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Saniona senarelägger publicering av bokslutskommuniké för 2020 till
följd av omräkning och förnyad revision av tidigare finansiella rapporter
för att uppfylla amerikanska revisionsstandarder
Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar
idag att bolaget, som ett led i den tidigare aviserade utvärderingen av en möjlig notering av aktien på den amerikanska
Nasdaq-börsen, genomför en företagsinitierad omräkning av tidigare finansiella rapporter och en revision av dessa i
enlighet med revisionsstandarden från Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Detta innebär att
publiceringen av företagets bokslutskommuniké för 2020 senareläggs till den 17 mars 2021.
Saniona bedömer att omräkningarna, som har att göra med bokföringsmässiga justeringar, inte har väsentlig betydelse ur
ett affärsmässigt perspektiv eftersom de inte påverkar företagets likviditet, prognos, verksamhetsplan eller genomförandet
av kliniska studier.
Som förberedelse inför en möjlig notering i USA granskar Saniona sina finansiella rapporter enligt de standarder som
antagits av PCAOB, vilket medfört ett behov av att göra vissa bokföringsmässiga justeringar av de tidigare presenterade
finansiella rapporterna för helåret 2019 och vissa kvartalsperioder under 2019 och 2020. Justeringarna har bland annat att
göra med bokföringen av investeringar i tredje part, bokföringen av finansiella instrument och redovisningen av vissa
intäkter och utgifter. Saniona har kontrakterat oberoende revisorer för att genomföra en granskning av de omräknade
finansiella rapporterna i enlighet med PCAOB:s standard. De omräknade finansiella rapporterna kommer att fortsätta
presenteras i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards
(IFRS).

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 februari 2021 kl. 23:59 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för
patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk mellanfas
avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline
baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom
sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är
baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap
(OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

