology Venture tillföras ytter-
ligare cirka 151 miljoner kronor netto. 

 

• Den 5 maj meddelades att medlemmar i Oncology Ventures ledningsgrupp hade beslutat att 
delta i den då pågående nyemissionen. 
 

• Den 30 april meddelade Oncology Venture nyheter om DRP®-baserade analyser av biopsier från 
kliniska studier med dovitinib. Förutom njur-, endometrial- och GIST-tumörer har Oncology Ven-
ture nu också visat att DRP® kan förutsäga patientsvar i två nya indikationer - levercancer och 
bröstcancer. Vidare tillkännagavs att den första patienten har doserats med 2X-121 vid Dana 
Farber Cancer Institute, Boston, USA för behandling av avancerad äggstockscancer. Oncology 
Venture meddelade också att Bolaget har lämnat in en Investigational New Drug Application för 
LiPlaCis® och dess DRP® till FDA, med avsikt att inleda en pivotal studie i metastatisk bröstcancer. 
 

• Den 10 april offentliggjordes ett tilläggsprospekt till prospektet daterat den 5 april 2019. Anled-
ningen till tillägget var att Bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelser från investerare och 
att nyttjandeperioderna för teckningsoptionerna har förlängts. Slutligen har en rättelse gjorts i 
villkoren för teckningsoptionerna avseende lösenpriset. 
 

• Den 5 april beslutade styrelsen i Oncology Venture att genomföra en företrädesemission, med 
stöd av ett godkännande som beviljats styrelsen vid årsstämman den 4 april 2019. Företrädes-
emissionen omfattar upp till maximalt av 25 155 639 units. Varje unit består av en ny aktie till 
ett teckningspris om 4,00 SEK och en teckningsoption till ett lösenpris om 7,50 SEK. Vid full teck-
ning av företrädesemissionen förväntas Bolaget erhålla cirka 100 MSEK. Vid full teckning och 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förväntar sig Bolaget att erhålla ytterligare nettointäk-
ter från Erbjudandet om cirka 188 MSEK i maj 2020. Garantier och teckningsåtaganden om cirka 
80 MSEK från ankarinvesterare har mottagits. Mer information om företrädesemissionen finns i 
prospektet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.oncologyventure.com). 
 

• Den 4 april meddelade Bolaget att det har erhållit en exklusiv option att licensiera de europeiska 
rättigheterna till IXEMPRA® (ixabepilone) från läkemedelsföretaget R-Pharm U.S., LLC. I juli 2015 
förvärvade R-PHARM U.S., LLC globala rättigheter till IXEMPRA® från Bristol-Myers Squibb 
(BMS). Läkemedlet är godkänt i USA för behandling av bröstcancer. Oncology Venture utvärde-
rar ixabepilon tillsammans med dess läkemedelsspecifika DRP® companion diagnostic för att 
uppnå ett marknadsgodkännande i Europa. 
 

• Den 3 april meddelade Oncology Venture att Bolaget har bekräftat sin regulatoriska strategi för 
inlämning av en NDA-ansökan (New Drug Application) till FDA, för marknadsgodkännande av 
dovitinib baserat på befintliga data från Novartis i patienter med njurcancer. Dessutom har ut-
vecklingen av den nya kombinationsbiomarkören PD1-PD-L1 / Dovitinib DRP® slutförts. Detta 
ger en stark konkurrensfördel inom fältet för immuno-onkologi. Oncology Venture har utsett 
USA-baserade Destum Partners att stödja Bolagets utlicensieringsaktiviteter.  
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VD HAR ORDET 
Under första kvartalet 2019 fortsatte Oncology Venture framstegen i sina 
viktigaste läkemedelsprojekt. Vi har också gjort stora framsteg i arbetet med att 
säkra det kapital som behövs för att ta LiPlaCis® och dovitinib – två av våra mest 
avancerade och högst prioriterade program – vidare till viktiga värdeskapande 
punkter. 
 
En stark drivkraft i utvecklingen av våra projekt är stöd från engagerade och 
skickliga specialistläkare med en önskan att hitta bättre behandlingar för sina 
patienter. Under det första kvartalet inrättades ett nytt strategiskt samarbete för 
att utveckla precisionsmedicin mot svårbehandlade former av cancer som drabbar kvinnor. Samarbetet 
kommer att öka hastigheten i rekryteringen av patienter till våra kliniska studier. Två ledande nätverk av 
cancerläkare - tyska NOGGO och danska DBCG - kommer att erbjuda patienter individuella behandlingar 
baserat på DRP®-prediktionstekniken och våra precisionsläkemedelskandidater. I samband med detta 
samarbete har ett eget laboratorium inrättats i Berlin, Tyskland. 
 
Vi har nyligen meddelat starka DRP®-biomarkörsdata för dovitinib, både som en fristående behandling och i 
kombination med PD1/PDL1-hämmare. Målet är att bättre kunna förutsäga vilka njur- och 
endometriecancerpatienter som är mest sannolika respondenter. Kombinationen av ett TKI-läkemedel, som 
dovitinib, och immuno-onkologiska läkemedel, som PD1/PDL1-hämmare, har visat sig vara mycket effektiva 
och vi har sett kommersiella avtal med betydande värde. Vi vet att DRP® är den första biomarkören av sitt 
slag för den här specifika kombinationen. Efter rapporteringsperioden visade DRP® sin utmärkta 
förutsägelseförmåga i alla biopsier som var tillgängliga för analys även i GIST, lever- och bröstcancer, utöver 
i njur- och endometriecancer. 
 
Analyser, utförda av biostatistiker med lång erfarenhet av FDA-interaktioner, stödjer att data från tidigare 
kliniska studier av dovitinib kan användas för att söka godkännande för försäljning i njurcancer, baserat på 
icke-inferioritet jämfört med nuvarande Gold Standard-behandlingar. Ett godkännande för försäljning i 
njurcancer skulle bana väg för kompletterande ansökningar för andra former av cancer. Vi utvecklar vår 
regulatoriska strategi tillsammans med experter och är glada över möjligheterna i detta effektiva och 
avancerade program. 
 
Vidare har vi rapporterat fortsatt starka data från den pågående fas 2-studien av LiPlaCis® som stöder 
inlämnandet av IND/IDE-ansökningar inför genomförandet av en registreringsgrundande studie. 
Effektiviteten hos LiPlaCis® är högre än konkurrenterna – både när det gäller svarsfrekvens och tid till 
progression. Urval av studiepatienter är baserat på DRP®-analyser, och den första prostatacancerpatienten 
doserades i mars. Detta är ett brett program med potential i flera indikationer. 
 
Trots att vår affärsmodell är mindre kapitalkrävande än många andra bioteknikbolag, på grund av den 
begränsade storleken på de kliniska studier som behövs för att nå viktiga inflektionspunkter är det absolut 
nödvändigt att säkra tillräckliga resurser för fortsatt utveckling av våra program genom en balanserad 
finansieringsstrategi. Efter rapportperioden genomförde vi en nyemission som tecknades till över 80 MSEK, 
utan att behöva utnyttja några garantiåtaganden. Ett fullt nyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna 
med en löptid om 12 månader skulle tillföra Bolaget ytterligare cirka 151 MSEK. 
 
Med en stärkt finansiell situation och betydande framsteg i våra kliniska utvecklingsprogram fortsätter vi att 
bygga värde för våra aktieägare och för patienter. Eftersom vår portfölj har mognat anser vi att det här är en 
bra tid att intensifiera våra affärsutvecklingsinsatser. Med stöd av vår nya amerikanska 
affärsutvecklingsrådgivare, Destum Partners, har vi intensifierat våra utlicensieringsaktiviteter för utvalda 
program.  
 
Peter Buhl Jensen, MD, PhD, vd för Oncology Venture  
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OM ONCOLOGY VENTURE A/S 

Oncology Venture utvecklar cancerläkemedel med precision 
Varje enskild cancerpatient är unik när det gäller vilken behandling som fungerar bäst. Detta beror delvis på 
det faktum att alla människor är unika. En ännu viktigare förklaring är att det på cellulär nivå finns över 1,8 
miljarder möjliga orsaker för tumörutveckling. Det är därför en stor utmaning att matcha rätt behandling till 
rätt patient både i klinisk praxis och i läkemedelsutveckling. Om nya läkemedelskandidater utvärderas i stora 
och heterogena patientgrupper kan den genomsnittliga effekten vara blygsam. Detta trots att vissa patienter 
får utmärkta resultat från en specifik behandling. Varje år placeras många läkemedelskandidater på hyllan, 
bara för att utvecklingsbolaget saknade den nödvändiga precisionen i patienturvalet. Det förtjänar påpekas 
att sådana läkemedelskandidater ofta har en utmärkt säkerhetsprofil, gynnsam farmakokinetik och ger en 
mycket bra effekt hos enskilda patienter. 
 

Drug Response Prediction (DRP ®) 
Oncology Ventures screeningmetod DRP® (Drug 
Response Prediction) gör att vi kan identifiera de 
patienter som är känsliga för en viss 
läkemedelskandidat. DRP® ger ett genetiskt 
fingeravtryck som skiljer de tumörformer som är 
känsliga för behandling från de som är okänsliga. Genom 
att endast inkludera patienter med läkemedelskänsliga 
tumörer i de kliniska prövningarna är det möjligt att 
undvika bakgrundsbrus från icke-känsliga patienter i 
effektutläsningar. Att förklara i detalj hur DRP® fungerar 
är en tidskrävande uppgift, men den viktigaste poängen 
är att tekniken fungerar - DRP® har i 29 av 37 kliniska 
prövningar visat att kliniska resultat av 
cancerbehandlingar kan förutsägas med en hög grad av 
statistisk signifikans. DRP® uppfanns av professor emeritus Steen Knudsen, som har en bakgrund inom 
matematik och bioinformatik. 
 
DRP®-metoden bygger på jämförelse av känsliga mot resistenta humana cancercellinjer, inklusive genomisk 
information från cellinjer i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologiskt 
nätverk. DRP® är baserat på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® 
och PRP®-verktygen, kan användas i alla typer av cancer och är patenterad för mer än 70 cancerläkemedel i 
USA. PRP® är i utveckling som ett brett tillämpligt verktyg för precisionsmedicin. 
 

Patient Response Prediction (PRP ®) 
DRP®-teknologin är utgångspunkten för utvecklingen av Patient Response Prediction (PRP®). Bolaget 
bedömer att PRP® kan utvecklas till ett kraftfullt verktyg för en stor grupp cancerpatienter där andra 
biomarkörer för närvarande inte är tillgängliga. PRP® är ett affärsområde för vilket fokuserar på utveckling av 
konsumentprodukter och tjänster för att generera information och formulera individanpassade 
behandlingar. PRP®-teknologin gör det möjligt att assistera patienter och läkare i besluten om vilken 
behandling som passar i varje enskilt fall. Detta kommer att skapa ett stort värde för patienterna och även 
för de parter som hanterar behandlingskostnaderna. Oncology Venture har etablerat ett stort antal 
samarbeten med danska akademiska grupper och sjukhus för utvärdering av PRP® i praktiken.  
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UTVECKLINGSPROJEKT 

Oncology Venture A/S har en pipeline om sju produkter där LiPlaCis®, dovitinib (TKI) och 2X-121 (PARP-häm-
mare) prioriteras högst. 
 

LiPlaCis® 
Cisplatin är ett av de mest effektiva läkemedlen mot cancer som någonsin utvecklats. Många nya kemotera-
peutiska läkemedel har utvecklats under de senaste decennierna, men cisplatin har fortfarande stor använd-
ning. Även om det inte är det enda eller huvudsakliga läkemedlet som ges till cancerpatienten, kan det vara 
en värdefull del av en kombinationsbehandling.  
 
LiPlaCis® är en tredje generationens liposomalformulering av cisplatin som möjliggör direkt leverans av denna 
väletablerade substans till cancertumörer. Denna formulering av cisplatin kombineras med en beprövad re-
sponspredikator. LiPlaCis® utvecklas initialt för behandling av metastatisk bröstcancer. Bolaget bedömer att 
produkten även kan ha plats vid tidig behandling av bröstcancer, eftersom adjuvanta terapier fortfarande 
saknar effekt hos många patienter som riskerar att av avlida i bröstcancer trots tidig och aggressiv kemotera-
pibehandling.  
 
Data från den pågående fas 2-studien med LiPlaCis® i patienter med metastaserande bröstcancer rapporte-
rades under perioden. En senare uppdatering från den pågående studien som meddelades efter perioden 
visade att patienter med metastaserande bröstcancer med högsta DRP®-poäng (topp 20%) har en respons-
grad på 40% efter LiPlaCis®-behandling. I jämförelse visade den senaste produkten som godkändes av FDA i 
denna patientgrupp, Halaven®, en svarsfrekvens på 12%. 
 
Oncology Venture har skickat ett pre-IND/IDE-paket till FDA för att diskutera inlämning av en IDE- och IND-
ansökan (DRP®-tekniken för att identifiera rätt patienter, respektive protokollet för behandling med LiPlaCis®) 
med avsikt att utföra kliniska studier av LiPlaCis® i bröstcancer även i USA. Målsättningen är ett första god-
kännande av LiPlaCis® baserat på en enda pivotal studie. På grundval av nuvarande goda data förväntar sig 
Oncology Ventures rådgivare och statistiker att en studie på 100–200 patienter kommer att vara tillräcklig för 
ett godkännande för försäljning av LiPlaCis® som en ny behandling av bröstcancer. Den pågående fas 2-stu-
dien av LiPlaCis® kan fortsätta och överbrygga till en sådan pivotal studie. Tidslinjerna för patientrekryte-
ringen kommer att uppdateras senare, efter återkoppling från FDA. 
 
Efter utgången av första kvartalet skickades IND-paketet till FDA. IDE-ansökan beräknas lämnas in i maj 2019. 
 
Oncology Ventures regulatoriska strategi är att först erhålla ett godkännande i USA, eftersom DRP®-tekniken 
underlättar genomförande av fokuserade studier i ett litet antal patienter för att dokumentera effekten av 
LiPlaCis®. Syftet är att därefter driva randomiserade pivotala studier i Europa och eventuellt i Kina, förutsatt 
nödvändiga tillstånd från relevanta regulatoriska myndigheter. 
 
Patienter med prostatacancer förväntas också svara på LiPlaCis®, och Oncology Venture har nyligen fått god-
kännande från danska läkemedelsverket att behandla upp till 15 DRP®-utvalda prostatacancerpatienter med 
LiPlaCis®. Den första prostatacancerpatienten behandlades efter utgången av det första kvartalet 2019.  
 
Dovitinib 
Detta mycket omfattande program inkluderar data från fler än 2 500 patienter. Oncology Venture har påbör-
jat datautvinning med hjälp av sin DRP-teknik. Dovitinib har visat identisk aktivitet med sorafenib i en rando-
miserad fas 3-studie i njurcancer och i en randomiserad fas 2-studie i levercancer, båda genomförda av No-
vartis. Sorafenib är så kallad golden standard-behandling i levercancer och är även godkänd i njurcancer. Do-
vitinib har också visat aktivitet i flera fas 2-studier i lung-, prostata-, endometrial- och sköldkörtelcancer samt 
GIST och akuta myelocytiska leukemier. På grund av dess komplexa verkningsmekanism, som liknar PARP och 
cisplatin, kommer utvecklingen av dovitinib att dra nytta av användningen av en läkemedelsspecifik DRP för 
att bättre identifiera de patienter som kommer att dra nytta av läkemedlet. 
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Efter rapporteringsperioden visade DRP® sin utmärkta förutsägelseförmåga i alla biopsier som var tillgängliga 
för analys även i GIST, lever och bröstcancer, utöver i njur- och endometricancer.  
 
PARP-hämmaren 2X-121 
PARP-hämmare har revolutionerat behandlingen av äggstockscancer och har visat sig vara högt effektiva mot 
flera cancerförändringar som är vanliga i äggstockscancer. PARP-hämmare ger även effekt i andra cancersjuk-
domar utöver äggstockscancer, inklusive bröstcancer och prostatacancer, men de fungerar inte lika ofta som 
i äggstockscancer.  
 
DRP-metoden utmärker sig genom sin förmåga att analysera en stor mängd komplexa data för att identifiera 
de patienter som kan dra nytta av läkemedlet. Med DRP-genmetoden kan Oncology Venture leta efter samma 
signifikanta cancerförändringar i t.ex. bröstcancer som gör att PARP fungerar mot äggstockscancer, och ef-
fektivt behandla de patienter som är mest benägna att få effekt. DRP-tekniken kan översätta mellan cancer-
typer och leta efter likheter i biologi och förutsäga behandlingssvar oavsett tumörens ursprung.  
 
Denna systembiologiska metod är ett nytt tankesätt och har lett till godkännande från amerikanska FDA av 
den första pan-onkologiska produkten, immunoterapin Keytruda®, som är indikerad för behandling av alla 
cancertyper som demonstrerar en specifik biokemi. Oncology Venturess DRP-metod är annorlunda, men 
vägen är lagd för detta nya tankesätt. 
 
En studie i metastaserande bröstcancerpatienter med Oncology Ventures PARP-hämmare 2X-121 har genom-
förts på danska sjukhussiter och inkluderade redan DRP-screenade patienter där data fanns tillgängligt via 
DBCG-samarbetet. En första effektutläsning från studien kommer att rapporteras när patienterna har be-
handlats tillräckligt länge i studien för att visa resultat (liknande LiPlaCis®-studien). 
 
Kliniska studier i äggstockscancer planeras att genomföras i Tyskland och USA. Amerikanska FDA har godkänt 
initieringen av sådana studier genom godkännande av IDE- och IND-ansökningar (DRP®-tekniken för att iden-
tifiera rätt patienter, respektive protokollet för behandling med LiPlaCis®). Studierna i äggstockscancer på-
börjades efter det första kvartalet 2019, då behandlingen av den första patienten i USA meddelades. 
 
Ixabepilone 
Oncology Venture har erhållit en exklusiv option för att licensiera de europeiska rättigheterna till IXEMPRA® 
(ixabepilone) från läkemedelsföretaget R-Pharm U.S., LLC. I juli 2015 förvärvade R-PHARM U.S., LLC globala 
rättigheter till IXEMPRA® från Bristol-Myers Squibb (BMS). Läkemedlet är godkänt i USA för behandling av 
bröstcancer. Oncology Venture kommer att utvärdera ixabepilone tillsammans med dess läkemedelsspecifika 
DRP® companion diagnostic för att uppnå ett marknadsgodkännande i Europa. 
 
2X-111 
2X-111 är en liposomal formuleringsteknik som ger en utmärkt doseringsmetod för doxorubicin och ökad 
leverans av doxorubicin till hjärnan vid behandling av metastatisk cancer, såsom bröstcancer och primära 
hjärntumörer. Baserat på den prospektiva valideringen av en konsekutiv kohort av bröstcancerpatienter kan 
DRP tydligt identifiera patienter som gynnas av behandling med produkten. 2X-111 är inte bara en antracyklin 
utan passerar också blod-hjärnbarriären och har potential att behandla cancer i hjärnan. Detta är en mycket 
sällsynt möjlighet. Det finns ett robust tillverkningsförfarande på plats och Bolaget ser fram emot att utveckla 
den här produkten när kontraktsförhandlingar om tillverkning av produkten är på plats. 
 
Irofulven 
Irofulven är en syntetisk förbättrad naturlig produkt som utnyttjar cancercellers brist i DNA-reparationsmek-
anismer, i likhet med PARPi-produkter. Med detta unika mål har bolaget mycket begränsad konkurrens. On-
cology Venture erhåll tillstånd att inkludera patienter i en fas 2-studie i DRP-utvalda patienter med prosta-
tacancer i december 2017.  
 
I fjärde kvartalet 2018 inkluderade Bolaget den första patienten i en fas 2-studie för att visa att dess paten-
terade DRP®-teknik kan användas för att spåra, matcha och styra behandling av prostatacancerpatienter med 
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Irofulven. Irofulven har tidigare visat en svarsfrekvens på 10% i prostatacancer. Syftet är nu att visa en svars-
frekvens på mer än 20% för att underlätta en marknadsgodkännande. För att påskynda inkluderingen kom-
mer Oncology Venture att samarbeta med tyska kliniska centra. 
 
APO-010: 
Bolagets immunonkologi-produkt APO-010 befinner sig i fas 1-delen av en fas 1/2 studie i patienter med mul-
tipelt myelom (MM). I denna sjukdom är tumörcellerna endast tillgängliga genom laboratorieseparation från 
andra benmärgsceller. APO-010 DRP-resultatet påverkas av insamlingsproceduren för tumörceller, som vari-
erar mellan olika sjukhus. Oncology Venture håller på att jämföra metoderna för att få rätt kalibrering. Inga 
respondenter har hittills identifierats i studien. 

 

Aktieägare 
Tabellen nedan visar aktieägare med över 5% av röster och kapital i Oncology Venture A/S per den 31 mars 
2019. 
 
Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY *   8 801 051 17,5% 

Sass & Larsen Aps 8 690 524 17,3% 

Buhl Krone Holding Aps 5 187 516 10,3% 

BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY   2 534 929 5,0% 

Övriga 25 097 258  49,9% 

 50 311 278 100,0% 

 
*Detta inkluderar Steen Knudsens innehav om 6 168 680 aktier.  
 

Aktien 
Aktien i Oncology Venture A/S noterades på Nasdaq Stockholm First North den 27 juni 2016. Kortnamnet/tick-
ern är OV.ST och ISIN-koden är DK0060732477. Per den 31 mars 2019 uppgick antalet aktier till 50 371 278. 
Det genomsnittliga antalet aktier i Bolaget under första kvartalet 2019 var 50 311 278. Bolaget har en aktie-
klass. Varje aktie har lika rätt till bolagets tillgångar och resultat. 
 

Teckningsoptioner 
Som ett incitament till styrelseledamöter, anställda och nyckelpersoner har Oncology Venture A/S implemen-
terat totalt fem optionsprogram (antagna från och med 3 juli 2012, 18 december 2013, 17 december 2014, 
18 februari 2016 och 24 februari 2017) om totalt 4 489 800 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berät-
tigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till mot betalning om 0,52 DKK. En förutsättning för att nyttja 
teckningsoptionerna är att innehavaren av teckningsoptionen inte har avslutat hans/hennes relation med 
Bolaget. I det fall att Bolaget har avslutat relationen utan att detta är optionsinnehavarens försumlighet, äger 
innehavaren av teckningsoptionerna rätt att nyttja dessa. Hittills har 1 180 540 teckningsoptioner nyttjats för 
teckning av nya aktier, innebärande att 3 309 040 teckningsoptioner är utestående. Utestående tecknings-
optioner kan nyttjas till och med juli 2021.   
 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som bolagets verksamhet utsätts för är sammanfattningsvis relaterade till 
faktorer som läkemedelsutveckling, konkurrens, teknikutveckling, patent, regulatoriska krav, kapitalbehov, 
valutor och räntor. Under den aktuella perioden har inga signifikanta förändringar i riskfaktorer eller osäker-
hetsfaktorer uppkommit. För en mer detaljerad beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till me-
morandum och prospekt publicerade i juni 2017, januari 2018 och mars 2019. Dokumenten finns tillgängliga 
på bolagets hemsida (http://www.oncologyventure.com/).  
 

Revisorns granskning 
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  
 

  

http://www.oncologyventure.com/
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För ytterligare information, vänligen kontakta 
För mediafrågor 
 
Thomas Pedersen, Carrotize PR & Communications  COO Ulla Hald Buhl 
E-mail: tsp@carrotize.com   E-mail: uhb@oncologyventure.com  
Cell Phone: (+45) 60 62 93 90   Cell Phone: (+45) 21 70 10 49 
Website: www.oncologyventure.com 

 

Certified Advisor 
Sedermera Fondkommission. 
  

mailto:tsp@carrotize.com
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FINANSIELL UTVECKLING 

Resultaträkning Q1 2019 
Nettoomsättningen uppgick till 303 KDKK (föregående år KDKK 2 067). EBITDA uppgick till -12 765 KDKK (fö-
regående år KDKK -2 948). Den ökade förlusten beror på sammanslagningen av de två bolagen, vilket resul-
terade i kombinerade högre externa och personalkostnader och på grund av ökad utvecklingsverksamhet och 
minskad försäljning eftersom försäljningen mellan OV A/S och den tidigare OV AB-koncernen nu klassificeras 
till koncerninterna transaktioner. 
 
Bolaget realiserade en nettovinst på KDKK -13 678 (förra året en nettovinst på 3 798 KDKK). Nettoresultat per 
aktie: -0,26 kr (-0,16 kr). Totalt antal aktier per 31 mars 2019 var 50 311 278. 
 
Balansräkning 
Summa tillgångar uppgick till 253 423 KDKK (föregående år KDKK 9 472). Ökningen i de totala tillgångarna är 
relaterad till fusionen med Oncology Venture Sweden AB-koncernen som bidrar med pågående utvecklings-
projekt om 235 521 KDKK. Likvida medel uppgick till DKK 13 262 (föregående år DKK 6 329), främst på grund 
av en skattekostnad på 6 999 DKK (föregående år 1 302 DKK). Kortfristiga skulder uppgick till 48 114 KDKK 
(föregående år KDKK 10 343), där 34 341 KDKK avser lån. Bolagets egna kapital uppgick till 168 366 KDKK 
(föregående år KDKK -871). 
 
Kassaflöde 
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till KDKK - 16 535 (föregående år KDKK -907). 
Utflödet från den löpande verksamheten beror främst på ökad utvecklingsverksamhet och förberedelse av 
klinisk utvecklingsverksamhet i Tyskland och USA. Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten upp-
gick till 16 289 KDKK (föregående år KDKK - 0). 

 
Signifikanta finansiella händelser under Q1 2019 

 

• Den 22 mars meddelades att observationsstatusen för aktien på Nasdaq First North har tagits bort. Beslu-
tet fattades av Nasdaq Stockholm AB efter informationen att Oncology Venture har etablerat en brygglå-
nefacilitet på totalt 20 MSEK från Trention AB. 
 

• Den 22 mars meddelade Bolaget upprättandet av en brygglånefacilitet på totalt 20 MSEK från Trention 
AB. Avtalet gjordes för att stärka Bolagets kortsiktiga finansiella likviditet. 
 

• Den 15 mars meddelade Oncology Venture att styrelsen föreslagit en företrädesemission på 60–100 MSEK 
vid nästkommande årsstämma. Vid tidpunkten hade Bolaget redan erhållit garantiteckningar och teck-
ningsåtaganden om cirka 60 MSEK från ankarinvesterare tagits emot. 
 

• Den 13 mars presenterades en modifiering av villkoren för finansieringsavtalet med European High 
Growth Opportunities Securitization Fund, som rådges av Alpha Blue Ocean. De nya villkoren tillåter On-
cology Venture att på egen hand besluta om påkallande av trancher och därigenom ta full kontroll över 
det potentiella genomförandet av denna kompletterande finansieringskälla. 

 
Finansiell kalender 
Q2 2019 planeras publiceras den 30 augusti 2019 
Q3 2019 planeras publiceras den 29 november 2019 
Finansiellt kalenderår slutar den 31 december 2019. 
Årsredovisning för 2019 är planerad att offentliggöras den 31 mars 2020. 
Årsstämma 2020 planeras att hållas den 22 april 2020.
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  Q1 Q1 ÅR 

Not Belopp i tusentals DKK  2019 2018 * 2018 

     

4 Nettoomsättning/intäkter 303 2 067 2 147 

     

 Övriga rörelseintäkter 0 715 7 370 

 Övriga externa kostnader -9 805 -4 326 -33 444 

 
Personalkostnader, aktierelaterade betal-
ningar -72 -308 -844 

 Personalkostnader, övriga 
-3 191 -1 096 -7 487 

 Förlust före avskrivning (EBITDA) -12 765 -2 948 -32 258 

     

 
Avskrivningar materiella anläggningstill-
gångar 

-277 -14 -213 

 Rörelseresultat före finansnetto -13 042 -2 962 -32 471 

     

 Intäkter från andelar i intresseföretag 0 -720 -1 283 

 Vinst på avyttring av intresseföretag 0 0 10 146 

 Finansiella intäkter 288 277 4 490 

 Finansiella kostnader 
-2 388 -1 018 -3 399 

 Vinst/förlust före skatt -15 142 -4 423 -22 517 

     

 Skatt på resultat 
1 464 625 6 973 

 Nettovinst/förlust för perioden 
-13 678 -3 798 -15 544 

     

 

Övrigt totalresultat som ska återföras i re-
sultaträkningen för efterföljande perioder 
(netto efter skatt):     

     

 
Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter 

68 -27 199 

 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 
68 -27 199 

 Summa totalresultat 
-13 610 -3 825 -15 345 

     

 
 
* MPI före fusionen. 
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Koncernens resultaträkning och totalresultat 
 
 

 
 
* MPI före fusionen. 
 

 

 

Not   Q1 Q1 ÅR 

 Belopp i DKK '000   2019 2018 * 2018 

           
 Nettoresultat hänförligt till:     

      

 Moderbolagets aktieägare  -13 201 -3 798 -14 939 
 Innehav utan bestämmande inflytande  -477 0 -605 

 
Summa   -13 678 -3 798 -15 544 

 
     

    

        

 Moderbolagets aktieägare  -13 133 -3 825 -14 891   

 Innehav utan bestämmande inflytande  -477 0 -454   

 
Summa   -13 610 -3 825 -15 345   

 
     

  

5 Resultat per aktie       

        

 
Resultat per aktie (i DKK)   -0,26 -0,16 -0,44   

 
Resultat per aktie (efter utspädning, DKK)   -0,26 -0,16 -0,44   
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 TILLGÅNGAR     
     

Not Belopp i tusentals DKK 31/03/2019 31/03/2018 * 31/12/2018 

     

6 Anläggningar 3 492 122 363 

7 Förvärvade patent 1 148 0 1 212 

7 Pågående utvecklingsprojekt 235 521 0 235 521 

 Investeringar i intresseföretag 0 2 697 0 

 Teckningsobligationer i intresseföretag 0 0 0 

 Övriga investeringar 
0 324 0 

 
Summa anläggningstillgångar 240 161 3 143 237 096 

 Varulager 0 774 0 

 Fordringar hos intresseföretag 0 1 124 0 

 Kundfordringar 0 0 0 

 Skattefordringar 6 999 1 302 5 514 

 Övriga fordringar 2 011 665 5 262 

 Förskottsbetalningar 1 336 58 2 078 

 Kassa och bank 
2 916 2 406 1 547 

 Summa omsättningstillgångar 
13 262 6 329 14 401 

 Summa tillgångar 
253 423 9 472 251 497 

 
 
* MPI före fusionen. 
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 EGET KAPITAL OCH SKULDER 31/03/2019 31/03/2018 * 31/12/2018 

 Belopp i tusentals DKK    

     

 Aktiekapital 2 516 1 215 2 516 

 
Överkursfond 213 554 45 224 213 554 

 
Balanserade vinstmedel -74 121 -47 205 -61 040 

 Omräkningsreserv 189 -105 121 

 Innehav utan bestämmande inflytande 
26 228 0 26 705 

 Summa eget kapital 168 366 -871 181 856 

 Leasingskulder 2 709 0 0 

 Uppskjuten skatt 34 234 0 34 234 

 Summa långfristiga skulder 36 943 0 34 234 

     

 Skulder till intresseföretag 0 260 0 

 Lån 34 391 0 18 892 

 Skuld till bank 701 0 0 

 Leasingskulder 514 0 0 

 
Leverantörsskulder 8 633 3 761 12 656 

 Skatteskuld 0 0 0 

 
Övriga skulder 3 875 401 3 555 

 Förutbetalda intäkter 
0 5 921 304 

 Kortfristiga skulder 48 114 10 343 35 407 

 Summa skulder 85 057 10 343 69 641 

 Summa eget kapital och skulder 253 423 9 472 251 497 

 
 
* MPI före fusionen. 
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 Aktie- Överkurs- Balanserat Valutakurs- 
Icke-kon-

trollerande Summa 
Belopp i tusentals DKK kapital fond resultat reserv intressen eget kapital 

       

Eget kapital per 01/01/2019 2 516 213 554 -61 040 121 26 705 181 856 

Resultat     -13 201   -477 -13 678 
Övrigt totalresultat 

      68   68 

Summa totalresultat 0 0 -13 201 68 -477 -13 610 

Aktierelaterade ersättningar 
  120     120 

Eget kapital per 31/03/2019 2 516 213 554 -74 121 189 26 228 168 366 

       

       

       
Eget kapital per 01/01/2018 

1 215 45 224 -43 916 -78 0 2 445 

Resultat     -3 798     -3 798 
Övrigt totalresultat 

      -27   -27 

Summa totalresultat 
0 0 -3 798 -27 0 -3 825 

Aktierelaterade ersättningar   
509     509 

Eget kapital per 31/03/2018 * 
1 215 45 224 -47 205 -105 0 -871 

       

 
 
* MPI före fusionen. 
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  Q1 Q1 År 

Not Belopp i tusentals DKK 2019 2018 * 2018 

     

 Resultat före skatt -15 142 -4 423 -22 517 

     

 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 397 1 321 -7 255 

 Återförda finansiella intäkter -288 -277 -4 490 

 Återförda finansiella kostnader 2 388 1 018 3 399 

 Förändring av rörelsekapital 
-1 562 1 188 -1 370 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
finansnetto -14 207 -1 173 -32 233 

     

 Erhållna finansiella intäkter 43 277 841 

 Betalda finansiella kostnader  -2 350 -11 -2 391 

 Erhållen skatt -21 0 6 159 

 Betald inkomstskatt 
0 0 0 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten 
-16 535 -907 -27 624 

 Köp av materiella anläggningstillgångar 0 0 -37 

 Köp av immateriella anläggningstillgångar 0 0 -781 

 Köp av innehav utan bestämmande inflytande 0 0 -3 305 

 Förvärv av dotterbolag 0 0 2 599 

 Köp av investeringar i dotterbolag 0 0 0 

 Försäljning av investeringar i intresseföretag 1 550 0 11 379 

 Köp av andra investeringar 0 0 0 

 Kassaflöde från investeringsverksamheten 
1 550 0 9 855 

 Kapitalökning 0 0 198 

 
Transaktionskostnad, kapitalökning 0 0 -3 299 

 Lån 15 746 0 18 892 

 Skulder till bank 700 0 0 

 Leasingskulder -157 0 0 

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
16 289 0 15 791 

 Summa kassaflöde 1 304 -907 -1 978 

     

 Likvida medel vid periodens början 1 547 3 315 3 326 

 Kursdifferens, netto 
65 -2 199 

 Likvida medel vid periodens slut  
2 916 2 406 1 547 

     
 
 
* MPI före fusionen. 
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  Q1 Q1 ÅR 

Not Belopp i tusentals DKK  2019 2018 2018 

     

4 Nettoomsättning/intäkter 940 1 017 4 627 

     

 Övriga rörelseintäkter 0 793 6 495 

 Övriga externa kostnader -3 255 -3 520 -17 486 

 Personalkostnader 
-1 251 -701 -2 773 

 Förlust före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) -3 566 -2 411 -9 137 

     
 Av- och nedskrivningar på materiella an-

läggningstillgångar 
-169 -167 -673 

 Rörelseresultat före finansnetto -3 735 -2 578 -9 810 

     

 Finansiella intäkter 528 277 6 680 

 Finansiella kostnader 
-3 432 -1 017 -4 336 

 Resultat före skatt -6 639 -3 318 -7 466 

     

 Skatt på resultat 
215 625 1 699 

 Nettoresultat 
-6 424 -2 693 -5 767 
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 TILLGÅNGAR     
     

Not Belopp i tusentals DKK 31/03/2019 31/03/2018 31/12/2018 
     
 Utvecklingsprojekt 1 384 1 593 1 437 
 Förvärvade patent 641 1 047 742 

 Immateriella anläggningstillgångar 2 025 2 640 2 179 

     
 Anläggningar 100 122 115 

 Materiella anläggningstillgångar 100 122 115 
     
 Investeringar i dotterbolag 82 835 6 82 835 
 Investeringar i intresseföretag 0 20 800 0 

 Teckningsobligationer i intresseföretag 0 0 0 
 Övriga investeringar 

0 324 0 

 Finansiella tillgångar 
82 835 21 130 82 835 

 Summa anläggningstillgångar 
84 960 23 892 85 129 

  
   

 Varulager 0 774 0 

 Fordringar hos dotterbolag 123 001 63 114 437 

 Fordringar hos intresseföretag 0 688 0 

 Kundfordringar 0 0 0 

 Skattefordringar 1 916 1 220 1 701 

 Övriga fordringar 963 665 2 511 

 Förskottsbetalningar 1 126 58 1 391 

 Likvida medel 1 990 1 987 909 

 Summa omsättningstillgångar 
128 996 5 455 120 949 

 Summa tillgångar 
213 956 29 347 206 078 
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 EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     
 Belopp i tusentals DKK 31/03/2019 31/03/2018 31/12/2018 
     
 Aktiekapital 2 516 1 215 2 516 
 Överkursfond 213 554 45 224 213 554 
 Uppskrivningsfond 

0 17 122 0 
 Balanserade vinstmedel -42 353 -45 094 -35 929 
 Summa eget kapital 173 717 18 467 180 141 
 Lån 34 391 0 18 892 
 Bankskuld 701 0 0 
 Skulder till dotterbolag 498 0 116 
 Skulder till intresseföretag 0 260 0 
 Leverantörsskulder 4 078 3 740 6 210 
 Övriga skulder 571 387 415 
 Förutbetalda intäkter 

0 6 493 304 

 Kortfristiga skulder 
40 239 10 880 25 937 

 Summa skulder 
40 239 10 880 25 937 

 Summa eget kapital och skulder 
213 956 29 347 206 078 
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 Aktie- Överkurs- Balanserat Valutakurs- Summa 
Belopp i tusentals DKK kapital fond resultat reserv eget kapital 

      

Eget kapital per 01/01/2019 
2 516 213 554 0 -35 929 180 141 

Resultat 
   -6 424 -6 424 

Eget kapital per 31/03/2019 2 516 213 554 0 -42 353 173 717 

      

      
      
Eget kapital per 01/01/2018 

1 215 45 224 10 550 -42 401 14 588 

Omvärdering 
  6 572   6 572 

Resultat 
    -2 693 -2 693 

Eget kapital per 31/03/2018 
1 215 45 224 17 122 -45 094 18 467 
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1. Redovisningsprinciper 
 
Upprättande 
Denna delårsrapport innehåller finansiell information om koncernen och moderbolaget. 
 
Delårsregnskapet har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Moderbolagets 
bokslut har upprättats i enlighet med danska Årsredovisningslagen. 
 
Delårsrapporterna innehåller inte alla uppgifter och upplysningar som krävs i årsredovisningen och 
bör läsas tillsammans med årsredovisningen för 2018. 
 
Ny redovisningsprincip 
Från och med den 1 januari 2019 har koncernen antagit IFRS 16 Leasingavtal med tillämpning av 
det modifierade retrospektiva tillvägagångssättet. Därför har den kumulativa effekten av att initialt 
tillämpa standarden redovisats vid första ansökan den 1 januari 2019 och jämförelser för 2018 har 
inte omräknats. Se not 8 för ytterligare information angående antagande av IFRS 16. 
 
En beskrivning av ny redovisningsprincip för leasingavtal som tillämpas den 1 januari 2019 läggs till 
nedan. 
 
Leasingar 
Från och med den 1 januari 2019 redovisar koncernen en nyttjandetillgång och en leasingskuld vid 
leasingens startdatum. Nyttjandetillgången värderas initialt till anskaffningsvärde som motsvarar 
det initiala beloppet för leasingskulden justerat för eventuella leasingavgifter som gjordes före eller 
före inledningsdagen plus eventuella initiala direkta kostnader och en uppskattning av kostnaderna 
för att nedmontera och ta bort den underliggande tillgången eller att återställa den underliggande 
tillgången eller den plats där den är belägen, minus eventuella leasingincitament som erhållits. 
 
Nyttjandetillgången avskrivs därefter med linjär metod från början till och med det tidigare av slutet 
av nyttjandeperiodens slutförbrukningstid eller slutet på leasingperioden. Den beräknade nyttjan-
deperioden för tillgångar som används under rätten bestäms på samma sätt som för materiella 
anläggningstillgångar. Vidare reduceras den nyttjandegöra tillgången periodiskt med eventuella 
nedskrivningar och justeras för vissa omvärderingar av leasingskulden. 
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1. Redovisningsprinciper – fortsättning –  
Hyresavgiften uppmättes initialt till nuvärdet av de leasingavgifter som inte betalas vid inlednings-
dagen, diskonteras med hjälp av den implicita leasingräntan eller, om denna ränta inte kan bestäm-
mas lätt, koncernens inkrementella låneränta. I allmänhet använder koncernen sin inkrementella 
upplåningsränta som diskonteringsränta. 
 
Leasingavgifter som ingår i värderingen av hyresavtalet omfattar följande: 

• Fasta betalningar, inklusive fasta betalningar i fast substans. 

• Rörliga leasingavgifter som beror på index eller kurs, som ursprungligen mättes med index 
eller skattesats som på startdatumet 

• Belopp som förväntas betalas enligt en restvärdesgaranti och 

• Utnyttjandepriset enligt ett köpoption som koncernen är rimligt säker på att utöva, hyr ut 
betalningar i en valfri förnyelseperiod om koncernen rimligen är säker på att utöva ett för-
längningsalternativ och påföljder för tidigt uppsägning av ett leasingavtal, såvida inte koncer-
nen är rimligt säker att inte säga upp tidigt. 

 
Hyresavgiften värderas till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Den omvärde-
ras när förändringar i framtida leasingavgifter uppstår som följer av en förändring av index eller 
kurs om det ändras koncernens uppskattning av det belopp som förväntas betalas enligt en rest-
värdesgaranti eller om koncernen ändrar sin bedömning av om den kommer att utöva ett inköps-, 
förlängnings- eller uppsägningsalternativ. 
 
När hyresavgiften omvärderas på detta sätt görs en motsvarande justering till det redovisade värdet 
för den nyttjandegöra tillgången, eller redovisas i resultaträkningen om det redovisade värdet på 
den nyttade tillgången har minskats till noll. 
 
Koncernen presenterar nyttjandetillgångar i materiella anläggningstillgångar och leasingskulder 
som en separat linje i balansräkningen. 
 
Kortfristiga hyreskontrakt och leasing av värdefulla tillgångar 
Koncernen har valt att inte redovisa nyttjanderätter och leasingskulder för kortfristiga leasingavtal 
som har en löptid på 12 månader eller mindre och leasingavtal med lågvärda tillgångar. Koncernen 
redovisar hyreskostnaderna i samband med dessa leasingavtal som en kostnad på linjebasis över 
leasingperioden. 
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2. Väsentliga redovisningsestimat och bedömningar 
 
I samband med upprättandet av delårsrapporten gör ledningen ett antal redovisningsestimat och 
bedömningar som påverkar de redovisade värdena på tillgångar, skulder, inkomster, kostnader och 
kassaflöden samt deras presentation.  
 
De väsentliga redovisningsestimat och bedömningar som tillämpas i denna delårsrapport är des-
amma som beskrivs i not 2 i årsredovisningen för 2018, vilket innehåller en fullständig beskrivning 
av väsentliga redovisningsestimat och bedömningar.  
 
 
 
3. Segmentinformation 
 
Oncology Venture A/S är fortfarande i en tidig kommersialiseringsfas med en begränsad intäkts-
genererande verksamhet. Oncology Venture A/S har således en rörelsegren, vilken också är det 
enda rapporterbara segmentet. Uppgift om resultaträkningen och totala tillgångar för segmentet 
finns i koncernens resultaträkning och koncernredovisning över finansiell ställning.  
 
 
 
 
 Q1 Q1 ÅR 

Belopp i DKK '000 2019 2018 * 2018 

        
4. Omsättning    

    

Nettoomsättning/intäkter är förde-
lade enligt följande: 

   

    

Utförande av tjänster 303 2 067 2 147 

Summa 303 2 067 2 147 
 
 
* MPI före fusionen. 
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Belopp i DKK ’000 Q1 Q1 ÅR 
 2019 2018 * 2018 

    
5. Vinst per aktie    
    
Vinst per aktie (grundläggande)    
    
Resultat hänförligt till moderbola-
gets ägare -13 201 -3 798 -14 939 
Genomsnittligt antal aktier i om-
lopp 50 311 278 24 370 555 33 821 011 
    
Resultat per aktie (i KDKK) 

-0,26 -0,16 -0,44 

    
Resultat per aktie efter utspädning    
    
    
Genomsnittligt antal utspädda ak-
tier i omlopp 50 311 278 24 307 555 33 821 011 
    
Resultat per aktie efter utspädning 
(i DKK) 

-0,26 -0,16 -0,44 

    
Ingen utspädning eftersom teckningsoptionerna inte ger upphov till någon utspädningseffekt. 
 
 
* MPI före fusionen. 
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Materiella an-
läggningstill-

gångar 

  

      

      

Belopp i DKK '000       
Nyttjandetill-

gångar Totalt 

              

6. Materiella anläggningstillgångar  
 

       
 

Anskaffningsvärde per 01/01/2019    2 129 0 2 129 
 

Införande av IFRS 16 (not 8)    0 3 341 3 341 

 

Tillägg    0 0 0 
 

Avyttringar    0 0 0 
 

Anskaffningsvärde per 31/03/2019       2 129 3 341 5 470 
 

       
 

Avskrivningar och nedskrivningar förlust per 
01/01/2019    1 766 0 1 766 

 

Nedskrivningar    0 0 0 
 

Avskrivningar    45 167 212  

Återläggning av avskrivningar och nedskriv-
ningar av avyttrade tillgångar    0 0 0 

 

Av- och nedskrivningar per 31/03/2019       1 811 167 1 978 

 

       
 

Redovisat värde per 31/03/2019       318 3 174 3 492 
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Förvärvade patent 

          

Belopp i DKK '000   
Pågående utveckl-

ingsprojekt Totalt 

          
7. Immateriella anläggningstillgångar             
Anskaffningsvärde per 01/01/2019  1 324 235 521 236 845  
Tillägg   0 0 0  
Avyttringar   0 0 0  
Anskaffningsvärde per 31/03/2019   1 324 235 521 236 845        
Av- och nedskrivningar förlust per 01/01/2019  112 0 112  
Nedskrivningar  0 0 0  
Avskrivningar  64 0 64  
Återläggning av avskrivningar och nedskriv-
ningar av avyttrade tillgångar  0 0 0  
Av- och nedskrivningar förlust per 31/03/2019   176 0 176  

      
Redovisat värde per 31/03/2019   1 148 235 521 236 669  
      
      
Belopp i DKK '000   31/03/2019 31/03/2018 * 31/12/2018  

Enskilt väsentliga pågående utvecklingsprojekt      
      
LiPlaCis  58 851 0 58 851  
2X-111  39 759 0 39 759  
2X-121  40 863 0 40 863  
Dovitinib  55 309 0 55 309  
Irofulven  40 739 0 40 739  

Totalt  235 521 0 235 521  

      

 
* MPI före fusionen. 

 
Återstående avskrivningstid 
Alla ovannämnda immateriella tillgångar är pågående utvecklingsprojekt  
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8. Tillämpning av IFRS 16 
 
IFRS 16 "Leasingavtal" fastställer principerna för redovisning, mätning, presentation och offentlig-
görande av hyresavtal och kräver att hyresgäster redovisar alla hyror i en enda balansräkningsmo-
dell som liknar redovisningen av finansiella leasingavtal enligt IAS 17. Koncernen har antagit den 
nya standarden som tillämpar den modifierade retrospektiva modellen. Därför har den kumula-
tiva effekten av att initialt tillämpa standarden redovisats vid tidpunkten för den första ansökan - 
1 januari 2019 och jämförelser har inte omräknats. 
 
Som ett resultat av förändringen av hyresredovisningen har bolaget aktiverat sina nyttjanderätter. 
Vid genomförandet den 1 januari 2019 har koncernen redovisat en skuld för att göra hyresbetal-
ningar (dvs. hyreskostnaden) på 3 341 KDKK och en tillgång som representerar rätten att använda 
den underliggande tillgången under leasingperioden (dvs. tillgången) på 3 341 KDKK. 
 
Den ackumulerade effekten på eget kapital per den 1 januari 2019 är noll och den ackumulerade 
effekten på de totala tillgångarna är 3 341 KDKK. Vidare har bolaget efter anpassningen av IFRS 16 
separat redovisat räntekostnaden på hyresavgiften med 83 KDKK och avskrivningen på rätten att 
använda tillgångarna med 167 KDKK istället för kostnader för operationella leasingavtal med 202 
KDKK. Följaktligen var effekten på periodens resultat för första kvartalet 2019, avseende tillämp-
ning av IFRS 16, -48 KDKK. 
 
 
 
9. Åtaganden och händelser 
 
Det har inte skett några betydande förändringar i åtagandena och händelserna som beskrivs i not 
25 till årsredovisningen för 2018. 
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10. Relaterade parter 
 
Transaktioner med närstående 

I följande tabell anges det totala beloppet av transaktioner som har ingåtts med närstående parter 
under den relevanta finansiella perioden. Koncernen förvärvades genom en fusion Oncology Ven-
ture Sweden AB och dess dotterbolag per den 21 augusti 2018 enligt beskrivningen i not 9. Till och 
med juni 2018 var Oncology Venture Sweden AB ett associerat bolag. Därför ingår transaktioner 
med Oncology Venture Sweden AB och dess dotterbolag i nedanstående tabell fram till juni 2018. 
 

 
 

Belopp i tusentals DKK 

 Försäljning 
till närstå-

ende 

Inköp från 
närstående 

Belopp 
skyldiga av 
närstående 

Belopp 
skyldiga till 
närstående 

      
Intressebolag:      

Erhållna tjänster Q1 2018*  293  260 
      
Tillhandahållande av tjänster Q1 2018* 930  1,125  
      

Övriga närstående parter:      
Tillhandahållna tjänster Q1 2019*  563  0 
 Q1 2018*  437  37 

 
*MPI före fusionen 
 
11. Väsentliga händelser efter balansdatum 
 

• Den 16 maj bekräftade Oncology Venture att bolagets kapitalanskaffning bestående av aktier 
med bifogade teckningsoptioner framgångsrikt har genomförts, vilket medför ett 
kapitaltillskott om cirka SEK 81 miljoner brutto.  Detta utan att några av emissionsgaranternas 
åtaganden togs i anspråk. Kapitaltillskottet består av kontantbetalningar om cirka SEK 70 
miljoner samt en lånekonvertering om cirka SEK 11 miljoner. Vid fullt nyttjande av 
teckningsoptionerna under utnyttjandeperioden på 12 månader, förväntas Oncology Venture 
tillföras ytterligare cirka 151 miljoner kronor netto. 

 

• Den 5 maj meddelades att medlemmar i Oncology Ventures ledningsgrupp hade beslutat att 
delta i nyemissionen. 

 

• Den 30 april gav Oncology Venture nyheter om DRP®-baserade analyser av biopsier från kliniska 
studier med dovitinib. Förutom njur-, endometrial- och GIST-tumörer har Oncology Venture nu 
också visat att DRP® kan förutsäga patientsvar i två nya indikationer - levercancer och 
bröstcancer. Vidare tillkännagavs att den första patienten har doserats med 2X-121 vid Dana 
Farber Cancer Institute, Boston, USA för behandling av avancerad äggstockscancer. Oncology 
Venture meddelade också att Bolaget har lämnat in en Investigational New Drug Application 
för LiPlaCis® och dess DRP® till FDA, med avsikt att inleda en pivotal studie i metastatisk 
bröstcancer. 

 

• Den 10 april offentliggjordes ett tilläggsprospekt till prospektet daterat den 5 april 2019. 
Anledningen till tillägget var att Bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelser från 
investerare om 80 MSEK och att nyttjandeperioderna för teckningsoptionerna har förlängts. 
Slutligen har en rättelse gjorts i villkoren för teckningsoptionerna avseende lösenpriset. 
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• Den 5 april beslutade styrelsen i Oncology Venture att genomföra en företrädesemission, med 
stöd av ett godkännande som beviljats styrelsen vid årsstämman den 4 april 2019. 
Företrädesemissionen omfattar upp till maximalt av 25 155 639 units. Varje unit består av en 
ny aktie till ett teckningskurs om 4,00 SEK och en teckningsoption till ett lösenpris om 7,50 SEK. 
Vid full teckning av företrädesemissionen förväntas Bolaget erhålla cirka 100 MSEK. Vid full 
teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förväntar sig Bolaget att erhålla 
ytterligare nettointäkter från Erbjudandet om cirka 188 MSEK i maj 2020. Garantier och 
teckningsåtaganden om cirka 80 MSEK från ankarinvesterare har mottagits. Mer information 
om företrädesemissionen finns i prospektet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
(www.oncologyventure.com). 

 

• Den 4 april meddelade Bolaget att det har erhållit en exklusiv option att licensiera de europeiska 
rättigheterna till IXEMPRA® (ixabepilone) från läkemedelsföretaget R-Pharm U.S., LLC. I juli 
2015 förvärvade R-PHARM U.S., LLC globala rättigheter till IXEMPRA® från Bristol-Myers Squibb 
(BMS). Läkemedlet är godkänt i USA för behandling av bröstcancer. Oncology Venture 
utvärderar ixabepilon tillsammans med dess läkemedelsspecifika DRP® companion diagnostic 
för att uppnå ett marknadsgodkännande i Europa. 

 

• Den 3 april meddelade Oncology Venture att Bolaget har bekräftat sin regulatoriska strategi för 
inlämning av en ny läkemedelsansökan till FDA, för godkännande av försäljning av dovitinib 
baserat på befintliga Novartis-data i njurcancer. Dessutom har utvecklingen av den nya 
kombinationsbiomarkören PD1-PD-L1 / Dovitinib DRP® avslutats. Detta ger en stark 
konkurrensfördel inom fältet för immuno-onkologi. Oncology Venture har utsett USA-baserade 
Destum Partners att stödja Bolagets utlicensieringsaktiviteter. 

 
Inga andra signifikanta händelser har uppkommit efter slutet av den finansiella perioden. 


