


	  Denna	  presenta*on	  innehåller	  fram*dsinriktade	  u5alanden	  som	  återspeglar	  Genovis	  
aktuella	  syn	  på	  fram*da	  händelser	  samt	  finansiell	  och	  opera*v	  utveckling.	  Dessa	  
fram*dsinriktade	  u5alanden	  gäller	  endast	  vid	  *dpunkten	  för	  presenta*onen	  och	  Genovis	  gör	  
ingen	  u?ästelse	  om	  a5	  offentliggöra	  uppdateringar	  eller	  revideringar	  av	  fram*dsinriktade	  
u5alanden	  *ll	  följd	  av	  ny	  informa*on,	  fram*da	  händelser	  eller	  dylikt.	  Även	  om	  Genovis	  anser	  
a5	  förväntningarna	  som	  beskrivs	  i	  sådana	  fram*dsinriktade	  u5alanden	  är	  rimliga,	  finns	  ingen	  
garan*	  för	  a5	  dessa	  fram*dsinriktade	  u5alanden	  förverkligas	  eller	  visar	  sig	  vara	  korrekta	  och	  
följaktligen	  bör	  presum*va	  investerare	  inte	  lägga	  o*llbörlig	  vikt	  vid	  dessa	  och	  andra	  
fram*dsinriktade	  u5alanden.	  	  



FÖRETAG 

	  
• 	  	  Grundades	  1999	  
• 	  	  Verksamhet	  i	  Lund	  och	  Malmö	  
• 	  	  Ak*en	  är	  listad	  på	  OMX	  NASDAQ	  First	  North	  

• 	  	  Nanopar*klar	  som	  kontrastmedel	  
• 	  	  Enzym	  för	  karaktärisering	  och	  kvalitetskontroll	  av	  
an*kroppsbaserade	  produkter	  

PRODUKTER 

VERKSAMHET 

• 	  	  	  
• 	  	  Produk*on	  
• 	  	  Försäljning/support	  
• 	  	  Produktutveckling	  
• 	  	  Deltar	  i	  forskningsprojekt	  
	  



Proteinportföljen: 

Unika enzym 

§  FabRICATOR® och IgGZERO™ 

§  Två nya enzym i pipeline 

 



ü 90% industriella kunder 

ü Större läkemedelsbolag och Bioteknikbolag 

ü Bolag som erbjuder kontraktstillverkning 

ü Under 2011 blev de tio största läkemedelsbolagen  
   Genovis kunder 





Antikroppsbaserade läkemedel är den enskilt största drivkraften i 
efterfrågan på Genovis proteinportfölj. 
 
•  58 miljarder USD 2010 
•  Snabbast växande segmentet inom läkemedelsindustrin 
•  Så kallade Biosimilars/Biobetters är på väg ut på marknaden 
•  Andra och tredje generationen kommer också 
•  Karaktärisering - kvalitetskontroll! 



2011 i jämförelse med 2010: +160%   



Mål 2012: En substantiell ökning  

 

Strategi: 

1.  Möt fler nya kunder  è  investera i personal och marknadsaktiviteter 
2.  Utöka försäljning till nya geografiska områden è global distributör 





Mål 2012: En substantiell ökning 

 

Strategi: 

1.  Möt fler nya kunder  è  investera i personal och distributörer 
2.  Utöka försäljning till nya geografiska områden è global distributör 

3.  Riktad insats mot nyckelkunder för att hjälpa dem implementera tekniken från 
discovery fas till s.k. lot release assay è nya produktformat och samarbeten.  



Nanostructures as contrast agents in preclinical and clinical imaging Ø “Emerging technology” 
Ø  Marknaden drivs av: 

•  utveckling av läkemedel 
•  translational forskning  
•  s.k. personalized medicine 

•  regulatoriska krav 
•  krav på minska antalet djurförsök 
•  krav på att följa “drug mechanism of action” på 
cellnivå in vivo 
   



Nanostructures as contrast agents in preclinical and clinical imaging Fokus preklinisk marknad – optisk avbildning, magnetkamera, ultraljud 
(PET/SPECT) 

Genovis nanostruktur ger kontrast i flera avbildningstekniker 

Betalande kunder har publicerat vetenskapliga artiklar under 2012  

Produktutveckling närmar sig målet, som är lansering 2012 

Genovis deltar och driver ett projekt med klinisk inriktning,  “Sentinel    
node” eller var är portvaktskörteln? 





2012 

Utökad geografisk distribution, 
proteinportföljen  

Lansering av nanopartiklar för märkning av celler 

Partner för distribution/marknadsföring av nanoportföljen 

Dec Okt Sep Aug Juli Juni April Mars Feb Jan Maj Nov 

Lansering av HTF inom proteinportföljen 





 
 

Sarah.Fredriksson@genvis.com 
 

www.genovis.com 
 
 




