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Riskfaktorer

Ordlista

Bioteknik
Tvärvetenskap som binder samman medicin, teknik samt 
biologi och omsätter biologiska kunskaper till tekniska 
tillämpningar. Bioteknik brukar delas upp i fem områden: 
grön (jordbruk), röd (läkemedelsutveckling), blå (utifrån 
vattenlevande organismer), vit (industri) och grå (avfallsbe-
handling). Dessutom räknas livsmedelsvetenskap, särskilt 
functional foods, och bioinformatik till bioteknik. Närlig-
gande områden är biomaterial, medicinsk teknik och 
genteknik.

Nanoteknik
Betecknar en teknik mätbar i nanometer. Det kan användas 
inom elektronik och materialteknik, men även inom kemiska 
och biologiska tillämpningar.

Nano
Nano- är ett prefix 10-9, alltså miljarddel, i till exempel 
nanometer (nm). 

Proteiner
Proteiner är huvudbeståndsdelen i allt levande, ett äldre namn 
är äggviteämnen.

Antikropp
Y-formade proteiner som används av kroppens immunsystem 
för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, till 
exempel virus, bakterier eller parasiter. Det bedrivs en intensiv 
forskning på användning av antikroppar som läkemedel.

In vivo  
Beskriver processer i levande celler och vävnader som används 
i vetenskapliga försök och kliniska tester i t.ex. musmodeller.

In vitro
 Latin = i glaset

Beskriver en process exempelvis i ett provrör i en laboratorie-
miljö. 

Imaging
Betecknar att man visualiserar och synliggör något.

Imaging tekniker inom medicin 

Röntgen  Att synliggöra något med elektromagnetiska vågor 
som har kortare våglängd än synligt ljus (röntgenstrålning).
CT  Computed Tomography – Tredimensionell röntgen
MRT  Magnetisk resonanstomografi – Bildgivande diagnostik   
med magnetkamera.
PET  Position Emission Tomography – Mäter fördelningen av 
ett radioaktivt ämne i ett organ.
SPECT  Mäter och ger tredimensionella analyser av fördel-
ningen av ett radioaktivt ämne i ett organ.  
Optiskt  Avbildningsteknik där ljus från flourescerande 
substanser används för att avbilda vävnader eller organ.
Upconverting  Används som kontrastmedel för
optisk avbildning.
Ultraljud  Ljud med våglängd mindre än 17 millimeter.

Preklinisk forskning
Prekliniska studier kallas den läkemedelsforskning som äger 
rum innan läkemedlet är tillräckligt dokumenterat för att 
studeras på människor.

Biomarkör
En biomarkör är en biologisk variabel som speglar en 
fysiologisk förändring till följd av sjukdom, läkemedelsbe-
handling eller annan yttre påverkan. Exempel på biomarkörer 
som idag används kliniskt är nivåerna av insulin, det 
prostataspecifika antigenet PSA eller kolesterol.
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Genovis på 2 minuter

GENOVIS PÅ 2 MINUTER 
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som 
underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till 
kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik.  

Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Eijdo research AB. Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker 
ur två unika produktportföljer. Den första innefattar nanoteknik i nya kontrastmedel och den andra består av unika 
enzym (proteinportföljen) som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Verksamheten i bolaget har till stor del dominerats av forskning och utveckling. Under de senaste två åren har kom-
mersialisering inletts av produkter ur proteinportföljen och idag utgör försäljning och kundbaserade utvecklingsprojekt 
av dessa produkter en allt större del av verksamheten. Kunderna som arbetar med utveckling av biologiska läkemedel, 
nya diagnostikmetoder och grundforskning har upptäckt att Genovis produkter underlättar utvecklingsprocessen och 
bidrar till förbättrad produktion och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. Kunderna finns idag inom 
läkemedelsbolag, bioteknikföretag samt akademiska grupper.

Genovis bedriver också flera forsknings- och utvecklingsprojekt inriktade på design, produktion och karaktärisering av 
nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). Målgruppen är kunder med intresse i läkemedels-
utveckling och medicinsk teknik både inom Life Science industrin och inom akademisk forskning. Projekten drivs 
främst i egen regi men också med extern finansiering och i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds 
Universitet. Bolaget planerar att under 2012 lansera de produktkoncept som är utvecklade specifikt för preklinisk 
medicinsk avbildning (imaging). Verksamheten i dotterbolaget har under 2011 uteslutande bestått i att bistå moderbo-
laget i produktutvecklingen av nanostrukturer som kontrastmedel i dessa projekt.

*Prekliniska studier kallas den läkemedelsforskning som äger rum innan läkemedlet är tillräckligt dokumenterat för att studeras på människor.

Handelsplats
Genovis aktie är listad sedan 2006 och handlas på Nasdaq OMX FirstNorth med tickern GENO. 

Fem år i sammandrag (kSEK)
2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 2 856 1 596 986 380 256

Övriga intäkter 741 2 368 192 81 76

Kostnader -17 343 -15 197 -13 731 -25 881 -12 387

Rörelseresultat -13 745 -11 234 -12 553 -25 420 -12 056

Årets resultat -13 608 -11 292 -17 558 -27 149 -8 578

Eget kapital 18 010 15 232 10 858 6 677 19 399

Balansomslutning 21 441 17 818 14 760 15 019 22 464

Soliditet 84% 85% 74% 44% 87%

Antal anställda vid periodens slut 12 10 10 12 12

Resultat per aktie -0,24 -0,33 -1,17 -2,65 -0,99

Eget kapital per aktie 0,26 0,37 0,72 0,61 2,23
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Året i korthet

ÅRET I KORTHET
Intäkterna har under alla fyra kvartalen ökat i jämförelse med samma period året innan och har på rullande 
tolv månader visat en ökning på mellan 80 och 100 % över året i jämförelse med 2010. De större läkemedels-
bolagen och ett flertal av de ledande bioteknikbolagen, vilka utvecklar läkemedel baserade på antikroppsmo-
lekyler har under året blivit Genovis kunder. Flera av dessa bolag har publicerat vetenskapliga artiklar som 
påvisar fördelarna med Genovis produkter.

Produktlansering
I april lanserades FragIT Kit, en skalbar och effektiv teknik för att framställa antikroppsfragment med mycket 
högt utbyte och kort processtid. Produkten är en vidareutveckling av Genovis unika teknik och riktar sig till 
kunder inom pharma-, bioteknik- och diagnostikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel och 
analyser.

Licens
Genovis förvärvade i februari en exklusiv licens till en ny teknik där så kallade upconverting nanopartiklar 
används som kontrastmedel för optisk biomedicinsk avbildning. Genovis förvärvade licensen från Lumito, 
ett bolag inom LUAB och erhöll optionsrätt att förvärva tekniken i sin helhet.

Företrädesemmission
Genovis avslutade under våren en företrädesemission som tecknades till drygt 90 % och tillförde bolaget ca 
18 mSEK före emissionskostnader.

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

Q
1 

20
10

 

Q
2 

20
10

 

Q
3 

20
10

 

Q
4 

20
10

 

Q
1 

20
11

 

Q
2 

20
11

 

Q
3 

20
11

 

Q
4 

20
11

 

Omsättning per rullande 12 månader, SEK



6

VD har ordet

Det var mycket bra som 
hände i Genovis under 
2011. Det som sticker ut 
mest är den allt större efter-
frågan på våra produkter ur 
proteinportföljen och det 
faktum att vi ser både fler 
nya kunder och en ökad för-
brukning hos våra nyckel-
kunder. Den positiva trend-
en har varit tydlig under de 
senaste två åren. Jag ser det 
som ett kvitto på att vårt 
sätt att fokuserat marknads-
föra produkterna ur prote-
inportföljen till en utvald 

kundgrupp nu börjar ge resultat. Vi har upplevt att det 
finns säsongsvariationer med en högre nivå i försäljningen 
under det andra halvåret. Då Genovis kommersiella utveck-
ling fortfarande är i en tidig fas kan det vara svårt att dra 
några slutsatser av detta, variationerna över året kan helt 
enkelt också vara en effekt av timingen i våra produktlanse-
ringar och marknadsaktiviteter. Att resultatet för helåret 
blev ca 2 miljoner sämre än 2010, beror dels på att vi utökat 
personalstyrkan och dels på att största delen av forsknings-
stödet från EU:s sjunde ramprogram, projekt LUPAS, och 
forskningsstöd från LMK till Sentinel node utbetalades un-
der 2010. Posten övriga intäkter, som i huvudsak består av 
forskningsstöd, uppgick till 2,4 miljoner kronor under 
2010 och 0,7 miljoner kronor under 2011. Ser man däre-
mot enbart till intäkter i form av nettoomsättning i relation 
till rörelsens kostnader före avskrivningar så har resultatet 
och marginalen förbättrats stadigt i jämförelse med 2010 
och 2009.

Intäkterna genereras främst från försäljning av produkter ur 
proteinportföljen. Vi har under året lanserat nya produkter 
och fokuserat våra marknadsföringsaktiviteter mot kunder 
inom läkemedelsindustrin. Kunderna har utvecklat nya 
metoder och publicerar nu resultaten i vetenskapliga artik-
lar, vilket ökar medvetenheten om produkterna inom bran-
schen. Vi ser en tydlig effekt av detta genom en ökad efterfrå-
gan av våra produkter. Under året har vi förstärkt 
proteinportföljen genom utveckling av nya produktformat 
som kommer att lanseras under 2012. Vi har också utökat pa-
tentportföljen med en helt ny ansökan avseende ett protein 

VD HAR ORDET
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med potential att stärka produktgruppen ytterligare. Vår 
målsättning är att fortsätta öka försäljningen av produkter 
ur proteinportföljen i samma takt även under nästa år. För 
att nå detta mål har vi investerat i produktionsprocesser för 
en delvis extern produktion samt förstärkt vårt team inom 
produktion/kvalitetskontroll samt försäljning. Totalt sett 
har kostnaderna under rubriken råvaror och förnödenheter 
i resultaträkningen ökat under året, vilket beror på ökade 
royaltykostnader som givetvis stiger när försäljningen ökar. 
Tittar vi på de övriga kostnaderna under den rubriken så 
har de inte ökat trots en kraftig ökning i produktionsvoly-
mer vilket tyder på att vi effektiviserat organisationen och 
sänkt produktionskostnader per tillverkad volymenhet. 
Under 2012 kommer vi att fokusera på våra distributions-
kanaler och marknadsföringsstrategi för att se till att vi når 
en större del av vår målgrupp och fler nyckelkunder ur ett 
globalt perspektiv på ett så kostnadseffektivt sätt som möj-
ligt. 

Målsättningen under 2011 för produktgruppen nanopar-
tiklar som kontrastmedel var att ta fram produktkoncept 
som kan lanseras direkt på den prekliniska marknaden, vil-
ket inte kräver några regulatoriska godkännanden. Vi hade 
vidare bestämt oss för att satsa utvecklingsresurser i LUPAS 
och Sentinel node projekten som båda delvis är finansierade 
med externa forskningsstöd. Vi har under året visat att vi 
kan erbjuda nanostrukturer som ger kontrast i preklinisk 
imaging med tekniker som optisk imaging, magnetkamera, 
SPECT eller PET samt ultraljud med en och samma nano-
struktur. Vidare har vi visat att vi kan märka stamceller och 
följa dem efter transplantation och vi har visat att partik-
larna har en låg toxicitet och att de inte påverkar stamcel-
lens utveckling. Inom Upconverting projektet, som inled-
des i samband med att vi köpte licensrättigheter till tekniken 
tidigt under 2011, har vi bevisat att Genovis ytbehandling 
av upconverting kristaller ger stabila nanostrukturer och 
bekräftat att dessa nanostrukturer fungerar som kontrast-
medel i optisk imaging. Under våren 2012 kommer projek-
tet att övergå till en fas av förberedande kommersialisering 
då vi ska verifiera produktkoncept internt och referenskun-
der ska testa och utvärdera tekniken. 

Sentinel node projektet har genererat många fina resultat 
och alldeles nyligen resulterade de första årens arbete i en 
publikation i Journal of Nuclear Medicine som offentlig-
gjordes i dagarna. Genovis designar olika partiklar som an-

vänds som multimodalt kontrastmedel för att detektera 
lymfkörtlar med hjälp av olika imaging metoder.  Genovis 
samarbetar i projektet med flera grupper inom Lunds Uni-
versitet med de olika imaging teknikerna. Utvecklingen 
inom Sentinel node projektet resulterar i nya data som ger 
stöd och nya idéer även för Genovis produktutveckling. 
LUPAS har cirka ett år kvar och nu är fokus i projektet helt 
inställt på nanopartiklar som kontrastmedel för undersök-
ning av de plack som uppstår i hjärnan till följd av Alzhei-
mers sjukdom.

Vi valde att under 2011 lägga våra resurser inom försäljning 
i huvudsak på proteinportföljen och har därför inte mark-
nadsfört eller lanserat nanostrukturerna på samma sätt 
ännu. Ett mindre antal kunder har köpt partiklar för märk-
ning av stamceller och T-celler och publicerat resultaten 
vetenskapligt. Vi har även fått förfrågningar om custom-
made nanostrukturer. Vår nanoportfölj har stärkts av att vi 
fokuserat på referensprojekt och själva utvecklat produkt-
formatet samtidigt som de första kunderna, våra ”early 
adopters”, har hunnit presentera sina resultat. Med den 
kombinationen i ryggen blir fokus i kommersialisering och 
affärsutveckling inför 2012 tydligt kunddriven. Strategin 
för kommersialiseringen av nanostrukturer är i första hand 
att söka avtal med partner inom instrumentering och/eller 
kontrastmedel inom preklinisk imaging. Via rätt partner 
kan vi genomföra en gemensam lansering av produkterna 
och på så sätt nå distributionskanaler till kunderna snab-
bare än genom direktförsäljning. 

När jag ser tillbaka på 2011 så kan jag sammanfatta året 
med en glädje över att våra produkter fått ett erkännande 
och det i sin tur gör mig nyfiken på 2012. Jag vill rikta ett 
stort tack till våra olika partners för ett gott samarbete un-
der året. För att lyckas med tvärvetenskapliga samarbetspro-
jekt parallellt med produktlanseringar och affärsutveckling 
krävs ett riktigt bra lag. Det är mycket arbete och kreativitet 
som har flödat under året och jag är glad och stolt över att 
få arbeta tillsammans med Genovis kunniga personal som 
gör det möjligt!

Lund i mars
Sarah Fredriksson, VD

VD har ordet
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MÅL OCH STRATEGI

Vision
Genovis grundades med en vision om nya läkemedel och vård för de människor som 
idag inte får möjlighet att leva ett friskt liv. 

Är det möjligt att utveckla helt nya läkemedel mot de sjukdomar som vi i dag anser vara obotliga sjukdomar? Går det 
att med hjälp av bättre diagnostik och mer individuell behandling öka chanserna till ett friskare liv? Skulle det vara 
möjligt att minska utvecklingstiden och öka säkerheten i den process som krävs för at ta fram ett nytt läkemedel eller 
ny diagnostik? Går det att göra på ett så pass hållbart och ekonomiskt sätt att läkemedel kan bli tillgängliga för alla som 
behöver dem? 

Det är en självklarhet att hoppas på ett ja på alla de frågorna. Genovis arbetar under den visionen, inte för att ensam lösa 
alla de utmaningarna men för att ta fram innovativ teknik som kan bli en av de tusentals pusselbitar som krävs innan 
visionen kan bli mer än en vision.

Mål och strategi
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Mål och strategi

Affärsidé
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör 
utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. 

Idag arbetar Genovis med produkter ur två innovativa produktportföljer; proteinportföljen och nanoportföljen. Bolaget 
har utvecklat produktkoncept och produktionsmetoder som bygger dels på interna uppfinningar och dels på licenser till 
patenterad teknik. Nanoportföljen är under utveckling, på väg in i en tidig kommersiell fas, och genererar ännu inte 
intäkter medan produkterna ur proteinportföljen lanserats som verktyg vid utveckling och kvalitetskontroll av antikropps-
baserade läkemedel. De produkter som lanserats ur proteinportföljen utgörs av olika reagens förpackade i form av laborato-
rieutrustning tillsammans med kunskap om hur man använder produkterna. De är förpackade i olika format för att 
kunden enkelt ska kunna använda produkten som verktyg i just deras specifika applikation. Kunderna är idag främst 
läkemedels- och bioteknikbolag. 

Målsättningar och strategier

Övergripande mål

• Att skapa ett långsiktigt värde för Genovis ägare genom ett resultat som dels genererar 
utdelning till ägarna och dels generera medel för en fortsatt innovativ utveckling av bolaget.

• Att bli en av de världsledande aktörerna på marknaden för nanostrukturer som 
kontrastmedel inom biomedicinsk imaging.

• Att etablera produkterna ur proteinportföljen som förstahandsval i kvalitetskontroll 
vid produktion av antikroppsbaserade läkemedel.

Mål för 2012

• Realisera en substantiell försäljningsökning av produkterna ur proteinportföljen på 
marknaden i USA respektive Europa och utöka försäljningen till andra geografiska marknader.

• Genomföra lansering av nanostrukturer för preklinisk imaging och etablera försäljning via partner.

• Visa proof-of-concept i F&U-projektet Sentinel node.

Strategi
För att nå de uppsatta målen både på lång och kort sikt ska Genovis arbeta med fokuserad direktförsäljning och 
kundsupport mot nyckelkunder. För att nå nya kunder och marknader ska försäljning även ske via distributör eller i 
form av co-marketing avtal tillsammans med partners på olika geografiska marknader. 

Genovis ska alltid kunna leverera med hög kvalité genom att bygga upp en kostnadseffektiv, säker och hållbar produk-
tion. Nya produktkoncept ska genereras via en effektiv och kreativ produktutveckling med fokus på produkter som 
stärker kundens affärsmodell. 

Genom att dels arbeta nära forskningsfronten och dels aktivt söka nya tekniker genom förvärv av immateriella rättighe-
ter eller andra innovativa bolag, ska Genovis även på lång sikt kunna erbjuda sina kunder innovation inom de båda 
produktgrupperna. 

För att åstadkomma en lyckosam etablering av Genovis produkter på marknaden och nå de uppsatta målen är det 
viktigt för Genovis att attrahera kompetent personal. Genom att vara ett innovativt bolag, som tar tillvara personalens 
kompetens och erbjuder varje individ en möjlighet till inflytande över sin arbetssituation och professionella utveckling, 
ska Genovis vara en attraktiv arbetsplats. 
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Försäljning och kundsupport i fokus

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSUPPORT I FOKUS 

Under 2011 har försäljningen av produkter ur proteinportföljen ökat med 160 %, främst genom att Genovis fokuserat 
arbetat med mer resurser mot kunderna och lanserat produkter som möter kundens behov och efterfrågan.

Försäljning sker dels direkt till slutkund och dels i samarbete med distributörer som i sin tur bearbetar kunder på olika 
regionala marknader. Distributörerna finns för närvarande representerade i USA, Europa och Asien. Den största markna-
den för Genovis produkter är USA som står för ca 60 % av omsättningen.

Intäkter per geografiskt område, kSEK

             2011  2010 2009

Europa 1 066 688 352

USA 1 716 714 582

Asien 75 194 53

Totalt 2 857 1596 987
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MARKNAD

Proteinportföljen – Tydliga kundfördelar driver marknadens efterfrågan
Marknaden för denna typ av produkter drivs av Life Science-industrins ambition att hitta nya biologiska läkemedel mot 
en mängd olika sjukdomar. Vanliga terapiområden är cancer, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Anti-
kroppsbaserade läkemedel, diagnostikmetoder och forskningsverktyg har etablerat sig som ”state of the art” teknik och 
marknaden växer stabilt. I dagsläget är mer än 600 antikroppsbaserade läkemedelskandidater under utveckling och ca 
300 av dem är i klinisk prövning. Enbart marknaden för de idag godkända antikroppsbaserade läkemedlen uppskatta-
des till 32 miljarder dollar år 2008 och antalet produkter väntas öka. Inom diagnostik är antikroppsbaserade reagens 
avgörande då många biomarkörer detekteras med hjälp av antikroppar och även som forskningsreagens har antikroppar 
stor betydelse.
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Marknad

De första patenten på antikroppsbaserade läkemedel löper ut under de närmaste åren. Industrin rustar för att göra 
biologiska generiska läkemedel, så kallade biosimilars eller biobetters. De läkemedelsbolag som satsar på biosimilars 
kommer att utgöra en viktig kundgrupp för Genovis framöver. I dagsläget är det främst läkemedelsbolag och bioteknik-
bolag men även kontraktsforskningsbolag och kontraktstillverkningsbolag som utgör Genovis kunder.

Genovis kunder utvecklar så kallade monoklonala antikroppar som läkemedel. Under processen behöver produkterna 
karaktäriseras på en mängd olika sätt och kunderna använder Genovis produkter, FabRICATOR och IgGZERO, inom 
flera processer för att: 

• Karaktärisera läkemedelskandidater

• Utveckla produktionsprotokoll

• Göra kvalitetskontroll under produktionen

Andra produkter på marknaden, som liknar Genovis produkt FabRICATOR, används för att skapa fragment av 
antikroppar inom det som traditionellt betecknas som antibody engineering. De konkurrerande produkterna skiljer sig 
väsentligt från FabRICATOR och de har inte den prestanda som krävs för att användas inom de tre processer som finns 
listade ovan. Genovis har visat att FabRICATOR däremot är utmärkt för dessa applikationer och har därför öppnat 
upp för en helt ny marknad. För att uppskatta värdet av denna nyupptäckta marknadspotential har Genovis i detta 
tidiga skede utgått från en uppskattning av antalet möjliga kunder och en årlig förbrukning per kund samt tagit hänsyn 
till trenderna inom antikroppsbaserad läkemedelsutveckling. En sådan skattning gjord med en konservativ beräkning 
ger en marknadspotential för FabRICATOR inom intervallet 10-20 miljoner USD.  Det ska tilläggas att marknaden 
för produkter som FabRICATOR växer i takt med att marknaden för användningen av antikroppsbaserade läkemedel 
ökar och det finns en stor potential på ytterligare marknadssegment om de i framtiden införs som komponenter även i 
produktionsprocesser.

För övriga produkter som används för antibody engineering, i andra applikationer än de Genovis fokuserar på, uppskat-
tas marknaden till ca 10 miljoner dollar och där kan FabRICATOR konkurrera väl om ca 30% av marknaden. 

IgGZERO produkterna kan användas för en specifik analys, glykananalys, inom de tre listade processerna ovan.  
Det finns konkurrerande produkter på marknaden i form av enzymen PNGASE, Endo H och Endo F men IgGZero 
står sig mycket väl i konkurrensen och kan användas tillsammans med FabRICATOR för att möjliggöra fler analyser 
på kortare tid även inom produktionskontroll. Det finns en efterfrågan på fler enzym som kan användas inom just 
glykananalys och Genovis arbetar aktivt med att utveckla fler produkter som kan möta den efterfrågan.

Marknadsstrategi

För att nå uppsatta mål för proteinportföljen kommer Genovis att arbeta efter en marknadsstrategi som kortfattat 
beskrivs nedan:

• Genovis ska sprida bolagets och produkternas varumärke via distributörer och återförsäljare i de 
länder där sådana finns och i övrigt i egen regi.

• Genovis ska arbeta med kunder för att implementera produkterna i analysrutiner redan från screening, 
via klinisk prövning till produktionskontroll av kundens läkemedelskandidat under hela dess livslängd.

• Underlätta effektiva produktlanseringar genom att prioritera kontinuerlig utbildning av nyckelkunder 
och återförsäljare. 

• Publicera resultat från Genovis utvecklingsarbete, i egen regi och i samarbete med referenskunder, 
på hemsidan och om möjligt i vetenskapliga tidskrifter, webbaserade forum samt nyhetsbrev.

• Presentera Genovis på konferenser och möten som är viktiga inom antibody engineering ur 
vetenskaplig och kommersiell synvinkel.
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Nanoportföljen – Växande marknadssegment
Marknaden för medicinsk imaging kan delas in i olika segment. Det segment som Genovis i första hand riktar sig mot 
är den prekliniska marknaden. Processen för att ta ett nytt läkemedel till marknaden är lång. När ett ämne, efter att ha 
sållats fram och testats i laboratoriet, verkar vara en lovande kandidat måste man fatta beslut om att gå vidare med 
denna substans till läkemedelsutveckling. Det är ett kostsamt projekt som normalt kräver en investering i storleksord-
ningen 800 miljoner USD och tar ungefär 12 år att genomföra. Det är kritiskt för projekten att kunna hålla processen 
så tidseffektiv som möjligt för att kunna hantera kostnadsbilden. Samtidigt ökar kraven från regulatoriska myndigheter 
vad det gäller att visa läkemedlets verkningsmekanism. Ett sätt att både möta nya krav och att öka effektiviteten är att 
tidigt i utvecklingsprocessen förbättra metoder för utvärderingen av läkemedelskandidaten. 

De nya imaging teknikerna har potential att:

• Öka effektiviteten i det tidiga skedet av läkemedelsutvecklingen genom att tidigt 
kunna bedöma en läkemedelskandidats effektivitet och verkningsmekanism.

• Förbättra tolkningen av resultat från prekliniska tester i djurmodeller, 
vilket underlättar förberedelserna inför klinisk utvärdering i människa.

• Minska antalet djur som hanteras i preklinisk forskning.

Är den prekliniska marknaden redo för nya kontrastmedel?

För att lyckas med en lansering av nanopartiklar som kontrastmedel så krävs det att kunden har tillgång till själva 
imaging utrustningen vare sig det är en magnetkamera, optisk kamera eller annan utrustning. Infrastrukturen måste 
alltså vara på plats, internt hos kunden eller hos ett tjänsteföretag som kan göra själva imagingstudien åt kunden.  En 
förutsättning för en lyckad kommersialisering för Genovis del är alltså att det finns en tillräckligt stor bas av installe-
rade imaging instrument på marknaden. 

2002 publicerade NIH (National Institutes of Health) i USA en strategisk plan för verksamheten där en av de viktiga 
punkterna var behovet av att kartlägga biologiska processer i levande djur genom molekylär imaging. FDA (Food and 
Drug Administration) följde efter med ett utryckt ökat intresse i molekylär och preklinisk imaging i ”Critical Path to 
New Medical Products Initiative”, som publicerades 2003. Drivkrafterna i marknaden ökade och blev tydligare, vilket 
ledde till en ökad efterfrågan på framförallt utrustning. Detta sammantaget sporrade instrumenttillverkare att utveckla 
nya imaging varianter för djur utifrån de system som redan fanns för människa. Idag finns det ett utbud av kommersiell 
utrustning för alla imagingmodaliteter designade för just imaging av djur. De optiska systemen för imagingstudier i 
djurmodell har en längre historia på marknaden och är den vanligaste förekommande även idag. Även ultraljudsutrust-
ning finns tillgänglig för prekliniska studier. En tydlig trend är vidare att bygga ihop instrument, tex PET och MRI i 
ett och samma instrument. Vid en kundundersökning från HTStec (www.htssec.com) som utfördes 2010 - 2011 
svarade flertalet tillfrågade att multimodalitet var önskvärt, antingen i ett kombinerat instrument eller genom at 
genomföra en serie undersökningar i olika instrument. 
 
Den amerikanske marknaden för preklinisk imaging utrustning uppskattades av Frost &Sullivan ( U.S. Preclinical 
Animal Imaging Systems Market, Nov 2010) till 271 miljoner dollar år 2009 och den beräknas växa till ca 670 
miljoner dollar år 2016.  Den amerikanska marknaden utgör cirka 50 % av världsmarknaden. Instrumenteringen är 
relativt kostsam (1 – 15 miljoner kronor per instrument). Optiska instrument  är de billigaste och MRI är det dyraste. 
MRI, PET/SPECT och optisk imaging står för drygt 20 % var av marknaden och resten utgörs främst av utrustning för 
ultraljud och CT. Marknaden för kontrastmedel avsett för prekliniska system uppskattas till ca 120 miljoner dollar och 
den domineras i dagsläget av kontrastmedel för optisk imaging, följt av kontrastmedel för PET/SPECT, MRI och 
ultraljud.  Med nya nanostrukturer som kontrastmedel kommer också helt nya applikationer att bli möjliga, vilket 
också kommer att driva tillväxten. Prognoser för de närmsta fem till tio åren visar en stark tillväxt om ca 15 % årligen. 

Sammantaget bedömer Genovis att det nu finns tillräckligt med argument och att tajmingen är rätt för att lansera 
nanostrukturer i form av kontrastmedel på den prekliniska marknaden.

Marknad
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Marknaden för kliniska applikationer

Nya imaging tekniker kommer också att användas i allt större utsträckning i klinik. Redan idag är marknaden för 
kliniska kontrastmedel en mångmiljardmarknad. Genovis har inte för avsikt att i nuläget sikta mot den marknaden, 
förutom när det gäller forskningsprojektet Sentinel node som är ett projekt i tidig fas, se vidare under avsnittet forsk-
ning och utveckling. Sentinel node projektet syftar till att underlätta kirurgi och diagnostik vid bröstcancer och 
malignt melanom.  Enligt American Cancer Society, får årligen cirka 1,3 miljoner kvinnor i världen diagnosen bröst-
cancer. Malignt melanom är en av de snabbast växande cancerformerna och den drabbar enligt Cancerfonden årligen  
2 500 personer enbart i Sverige.  För att bota dessa typer av cancer krävs ofta kirurgi och analys av tumörens eventuella 
spridning som en del i behandlingen och det är i de momenten som kontrastmedel i form av multimodala nanopartik-
lar har potential att göra stor skillnad.

Marknadsstrategi
Genovis har valt att fokusera på två strategiskt sett olika typer av nanopartiklar; magnetpartiklar för multimodal 
imaging och nanopartiklar som baseras på en ny typ av kontrast för optisk imaging som kallas upconverting teknik. 
Kunderna finns inom akademin och forskningsinstitut, större läkemedels- och bioteknik företag samt tjänsteföretag 
som utför forskningstjänster.  Genovis kommer att lansera produkter som består av nanopartiklar avsedda för applika-
tionen i fråga, förslag på doser och stöd vid bildtolkning. Denna produktstrategi är tänkt att underlätta för kunden, 
men också i marknadsföringen mot olika kundgrupper.

Genovis marknadsstrategi för magnetiska multimodala partiklar är att vända sig direkt till de kunder som nu utnyttjar 
den nya teknologin för preklinik. Initialt sker det genom att presentera produkterna på konferenser, genom direkta 
besök hos kunder och genom att marknadsföra Genovis produkter på i vetenskapliga forum och i artiklar, via internet 
och nyhetsmedia. På lite längre sikt är målet att bygga upp distributionskanaler via de instrumenttillverkare som är 
mest aktiva på området. Tillverkare av MRI instrument för den prekliniska marknaden har under den senaste tiden 
börjat lansera kombinationsinstrument där MRI och PET kombineras i ett instrument. Även helt nya instrument tas 
fram till den prekliniska marknaden. Ett exempel är att Bruker BioSpin och Philips annonserade i en gemensam 
pressrelease i september 2009 att de skulle tillverka och ta fram ett nytt instrument för ”Magnetic Particle Imaging” 
(MRP). Lanseringen beräknas ske någon gång 2011. Under hösten 2010 introducerade Bruker BioSpin och Aspect 
resultatet av ett samarbete i form av en ny produkt som är en mindre, billigare och enklare MRI utrustning avsedd för 
prekliniska studier. 

Den utrustning som krävs för att genomföra optisk avbildning i preklinik marknadsförs av ett 15 olika bolag, varav 
PerkinElmer och Ge Healthcare är några av de största. Det finns cirka 3 000 instrument installerade och antalet ökar 
med ca 800 stycken årligen. Genovis riktar sig primärt mot den kundgrupp som använder denna typ av instrument och 
dessa kunder finns representerade inom akademin, större läkemedels- och bioteknikföretag samt tjänsteföretag som 
utför preklinisk forskning. Strategin för att nå dessa kunder är den samma som Genovis använder för multimodala 
partiklar, fast det primära målet är här att så snart som möjligt etablera ett partnerskap med någon av de större 
instrumenttillverkarna för att på så sätt snabbare få ut tekniken på marknaden.

Marknad
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Verksamhet
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GENOVIS ERBJUDANDE 
Nanopartiklar och tjänster för biomedicinsk avbildning 
Genovis har utvecklat en serie av nanostrukturer som fungerar som kontrastmedel inom medicinsk avbildning. Produk-
terna används idag dels i de olika utvecklings- och forskningsprojekt som Genovis driver i egen regi och i samarbete 
med andra aktörer. En viss försäljning till tidiga referenskunder har inletts med inriktning mot den prekliniska 
marknaden.  Kunder och samarbetspartners kan välja mellan nanopartiklar ur ett mindre standardsortiment, alterna-
tivt custom-made produkter eller tjänster som kan innefatta hela kedjan från design av nanostruktur till preklinisk 
studie. Produktgruppen har under 2011 utvecklats ytterligare och har kompletterats med ny teknik (upconverting 
teknik) som ger möjlighet att göra nanopartiklar med god kontrast vid optisk imaging/avbildning. Under de senaste 
månaderna har även de första vetenskapliga publikationerna som beskriver användningen av Genovis nanostrukturer 
publicerats. Dessa artiklar beskriver resultat från imagingstudier som har genomförts av bolagets tidiga kunder och 
resultat från samarbetet inom projektet Sentinel node som Genovis genomför tillsammans med Avdelningen för 
Strålningsfysik vid Lunds Universitet.

Magnetpartiklar för multimodal imaging

Konkurrens

Genovis konkurrerar med bolag som liksom Genovis framställer magnetiska nanopartiklar för olika applikationer inom 
biomedicin. När det gäller applikationer inom imaging finns det etablerade bolag som idag i huvudsak arbetar med 
traditionella kontrastmedel, men som också leder utveckling av nya kontrastmedel där nanostrukturer för kliniska 
applikationer kan vara en del av lösningen, t.ex. bolag som GE Healthcare, Bracco och Bayer Schering Pharma. Inom 
både den prekliniska och den kliniska marknaden finns det flera mindre bolag under utveckling, t.ex. Miltenyi, 
Chemicell, AMAG och Ocean Nanotech. Det finns en tydlig uppdelning i bolag som tidigare arbetat med konvent-
ionella kontrastmedel och bolag som sedan några år tillhandahållit magnetiska partiklar av olika storlek, som nu vill 
ge sig in på den prekliniska imaging marknaden. Genovis kommer initialt att konkurrera med denna typ av bolag om 
marknadsandelar för enskilda applikationer. 

Genovis strategiska konkurrensfördelar är:

• Genovis har en produktionsplattform som är stabil och ger partiklar med hög kontrast i MRI.

• Genovis kan erbjuda kunden multimodalitet via markörer för PET/SPECT, optisk imaging och ultraljud.

• Genom att kombinera proteinportföljen med nanostrukturerna kan Genovis erbjuda en generell teknik för att 
skapa målsökande nanopartiklar med ett robust produktionsprotokoll och högt utbyte. Kunden kan på så sätt 
använda en mängd olika biomarkörer i kombination med Genovis produkter.

Genovis erbjudande
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Nanopartiklar med upconverting teknik

Optisk avbildning är en teknik som gör det möjligt att åskådliggöra förlopp i vävnad ända ner på molekylär nivå. De 
domminerade metoderna på det området är SPECT/PET där man använder radionukleotider som markörer. Den 
optiska tekniken har tidigare visat en lägre upplösning och sämre känslighet i djup vävnad än PET och SPECT, men 
med upconverting teknik så förbättras de båda egenskaperna väsentligt. Då optisk imaging är både billigare och enklare 
samt oberoende av radionukleotider är trenden redan en kraftig ökning av optiska metoder. Dessutom är upconverting 
nanopartiklar inte alls så giftiga som andra optiska kontrast medel (t.ex. quantum dots). Med den förbättring i prestan-
da som upconverting tekniken innebär kommer optisk imaging att vinna nya marknadsandelar. Tekniken är relativt ny 
i jämförelse med PET, men under de senaste åren syns en tydlig trend i den vetenskapliga litteraturen vad det gäller 
användning av tekniken i imaging studier.

Konkurrens

De företag som marknadsför nanopartiklar eller reagens för optisk imaging är bland annat Life Technologies, 
Nanoco Technologies, Ocean nanotech mfl. Dessa bolag erbjuder flera optiska markörer som används i flera 
applikationer, främst mikroskopi men även inom preklinisk imaging. 

Genovis konkurrensfördelar

Med den nya upconverting teknologin och de nanopartiklar som används som kontrast för detta ändamål får Genovis 
flera strategiskt viktiga konkurrensfördelar:

• Genovis har exklusiva licensrättigheter även till detektionsmetoden i djurmodeller.

• Genom att kombinera proteinportföljen med nanostrukturerna kan Genovis även i detta fall erbjuda en 
generell teknik för att skapa målsökande nanopartiklar med ett robust produktionsprotokoll och högt utbyte. 
Kunden kan på så sätt använda en mängd olika biomarkörer i kombination med Genovis produkter.

• Genovis har sedan tidigare utvecklat både coating och metoder för prekliniskt bruk som gör det möjligt att 
relativt snabbt lansera denna nya teknik på marknaden.

Proteinportföljen 

Produkterna i proteinportföljen består av enzymer och 
proteiner och kan beställas ur ett standardsortiment eller som 
custom-made produkter. Kunderna använder produkterna för 
antikroppsfragmentering/antikroppsmodifikation (den 
engelska termen är antibody engineering), för screening av 
nya läkemedelssubstanser och för kvalitetskontroll i utveck-
ling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. 
Produkterna gör det möjligt för kunden att genomföra 
snabbare analyser med högre kvalitet än vad konkurrerande 
teknik kan erbjuda. 

Genovis har utvecklat flera produktkoncept där de aktiva 
komponenterna utgörs av antingen FabRICATOR eller 
IgGZERO. Illustrationen här bredvid visar hur enzymet 
bundits upp på en fast bärare som packas i en kolonn. Provet 
som innehåller antikropp får flöda igenom varvid den delas 
effektivt i två delar. På genovis hemsida, www.genovis.com, 
finns presentationer av samtliga produkter.

Genovis erbjudande
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FabRICATOR

FabRICATOR® är ett genetiskt modifierat enzym som klyver antikroppar i två delar, ett Fab-fragment och ett Fc-frag-
ment. Till skillnad från andra tekniker på marknaden klyver FabRICATOR på mycket kort tid alla antikroppar på 
exakt samma ställe och varje antikropp klyvs endast en gång. FabRICATOR säljs även som ett kit som låter kunderna 
klyva och isolera den önskade komponenten på mindre än en timme till skillnad mot andra metoder där det kan ta upp 
till ett dygn att nå samma resultat. 

IgGZERO

IgGZERO™ är ett världsunikt protein som specifikt klyver av sockermolekyler som finns naturligt på antikroppar. 
Genom att ta bort sockermolekylerna kan antikroppens prestanda ökas i olika tillämpningar. Den viktigaste kommersi-
ella applikationen är för så kallad glykananalys där sockermolekylerna klyvs av från antikroppen och analyseras för sig. 
Det används för karaktärisering av antikroppar. Ett annat exempel är att man med hjälp av IgGZERO kan tvätta bort 
antikroppsmolekyler från primära celler. 

Konkurrens

Inom produktgruppen antibody engineering konkurrerar Genovis FabRICATOR delvis med produkter baserade på 
äldre teknik och dessa produkter marknadsförs, enligt bolagets uppfattning, främst av PIERCE (ingår iFisherScientific 
koncernen), GE Healthcare, BioRAD, New England Biolabs och Invitrogen som är några av de dominerande bolagen 
på marknaden idag. IgGZERO konkurrerar med glykosidas enzym från Prozyme, New England Biolabs och SIGMA- 
Aldrich.

Specialiserade konkurrenter använder ett flertal säljkanaler medan de större globala bolagen i stor utsträckning arbetar 
med direkt försäljning. Ur Genovis perspektiv ses dessa bolag inte enbart som konkurrenter utan flera av dem skulle 
kunna vara utmärkta partners för fortsatt kommersialisering av Genovis produkter.

Genovis konkurrensfördelar

Genovis har en stark konkurrensfördel genom Bolagets exklusiva rättigheter, vilket gör att Genovis är det enda bolag 
idag som erbjuder produkter som innehåller de nya enzymen FabRICATOR och IgGZERO. Genovis produkter har 
också flera applikationsspecifika konkurrensfördelar jämfört med konkurrerande tekniker:

• Högre utbyte

• Bättre precision

• Sparar mycket tid

• Gör det möjligt att utföra helt nya applikationer på en ny marknad

Genovis erbjudande

TID

1 TIMME

Med 
FabRICATOR

Utan 
FabRICATOR

72 TIMMAR

Med FabRICATOR® som klyver antikroppen i 
mindre delar får man ett bättre analysresultat på 
kortare tid. Detta sparar både tid och pengar för 
läkemedelsbolagen.
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PRODUKTION
Proteinportföljen
Redan vid relativt låga volymer är produktionen kostnadseffektiv och ger goda marginaler på produkterna. Under 2011 
har produktionsvolymerna för proteinprodukterna ökat och Genovis har valt att lägga ut produktionen av både 
FabRICATOR och IgGZERO externt. Genovis gör kvalitetskontroll samt de sista stegen i produktionen av special-
produkter i egen regi. Samtliga produkter paketeras och skickas från bolagets lokaler i Lund.  En mer långsiktig 
målsättning är att utveckla processer för GMP* godkänd produktion, så att Genovis kan hantera produktion i så 
kallade custom-made projekt på uppdrag från kund.

*Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed, förkortas GMP) är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive 
packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost.

Nanoportföljen
Nanomaterial kan i princip tillverkas på två sätt. Vid förminskning (top-down) bryts ett större material ned i mindre 
bitar tills endast nanometerstora beståndsdelar återstår. I den omvända processen (bottom-up) bygger man med hjälp av 
kemiska, elektriska eller fysiska krafter upp ett nytt material, en atom eller molekyl i sänder. Genovis använder den 
senare metoden och bygger först en kärna av önskat material på 5-50 nanometer som sedan lager för lager byggs på med 
andra molekyler till en slutlig storlek mellan 25 och 120 nanometer. Produktion av nanostrukturer är en utmaning när 
det kommer till kvalitetskontroll och produktionsprocesser. Dels för att materialens egenskaper skiljer sig från hur 
samma material beter sig i vår naturliga omgivning, dels för att det som produceras är så litet. Positivt är att stora 
produktionsvolymer kan hanteras på relativt små ytor vilket betyder att Genovis nuvarande infrastruktur och kapacitet 
är tillräcklig för produktion även i större skala. Genovis har utvecklat egna produktionsprocesser och har som mål att 
nu utveckla en mer automatiserad produktion av nanopartiklar för att på sikt sänka produktionskostnaderna ytterligare. 



STARKT FOKUS PÅ PRODUKTUTVECKLING 
OCH LANSERING
Proteinportföljen
Genovis lanserade i början av året FragIT Kit, en skalbar och effektiv teknik för att framställa antikroppsfragment 
med mycket högt utbyte och kort processtid. Produkten är en vidareutveckling av Genovis unika teknik och riktar 
sig till kunder inom läkemedels-, bioteknik- och diagnostikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel och 
analyser.

Utvecklingsprojekten inom proteinportföljen består dels av nya produktformat och dels helt nya enzym. Målsättningen 
är att lansera minst ett nytt produktformat under 2012. 

Nanoportföljen
Genovis utvecklar två olika produktkoncept för lansering på den prekliniska marknaden.

Imaging av stamceller

För att kunna se vad som händer med en stamcell i kroppen efter en transplantation av cellen måste cellen på något 
sätt märkas för att det skall gå att hitta den i kroppen. Genovis kommer att lansera produkter som effektivt märker 
celler så man kan följa dem efter transplantation med hjälp av optisk imaging, magnetkamera och/eller ultraljud.  

Målsökande nanostrukturer

Genom att tillhandahålla produkter som ger kunden möjlighet att använda nanopartiklarna som målsökande 
kontrastmedel kan Genovis kunder göra en mängd olika imaging studier, tex följa tumörtillväxt och spridning. 
De strukturer som utvecklas inom denna produktgrupp används också i Genovis två forskningsprojekt, Sentinel 
node och LUPAS.
 

FORSKNINGSPROJEKT
Projekt Sentinel node
Genovis driver ett imaging projekt i samverkan med Lunds Universitet. Det är utvecklingen av nanostrukturer som 
ska användas till diagnostik (medicinsk imaging) av mycket små tumörer som snabbt kan uppstå i lymfkörtlar vid 
bröstcancer eller malignt melanom. Varje år drabbas cirka 6 800 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Tidigare togs ofta 
hela bröstet bort, men numera avlägsnas bara den del där tumören sitter. I samband med operationen tog man förut 
också bort ett antal lymfkörtlar i armhålan, vilket innebar risk för komplikationer av olika slag. På senare tid har en 
ny metod införts vid operation av bröstcancer. Metoden innebär bland annat säkrare diagnostik och minskad risk 
för komplikationer.

Tumörceller sprids via lymfan efter ett visst mönster och når först en bestämd körtel. Denna fungerar som 
”portvakt” och om den inte innehåller några tumörceller utan är frisk är risken för att tumören skulle ha spritt sig 
ytterst liten. Den nya behandlingsmetoden innebär att man under pågående operation lokaliserar denna 
”portvaktskörtel” med hjälp av en radioaktiv isotop och ett blått färgämne. Körteln tas ut och undersöks. I de flesta 
fallen, 65 %, hittas inga metastaser (dottersvulster) och lymfkörtlarna  behöver då inte tas bort. Den internationella 
beteckningen för portvaktskörtel är sentinel node, vilket också är arbetsnamnet för det utvecklingsprojekt som 
Genovis driver tillsammans med avdelningen för strålningsfysik vid Lunds Universitet. Projektet är 
tvärvetenskapligt och målet för Genovis är att ta fram en multimodal partikel som kan vägleda kirurgen, underlätta 
diagnostik innan operation genom att skilja på tumörcell och friska celler i portvaktskörteln och underlätta för 
patienten genom en enklare och säkrare metod. Nyligen publicerades den första vetenskapliga artikeln från projektet 
Sentinel node i Journal of Nuclear Medicine, en högt rankad tidskrift inom sitt område och ett forum för utbyte av 
klinisk och vetenskaplig information för bl.a. utövare inom nukleärmedicin. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet 
och LMK Industri AB.

Forskning & produktutveckling 
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LUPAS projektet 

Genovis är en av åtta partners i LUPAS konsortiet. EU har beviljat nästan 5 miljoner EURO till projektet LUPAS för 
att ta fram nya verktyg och tekniker för diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa 
sjukdomar orsakade av prioner, ett infektuöst protein som orsakar bland annat galna ko-sjukan hos nötkreatur samt 
Creutzfeldt–Jakobs sjukdom hos människor.  Genom att utveckla nya imaging metoder som skall kunna avbilda de 
plack som bildas i hjärnan skall det bli enklare att ställa diagnos och följa sjukdomens utveckling. Som kontrastmedel 
används nanostrukturer som bär på en särskild polymer som binder fast selektivt vid plackbildningarna. Genovis 
främsta roll i projektet är att bidra med kunskap, design och produktion av nanostrukturer samt att arbeta med 
kommunikation och inledande affärsutveckling av projektresultaten.  LUPAS är en akronym för Luminescent Polymers 
for in vivo imaging of Amyloid Signatures. Se www.lupas_amyloid.com

PATENT OCH LICENSER
Genovis immateriella rättigheter ger Bolaget exklusiva rättigheter att kommersialisera sina projekt. Nya upptäckter 
skyddas i form av patentansökningar i de fall då det bedöms som strategiskt viktigt för den kommersiella potentialen i 
Genovis produkter. 

Nanoportföljen
Bolagets utveckling av teknik för att tillverka och använda nanostrukturer finns beskrivna i två internationella 
patentansökningar som ger patentskydd till 2023 i de länder där sökta patent beviljas. Hittills har patent beviljats i EU, 
Japan, Australien och Sydkorea och patentansökningarna är under fortsatt internationell granskning i så kallad PCT* 
fas.  I januari 2011 förvärvade Genovis en licens som ger exklusiva rättigheter till en patentansökan som beskriver en 
teknik som krävs för att detektera så kallade upconverting partiklar i biologiskt material.  Genom att kombinera 
Genovis teknik med den förvärvade licensen kan Genovis relativt snabbt erbjuda en produkt i teknikfronten. Målet är 
att inom ett år kommersialisera tekniken i första hand på den prekliniska marknaden samt att på längre sikt utvärdera 
teknikens kliniska potential. Utöver dessa patent kommer Bolaget under 2012 att utvärdera möjligheter till nya 
patentansökningar baserade på de resultat som tagits fram internt i Genovis och dotterbolaget Eijdo.

Proteinportföljen
I maj 2007 förvärvade Genovis en licens för användning av proteinet IdeS i tillämpningar inom preklinisk forskning av 
Hansa Medical AB. Denna licens ger Genovis exklusiva rättigheter som skyddar FabRICATOR® produkterna med ett 
patentskydd fram till 2022 i USA och Europa. Genovis har under 2008 lämnat in en ny patentansökan som skyddar 
produkterna IgGZERO och FcDOCKER och denna ansökan är nu även registrerad i PCT fas och kan vid beviljat 
patent ge ett patentskydd fram till 2029. FabRICATOR® är ett registrerat varumärke.

* Patent Cooperation Treaty (PCT) är en internationell överenskommelse som förenklat innebär att man genom att lämna in 
en enda ansökan på ett enda språk får en internationell ingivningsdag, vilket innebär att ansökan anses ingiven i samtliga 
PCT:s medlemsländer (över 140 stycken) den dagen (källa Patentverket).

Patent och licenser
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MER OM GENOVIS TEKNIK
Antikropp och enzym
Antikroppar är en speciell grupp proteiner med en central plats i vårt immunförsvar, de är vår försvarsarmé mot 
skadliga mikroorganismer och virus. Antikropparna binder till det som är främmande för kroppen t.ex. en skadlig 
bakterie. När antikroppen bundit fast på bakterien aktiveras en rad händelser som resulterar i att immunförsvaret 
oskadliggör inkräktaren. En antikropp kan lite förenklat beskrivas genom att den delas in i två delar. Den ena delen 
känner igen inkräktaren, den s.k. 
F(ab)2-delen, och den andra delen, 
Fc-delen, aktiverar immunförsvaret. 

För att bygga målsökande läkemedel 
och nanostrukturer används ofta 
antikroppar som kan känna igen en 
detalj på en cellyta eller del av en 
struktur i kroppen. Ibland kan inte 
hela antikroppen användas utan 
endast en del av den, den så kallade 
F(ab)2-delen. När man ska analysera 
hur en antikropp är uppbyggd är det ofta enklare om man först delar den i mindre komponenter då antikroppen i sig är 
en stor molekyl. Att frisera och dela antikroppar kallas antibody engineering och det kräver olika verktyg. Under våren 
2007 fick Genovis möjligheten att förvärva patenträttigheter till ett sådant verktyg, ett enzym som delar antikroppen i 
två delar, F(ab)2 och Fc. Enzymer är proteiner som sätter igång, katalyserar, kemiska reaktioner.

Kort om nanoteknik
Nano är ett språkligt prefix som betyder miljarddel och kommer från grekiskans nanos som betyder dvärg. En nano-
meter, nm, är en miljondels millimeter. Det är ungefär så långt som en skäggstubb hinner växa medan man greppar om 
rakhyveln. Nanoteknik innefattar all teknik med en storlek som är mätbar i nanometer. Det kan användas inom 
elektronik och materialteknik, men även inom kemiska och biologiska tillämpningar.

Nanotekniken är inte en helt ny uppfinning. Richard Feynman höll år 1959 i Caltech sitt numera klassiska tal ”There is 
Plenty of Room at the Bottom”. Han menade att det borde vara möjligt att bygga upp material på atomnivå, som ibland 
kallas för atomslöjd. Om man praktiskt kunde lyckas med detta skulle helt nya och oväntade möjligheter öppnas. Bland 
annat fantiserade han om att alla 24 volymerna i uppslagsverket Encyclopædia Brittanica skulle kunna få plats på ett 
knappnålshuvud. Det skulle dröja till långt senare innan nanotekniken genom upptäckter och uppfinningar fick 
fotfäste inom forskning och kommersiella tillämpningar. En viktig milstolpe var uppfinningen av sveptunnelmikrosko-
pet år 1981. Mikroskopets uppfinnare, IBM:s forskare Gerd Binning och Heinrich Rohrer, mottog år 1986 Nobelpriset 
i fysik för sin uppfinning. Storleken på flertalet biologiska molekyler räknas också i nanometer, så nanoteknik och 
bioteknik passar varandra som hand i handske. Detta har öppnat ett helt nytt forskningsområde som kallas nanomedi-
cin och forskningen inom det området växer snabbt. Inom nanomedicinen pågår forskning kring allt ifrån nya målsö-
kande läkemedel till billiga hemtester för till exempel halsflussbakterier och streptokocker. Både diagnos och behand-
ling med hjälp av nanostrukturer är under utveckling och de räknas alla till ett affärsområde som har  kommit att 
kallas nanobiomedicin. 

Mer om Genovis teknik

Hel antikropp Fc-delen F(ab)2-delen
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Genovis nanostrukturer
Genovis nanostrukturer är multimodala vilket innebär att nanopartikeln har flera egenskaper, flera modaliteter i en och 
samma nanopartikel. De byggs utifrån en solid kärna av ett material som ger kontrastverkan antingen i magnetkamera 
eller inom optisk imaging. Kärnan kan tillverkas i storlekar mellan 5 och 50 nanometer. För att partikeln ska vara stabil 
i biologiska vätskor krävs en ytbehandling, coating, på ytterligare några nanometer som dessutom fungerar som fäste 
för målsökande komponenter, isotoper eller fluorescerande molekyler. Genovis har under 2009 och 2010 utvecklat en 
ytbehandlingsteknik som ger nanopartiklarna en yta som inte är toxisk och som ger stabilitet och bra distribution i 
olika organ och biologisk vävnad. Designen av nanopartiklar utgår från hur många olika modaliteter partikeln ska 
bära och vad den ska hjälpa till att avbilda. Genovis har utvecklat en teknikplattform för flexibel design och robusta 
produktionsprocesser.

 
Kort om Magnetkamera
Kameran bygger på fenomenet kärnmagnetisk resonans som har varit känt sedan 
1940-talet, men det var först i början av 1970-talet som tekniken utvecklades för 
medicinsk imaging och på 1980 talet började man använda magnetkameror inom 
sjukvården. Några exempel där magnetkamera används är vid diagnostik av tumörer, 
artärbråck, ögonsjukdomar, sjukdomar i hjärnans blodkärl och vid vissa skelettsjuk-
domar. Magnetkamera rekommenderas också som alternativ till röntgen, eftersom 
tekniken inte använder joniserande strålning.

Magnetkameran består av en stor elektromagnet i form av en tunnel, i vilken det eller 
den som skall avbildas placeras. Det genereras också magnetfält från flera mindre spolar 
och ytterligare spolar fungerar som sändare respektive mottagare av radiovågor. Väteato-
men är den vanligaste atomen i människokroppen (allt vatten innehåller väte) och lite 
förenklat skulle man kunna säga att magnetresonanstomografi använder väteatomkär-

nor, för att skapa en bild. Väteatomkärnorna riktar sig 
mot eller med det starka magnetfältet. De ändrar sedan 
läge när radiovågor riktas mot kroppen. Varje gång 
radiovågorna slås av, återgår atomerna till sitt ursprung-
liga läge, samtidigt som de avger nya radiovågor. Dessa 
fångas upp av en antenn och informationen omvandlas 
av en dator till detaljrika tvärsnittsbilder av kroppens 
inre. På bilden till vänster visas en bild där en clementin 
avbildad med den magnetkamera som Genovis dotterbo-
lag Eijdo research använder. De ljusa områdena innehål-
ler mycket vatten.

Mer om Genovis teknik

Schematisk bild av en multimodal 
nanostruktur avsedd som kontrastmedel 
i MR i kombination med PET. Den 
inre kärnan ger kontrast i MR, rätt 
coating gör partikeln användbar i 
biologiska vätskor och vävnader, 
isotopen gör partikeln spårbar med PET 
och antikroppen ser till att partikeln 
hittar rätt mål i kroppen.

Till vänster, bild av clementin tagen med vanlig digitalkamera. Till höger, 
bild av clementin tagen med  Genovis magnetkamera.

Kärna Coating Målsökande molekyl och isotop

+ + =
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Rubrik

MEDARBETARNA – STRATEGISK STYRKA
Bolagets utveckling mot ett tillväxtbolag med marknadsledande produkter ställer höga krav på rekrytering och utveckling 
av medarbetare med rätt erfarenheter och kunskaper. Medarbetare hos Genovis har en stor bredd i kunskap och erfaren-
het, ca 40 % av de anställda har disputerat i ämnen starkt knutna till Genovis produkter och projekt.
Som ett led i bolagets ökade fokus på försäljning har man under året målmedvetet förstärkt säljsidan med personal och 
kommer att förstärka den ytterligare. Rätt kompetens och effektiva interna rutiner är en förutsättning för att förverkliga 
ambitionen att tillhandahålla marknadsledande produkter för den globala läkemedels- och bioteknikmarknaden.

Hälsa och Arbetsmiljö  
Medarbetarnas hälsa och välbefinnande är viktigt och därför erbjuder Genovis personalen företagshälsovård med tillgång 
till läkare, sjuksköterska och sjukgymnast samt regelbunden hälsokontroll. 

I Genovis verksamhet ställs mycket höga krav på arbetsmiljön och säkerhetstänkandet är därför en viktig del av den 
laborativa verksamheten. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten. Det görs en riskbedömning före 
laborativa arbeten och det finns rutiner för arbeten med förhöjd risk. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska 
arbetsmiljöriskerna. Därutöver genomförs skyddsronder, löpande kontroller av fläktsystem, skyddsventilation och annan 
teknisk utrustning. Genovis arbetsmiljöarbete skall organiseras så att det uppfyller arbetsmiljölagens krav på en god arbets-
miljö. Den goda arbetsmiljön skall stimulera medarbetarna till arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt 
ses som en naturlig del likställd med övriga verksamhetsfrågor. All verksamhet ska ha ett hälsofrämjande synsätt.

Jämställdhetsarbetet 
Jämställdhetsarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten och bolaget strävar även efter att underlätta för 
medarbetarna att förena förvärvsarbete med föräldraansvar samt att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till 
föräldraledighet. Den 31 december 2011 var totalt antal anställda i koncernen tolv personer, tio på moderbolaget och två i 
Eijdo research AB, jämfört med sju personer i moderbolaget och tre i dotterbolaget under samma period föregående år. 
En av bolagets anställda är industridoktorand och finansieras av Vetenskapsrådet.

Medelantalet anställda 2011 2010 2009

Totalt 9 8 8

Varav kvinnor 7 5 5
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Aktiekapital

Aktiekapitalet i Genovis AB (publ) uppgår till 27 694 848 SEK fördelat på totalt 69 237 120 aktier, med ett kvotvärde 
på 0,40 SEK. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Utbetalning av kontant utdelning sker 
genom Euroclear. Genovis har hittills inte lämnat vinstutdelning. Bolagets aktier berättigar till 1 röst per aktie på bolags-
stämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet röster av honom eller henne ägda och företrädda 
aktier utan begränsning till röstetalet.

Kursutveckling och omsättning
Genovis aktie handlas sedan den 14 september 2006 på First North med kortnamnet GENO i handelsposter om 200 
aktier. Börskursen vid årets slut var 30 öre och marknadsvärdet uppgick till 20,8 mSEK. First North är en alternativ 
marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av First North 
regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

Optionsprogram
Bolaget har 187 000 teckningsoptioner utställda. Optionsrätterna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden
28 februari 2012 – 31 maj 2012. Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer aktiekapitalet att öka med totalt
96 492 SEK genom utgivandet av 241 230 aktier var och en med ett kvotvärde om 0,40 SEK.

Utdelningspolitik
Genovis har hitintills inte lämnat någon vinstutdelning.

AKTIEKAPITAL
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1999 Bolaget bildas 100 000 1 000 000 0  1 000 000 100 000 0,1  

2000 Nyemission 25 600 0 256 000  1 256 000 125 600 0,1 4,8

2001 Fondemission 376 800 0 0 1 256 000 502 400 0,4

2001 Aktieomvandling  -200 000 200 000  1 256 000 502 400 0,4  

2001 Nyemission 125 456 0 313 640 1 569 640 627 856 0,4 9,5

2002 Nyemission 99 100 0 247 750  1 817 390 726 956 0,4 11

2003 Nyemission 74 400 0 186 000 2 003 390 801 356 0,4 11

2005 Nyemission 360 000 0 900 000  2 903 390 1 161 356 0,4 6

2006 Nyemission 1 161 060 0 2 902 650  5 806 040 2 322 416 0,4 3,5

2006 Nyemission 1 161 179 0 2 902 947 8 708 987 3 483 595 0,4 7

2008 Aktieomvandling  -2 000 2 000  8 708 987 3 483 595 0,4  

2008 Nyemission 870 898,4 0 2 177 246 10 886 233 4 354 493,20 0,4 7

2008 Aktieomvandling  -796 000 -10 090 233  10 886 233 4 354 493,20 0,4  

2009 Nyemission 1 272 093,20  3 180 233 14 066 466 5 626 586,40 0,4 3

2009 Nyemission 2 813 293,2   7 033 233 21 099 699 8 439 879,60 0,4 1

2009 Apportemission 676 056  1 690 140 22 789 839 9 115 935,60 0,4 2,66

2009 Nyemission 720 000   1 800 000 24 589 839 9 835 93,60 0,4 1

2010 Nyemission 6 612 815,2   16 532 038 41 121 877 16 448 750,8 0,4 1

2011 Nyemission 11 246 097,2   28 115 243 69 237 120 27 694 848 0,40 0,65
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Emissi
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rs 

Ägarförhållanden

De största ägarna den 31 december 2011

Namn Aktier Optioner Röster (%) 

Mikael Lönn 15 414 931  22,26

Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 003 226  5,78

Försäkringsaktiebolaget, Avanza 
Pension

3 648 635  5,27

Thorbjörn Fridh 2 160 500  3,12

Åke Svensson 1 200 000  1,73

Martin Tisell 1 000 000  1,44

René in 't Zandt 945 070  1,36

Hans Göran Arlock med bolag 870 002  1,26

Anna Gisselsson 845 070  1,22

Medicinsk Partner i Skaraborg AB 767 801  1,11

JP Morgan Bank 729 526  1,05

Sarah Fredriksson 726 900 20 000 1,05

Didrik Hamilton   655 200  0,95

NightGlow* 558 348  0,81

Övriga 35 711 911 167 000 51,58%

Totalt 69 237 120 187 000 100%

* NightGlow AB ägs av Sarah Fredriksson 34%, Fredrik Olsson 33% och Susanne Nykvist 33%.

Aktieinnehav fördelat på storleksklasser 31 december 2011

Innehav Antal aktieägare Antal AK Innehav (%)

1 - 500 250 68 466 0,10

501 - 1000 192 157 629 0,23

1001 - 5000 926 2 750 884 3,97

5001 - 10000 443 3 404 709 4,92

10001 - 15000 198 2 532 325 3,66

15001 - 20000 129 2 342 482 3,38

20001 - 423 57 980 625 83,74

Summa 2011-12-31 2561 69 237 120 100,00

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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Styrelsen

Ebba Åsly Fåhraeus (f 1963)
Styrelseordförande - civilekonom

Styrelseordförande sedan 2010. Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2009. Har 
mångårig erfarenhet av marknadsföring och försäljning. Chief Communication Officer & 
Business Development Director Aqilles Invest AB. Tidigare VP Sales & Marketing Anoto 
AB, Strategic Business Development Manager vid Raufoss United Group i Norge, interna-
tionell produktchef vid Johnson & Johnson och Sales and Marketing Manager vid 
Cederroth och Mölnlycke.

•  Övriga styrelse- och förtroendeuppdraguppdrag: Styrelseledamot i 
Apptix ASA, EQL Pharma AB och Kornboden Kompetens AB.

•  Antal aktier i Genovis: 117,500 aktier.

Carina Schmidt (f 1958)
Styrelseledamot - Civilingenjör

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2008. Vd på Athera Biotechnologies AB, 
ett portföljbolag inom Karolinska Development AB (publ). Över 25 års industriell erfaren-
het, både som anställd och egen företagare, huvudsakligen från internationellt arbete inom 
bioteknikområdet med affärsutveckling och internationell marknadsföring. Föreläsare 
vid Umeå Universitets utbildning ”Entrepreneurship i Biotchnology”.  

•  Övriga styrelse- och förtroendeuppdraguppdrag: Styrelseledamot i 
Grasp Bioscience och Biobusiness Partners Scandinavia. Ledamot av  
investeringskommittén för Innovationsbron Region Mitt.

•  Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier.

Nicklas Gerhardsson (f 1965)
Styrelseledamot - civilekonom

Ordinarie syrelseledamot i Genovis sedan 2001. Nuvarande befattning; VD i Mobile Loyalty 
Europe AB. Tidigare VD för Aimpoint AB. Har mellan 1995 och 2005 haft olika befatt-
ningar inom produktplanering, produktledning och försäljning på Ericsson, bl.a. som ansva-
rig för produktledningen i Japan samt Sales Director för Ericsson Mobile Platforms i Lund. 
Har lång erfarenhet av internationell försäljning och affärsutveckling.

•  Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: VD och 
Styrelseledamot Mobile Loyalty Europe AB.

•  Antal aktier i Genovis: 199 000 aktier via bolag.

STYRELSEN
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Styrelsen

Namn Befattning Födelseår Invald Antal aktier

Ebba Åsly Fåhraeus Styrelseordförande 1963 2009 117 500

Jacob Engellau Ledamot 1963 2011 0

Nicklas Gerhardsson Ledamot 1965 2001 199 000

Thomas Laurell Ledamot 1961 2007 35 000

Kenth Petersson Ledamot 1956 2011 0

Carina Schmidt Ledamot 1958 2007 0

Kenth Petersson (f 1956)
Styrelseledamot - Fil Kand 

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2011. Kenth Petersson har tidigare arbetat som 
analytiker och har bred erfarenhet av bioteknikbranschen. Verkar sedan 10 år som affärs-
ängel och huvudägare i ett antal biotechföretag.

•  Övriga styrelse- och förtroendeuppdraguppdrag: Styrelseordförande i 
AlphaBeta AB, Biocrine AB, Spiber Technologies AB och Science Pacific AB. 
Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och BioInvent AB.

•  Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier.

Jacob Engellau (f 1963)
Styrelseledamot – läkare, medicine doktor 

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2011. Jacob Engellau är verksam som över-
läkare vid Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus och är docent i onkologi vid 
Lunds Universitet.

• Övriga styrelse- och förtroendeuppdraguppdrag: inga övriga uppdrag.

• Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier.

Thomas Laurell (f 1961)
Styrelseledamot – civilingenjör, teknologie doktor

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2008. Professor i medicinska och kemis-
ka mikrosystem vid Lund Universitet. 20 årig erfarenhet av forskning och utveckling 
inom nanobioteknik och sk. Lab-on-a-chip teknologi.

•  Övriga styrelse- och förtroendeuppdraguppdrag: Styrelseledamot 
i AcouSort AB, Picology AB, ISET AB, ScandiCandy AB 
och Scandi Fastighet AB.

•  Antal aktier i Genovis: 35 000 aktier.
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Ledande befattningshavare och revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Revisor för Genovis sedan 2008.

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Sofia Götmar-Blommstedt
Auktoriserad revisor

Fredrik Olsson (f 1971)
COO

Fredrik Olsson är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har sedan 2002 varit 
anställd i Genovis AB. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar samt är medför-
fattare till flera patentansökningar.

•  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NightGlow AB.

•  Antal aktier/optioner: 20 000 aktier och 30 000 optioner i Genovis. Fredrik Olsson 
äger 33 % av NightGlow AB vars innehav i Genovis uppgår till 598 948 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Sarah Fredriksson (f 1968)
Verkställande direktör

1999 avslutade Sarah Fredriksson sin forskarutbildning med att disputera på avdelningen 
för Tillämpad Biokemi vid Lunds Universitet. Samma år grundade hon Genovis. Genom 
sin forskarutbildning samt delvis under grundutbildningen till civilingenjör i bioteknik 
har Sarah Fredriksson skaffat sig bred erfarenhet av laborativt arbete inom den sektor som 
Genovis produkter främst riktar sig mot. Sarah Fredriksson har publicerat ett flertal 
vetenskapliga artiklar och är författare till flera patentansökningar. 

• Övriga uppdrag: styrelseledamot i Eijdo research AB, styrelsledamot för Sparbankstiftel-
sen Skånes Riskkapitalstiftelse, styrelseledamot i  Lunds Universitets styrelse, ledamot 
av Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning vid 
Lunds Universitet och ledamot av Nanometerkonsortiets rådgivande styrelse (Lund).

•  Antal aktier: 726 900 aktier och 20 000 optioner. Sarah Fredriksson äger 34 % av 
NightGlow AB vars innehav i Genovis uppgår till 598 948 aktier.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 

Svensk kod för bolagsstyrning
Genovis tillhör inte den grupp företag som från 1 juli 2008 är skyldiga att följa svensk kod för bolagsstyr-
ning. Det är styrelsens avsikt att successivt anpassa sig till koden.

Bolagsstämma
Årsstämma 2012 kommer att hållas den 20 mars 2012 i Lund. Rätt att delta i stämman har aktieägare 
som dels är registrerad i eget namn i den utskrift av bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB 
(tidigare VPC AB) per den 14 mars 2012, dels senast den 14 mars 2012 till bolaget anmält sin avsikt att 
deltaga i stämman.

Distansdeltagande är inte möjligt, aktieägare som önskar rösta i stämman men inte har möjlighet att 
personligen deltaga har möjlighet att utse en ersättare med skriftlig fullmakt. Vid stämman får varje röst-
berättigad rösta för hela antalet av denna ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Hu-
vudägare i Genovis är Mikael Lönn vars innehav per den 31 december 2011 uppgick till 22,26 procent 
av kapital och röster i Bolaget. En förteckning över de största aktieägarna finns på sidan 25. Dagordning 
framgår i den kallelse som skickas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan årsstämman. Stäm-
man hålls på svenska. Samtliga styrelsemedlemmar och revisorerna deltager på stämman om de inte har 
speciellt förhinder.

Valberedning
Vid årsstämman 2011 beslöts att valberedningen inför årsstämman 2012 skall bestå av representanter för 
de fyra största aktieägarna per den 30 september 2011, som inte är ledamöter i styrelsen. Valberedningen 
skall utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om 
någon ägare avböjer att delta i valberedningen skall rätten att utse en representant övergå till närmast 
största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar be-
döms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det 
sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna 
innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana 
samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande 
aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen inför bolagsstämman 2012 utgörs av Mikael Lönn, Jörgen Wettbo, Torbjörn Fridh och 
Hans-Göran Arlock. 
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Styrelsens arbete
Genovis styrelse är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens arbete. Sty-
relsen ledamöter är valda av bolagsstämman och har under året varit sex stycken. Andra tjänstemän deltar vid 
behov under styrelsens sammanträden som föredragande eller i administrativa funktioner. Under året har 
styrelsen hållit 14 sammanträden. Bolagets revisor rapporterar till styrelsen varje år från granskningen av re-
dovisningen och ger sin bedömning av den interna kontrollen. Bolagets revisor medverkade vid två av årets 
styrelsemöten. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen vilken även reglerar arbetsfördel-
ningen mellan styrelse, styrelsens ordförande och VD, vilkens befogenheter förtydligas i en särskild VD in-
struktion. Arbetsordningen innehåller bland annat regler om antal ordinarie styrelsemöten och vilka ärenden 
som ska behandlas på ordinarie styrelsemöten. Styrelsearbetet har, förutom uppföljning och rapportering av 
den fortlöpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, omfattat exempelvis frågor om strategisk 
utveckling och inriktning, investeringar i forskning och utveckling samt frågor av finansiell karaktär. En ut-
värdering av styrelsearbetet i formen av en enkät som styrelsens ledamöter besvarat har genomförts. Utvärde-
ringen har varit ett underlag för valberedningens arbete.

Vid årets stämma föreslår styrelsen följande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare. 
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och 
för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att ledningens och verkstäl-
lande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att 
Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare. 

Principerna för fasta ersättningar
Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den 
enskildes ansvarsområde och prestation.

Principer för rörliga ersättningar
Några rörliga ersättningar utgår ej.

Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet incitamentsprogram skall föreslås års-
stämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag

Pensioner
Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension. 

Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida 12 månader och från individens sida 
6 månader.  För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens 
sida 6 månader. Dessutom kan verkställande direktören i vissa fall, under förutsättning att det är företaget 
som sagt upp anställningen, erbjudas 12 månadslöner. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Antalet ledande befattningshavare kommer under 2012 att utökas från en till två personer utöver Vd. 
Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande direktören beräknas kosta kon-
cernen 3 598 060 SEK. 
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Revisions kommitté
Genovis har ingen revisionskommitté utan dessa frågor beslutas ytterst av styrelsen i sin helhet.

Koncernledning
Verkställande direktören ansvarar för bolagets strategiska utveckling och affärsutveckling och leder och sam-
ordnar den dagliga verksamheten. Verkställande direktören har en instruktion beslutad av styrelsen, vilken 
reglerar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. Verkställande direktören ut-
ser chefer för de operativa affärsområdena. Koncernledningen har under 2011 bestått av VD Sarah Fredriks-
son och COO Fredrik Olsson.

Ledningsmöten sker normalt en gång i månaden och leds av VD. Vid mötena fattas beslut om koncernge-
mensamma angelägenheter och det sker uppföljning av verksamhetskritiska områden, strategi och verksam-
hetsplaner.

Intern kontroll
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att inrätta ett effektivt system för internkontroll och riskhantering i 
Genovis. Verksamhetsansvariga, under ledning av verkställande direktören, ansvarar för att processerna för 
riskhantering, styrning och kontroll fungerar i enlighet med styrelsens riktlinjer. Ansvar och befogenheter 
definieras i alla enheter och nivåer i instruktioner för attesträtt. De operativa enheterna är fastställda och 
dokumenterade flödesbeskrivningar för alla väsentliga processer finns. Koncernen har ett rapporteringssystem 
som används av hela koncernen. Beskrivna regelverk utgör tillsammans med lagar och andra externa regelverk 
kontrollmiljön och bildar grunden för koncernens internkontroll och riskhantering. Årligen fastställs ett de-
taljerat tidsschema för budget- och utfallsrapportering inklusive koncernledningens budget- och utfallsge-
nomgångar med de operativa enheterna. På hösten genomförs budgetprocessen. Inför varje nytt kvartal upp-
rättas en ny uppdaterad prognos för kvartalet. Styrelsen erhåller sex gånger per år en skriftlig rapport om 
bolagets resultat och ställning. Kvartalsvis görs därutöver legal rapportering. Vid kvartalsbokslut är rapporte-
ringen till styrelsen mera omfattande.

Styrelsens och ledande befattningshavares ersättningar
Ersättningar till styrelsen
Ersättningar till styrelsen utgår med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och 50 000 SEK till övriga styrel-
seledamöter som ej är anställda i Genovis. 

Ersättningar till ledande befattningshavare
Sarah Fredriksson har en årslön om 900 000 SEK och har rätt till premiebestämd pension. Avtalet kan sägas 
upp med en uppsägningstid om 12 månader från företagets sida och 6 månader från Sarah Fredrikssons sida. 
Vid uppsägning av anställningsavtalet från Bolagets sida är Sarah Fredriksson berättigad till motsvarande 12 
månadslöner. Vidare innehåller anställningsavtalet en konkurrensklausul.

Fredrik Olsson har en årslön om 696 000 SEK och har rätt till premiebestämd pension. Uppsägningstiden 
från företagets sida är 6 månader och från Fredrik Olssons sida 6 månader. Anställningsavtalet innehåller en 
konkurrensklausul.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för Genovis AB (publ), organisationsnummer 556574-5345 med säte i 
Lund, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskaps-
året 2011-01-01 - 2011-12-31.

Verksamhet 
Verksamheten i bolaget har till stor del dominerats av forskning och utveckling. Under de senaste två 
åren har kommersialisering inletts av produkter ur proteinportföljen och idag utgör försäljning och 
kundbaserade utvecklingsprojekt av dessa produkter en allt större del av verksamheten. Kunderna som 
arbetar med utveckling av biologiska läkemedel, nya diagnostikmetoder och grundforskning har upp-
täckt att Genovis produkter underlättar utvecklingsprocessen och bidrar till förbättrad produktion och 
kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade läkemedel. Kunderna finns idag inom läkemedelsbolag, 
bioteknikföretag samt akademiska grupper.

Genovis bedriver också flera forsknings- och utvecklingsprojekt inriktade på design, produktion och
karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). Målgruppen 
är kunder med intresse i läkemedelsutveckling och medicinsk teknik både inom Life Science industrin 
och inom akademisk forskning. Projekten drivs främst i egen regi men också med extern finansiering 
och i form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet. Bolaget planerar att 
under 2012 lansera de produktkoncept som är utvecklade specifikt för preklinisk medicinsk avbildning 
(imaging). Verksamheten i dotterbolaget har under 2011 uteslutande bestått i att bistå moderbolaget i 
produktutvecklingen av nanostrukturer som kontrastmedel i dessa projekt.

*Prekliniska studier kallas den läkemedelsforskning som äger rum innan läkemedlet är tillräckligt dokumen-
terat för att studeras på människor.

Produkter
Nanopartiklar och tjänster för biomedicinsk avbildning 
Genovis har utvecklat en serie av nanostrukturer som fungerar som kontrastmedel inom medicinsk av-
bildning. Produkterna används idag dels i de olika utvecklings- och forskningsprojekt som Genovis driver 
i egen regi och i samarbete med andra aktörer. En viss ”pre-launch” försäljning har på inletts med inrikt-
ning mot den prekliniska marknaden.  Kunder och samarbetspartners kan välja mellan nanopartiklar ur 
ett mindre standardsortiment, alternativt custom-made produkter eller tjänster som kan innefatta hela 
kedjan från design av nanostruktur till preklinisk studie. Produktgruppen har under 2011 utvecklats 
ytterligare och har kompletterats med ny teknik (upconverting teknik) som ger möjlighet att göra 
nanopartiklar med god kontrast vid optisk imaging/avbildning. Under de senaste månaderna har även de 
första vetenskapliga publikationerna som beskriver användningen av Genovis nanostrukturer publicerats. 
Dessa artiklar beskriver resultat från imagingstudier som har genomförts av bolagets kunder och resultat 
från samarbetet inom projektet Sentinel node som Genovis genomför tillsammans med Avdelningen för 
Strålningsfysik vid Lunds Universitet. 

Proteinportföljen
Produkterna i proteinportföljen består av enzymer och proteiner och kan beställas ur ett standardsorti-
ment eller som custom-made produkter. Kunderna använder produkterna för antikroppsfragmentering/ 
antikroppsmodifikation (den engelska termen är antibody engineering), för screening av nya läkemedels-
substanser och för kvalitetskontroll i utveckling och produktionen av nya antikroppsbaserade läkemedel. 
Produkterna gör det möjligt för kunden att genomföra snabbare analyser med högre kvalitet än vad kon-
kurrerande teknik kan erbjuda. 

Produktlanseringar under året
Genovis lanserade FragIT Kit, en skalbar och effektiv teknik för att framställa antikroppsfragment med 
mycket högt utbyte och kort processtid. Produkten är en vidareutveckling av Genovis unika teknik och 
riktar sig till kunder inom pharma-, bioteknik- och diagnostikbolag som utvecklar antikroppsbaserade 
läkemedel och analyser.
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Försäljning
Under 2011 har försäljningen av produkter ur proteinportföljen ökat med 160 % i jämförelse med före-
gående år.  Genovis har fokuserat arbetat med mer resurser mot kund och lanserat produktförbättringar 
samt tydligare kommunicerat olika applikationer. Försäljning sker dels direkt till slutkund och dels i sam-
arbete med distributörer som i sin tur bearbetar företag på olika regionala marknader. Distributörerna 
finns för närvarande representerade i USA, Europa och Asien. Den största marknaden för Genovis pro-
dukter är USA som står för ca 60 % av omsättningen.

Produktion
Redan vid relativt låga volymer är produktionen kostnadseffektiv och ger goda marginaler på produkterna. 
De förbättringar som Genovis planerar för framtida produktion kommer att vara inriktade på att åstad-
komma en mer automatiserad produktion av nanopartiklar. Under 2011 har produktionsvolymerna för 
proteinprodukterna ökat och Genovis har valt att lägga ut en del av produktionen externt. En mer långsiktig 
målsättning är att utveckla processer för GMP* godkänd produktion, så att Genovis kan hantera sådan pro-
duktion i så kallade custom made projekt på uppdrag från kund.

* Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed, förkortas GMP) är ett regelverk som styr tillverkning, in-
klusive packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost.

Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt inom proteinportföljen
Utvecklingen av nya koncept inom proteinportföljen var under året i huvudsak inriktad mot produkter för 
användning inom produktion av antikroppsfragment och för separation av de olika fragmenten. I april lan-
serades en produkt som ger kunden en skalbar process med bibehållet högt utbyte och snabbare processtid. 
Under hösten lämnade Genovis in en patentansökan tillsammans med en forskargrupp vid Lunds Universitet 
kring ett helt nytt enzym inom samma kategori som Genovis produkt IgGZERO. Utvecklingen av nya pro-
dukter inom proteinportföljen kommer att fortsätta dels genom nya produktkoncept av FabRICATOR och 
IgGZERO, men också i form av helt nya produkter baserade på dels FcDOCKER och det nytillkomna en-
zymet som är under utveckling.

Utvecklingsprojekt inom imaging
För att lansera Genovis nanopartiklar som kontrastmedel inom preklinisk imaging krävs referensstudier som 
proof of concept och som marknadsföringsmaterial. Referensstudierna används även som underlag för att ta  
fram rätt typ av produkt, så att kunden får maximal nytta av sin investering. Genovis driver sådana referens-
projekt i egen regi. Ett av de projekten visar hur nanopartiklar kan användas som markörer i celler som av 
olika anledningar transplanteras in i en djurmodell. Det kan vara stamceller, vita blodkroppar eller tumör-
celler som kunden vill följa t.ex. i hjärnan, i blodomloppet eller i en tumörvävnad. Genom att nano- 
partiklarna gör cellerna detekterbara i MRT (magnetkamera) kan deras spridning och rörelse i kroppen följas 
i realtid. Genovis stödjer också kundprojekt där kunden använder Genovis produkter för medicinsk imaging 
t.ex i stamcellsforskning. Målsättningen med referensprojekten är att Genovis under 2012 med hjälp av 
resultaten från studierna ska genomföra fokuserade lanseringar till en större grupp kunder än de tidiga referens-
kunder som hittills testat produkterna. Lanseringen avser nya produkter/produktformat och applikationer 
avsedda för preklinisk imaging. 

I januari i år förvärvade Genovis exklusiva rättigheter till en patentansökan som beskriver en teknik som kan 
detektera så kallade upconverting partiklar i biologiskt material. Genovis kombinerar egenutvecklad teknik 
med den förvärvade licensen och kan på så sätt relativt snabbt erbjuda en produkt i teknikfronten även inom 
optisk imaging. Målet var att inom ett år kommersialisera tekniken i första hand på den prekliniska markna-
den samt att på längre sikt utvärdera teknikens kliniska potential. Genovis har under året visat att kombina-
tionen av Genovis teknik och de så kallade upconverting nanokristaller fungerar utmärkt och vidare testat de 
nya nanostrukturerna som kontrast inom optisk imaging. Resultaten är mycket lovande och under 2012 
kommer projektet att fokusera på affärsutvecklingen av konceptet samt den kommersiella tekniska utveck-
lingen mot produktkoncept och tester hos referenskunder.
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Forskningsprojekt med extern finansiering

Projekt Sentinel Node
Projektet är tvärvetenskapligt och målet för Genovis är att ta fram en multimodal partikel som ska användas 
till diagnostik (med hjälp av medicinsk imaging) av mycket små tumörer som snabbt kan uppstå i lymfkört-
lar t.ex. vid bröstcancer och melanom. Tumörceller sprids via lymfan efter ett visst mönster och når först en 
bestämd körtel som kallas portvaktskörtel eller sentinel node på engelska, vilket också är arbetsnamnet för det 
utvecklingsprojekt som Genovis driver tillsammans med Avdelningen för Strålningsfysik vid Lunds Universi-
tet. Under perioden har projektet fokuserats på hur mycket avbildningen av sentinel node kan förbättras ge-
nom att optimera nanostrukturernas design. Slutmålet för projektet är produkt i form av ett kontrastmedel 
som kan användas både för diagnostik och som hjälpmedel under det kirurgiska ingreppet. Projektet finan-
sieras av Vetenskapsrådet och LMK Industri AB.

Projekt LUPAS
Detta är ett EU-projekt inom sjunde ramprogrammet och har som mål att ta fram nya verktyg och tekniker 
för diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar orsakade av prioner, 
ett infektiöst protein som orsakar bland annat galna kosjukan hos nötkreatur samt Creutzfeldt–Jakobs sjuk-
dom hos människor. Genom att utveckla nya imaging metoder som skall kunna avbilda plack som bildas i 
hjärnan skall det bli enklare att ställa diagnos och följa sjukdomens utveckling. Som kontrastmedel används 
nanostrukturer som bär på en särskild polymer som binder fast selektivt vid plackbildningarna. Genovis 
främsta roll i projektet är att bidra med kunskap design och produktion av nanostrukturer samt att arbeta 
med kommunikation och inledande affärsutveckling av projektresultaten. Målet för projektet på kortare sikt 
är produkter för den prekliniska marknaden och på lite längre sikt nya diagnostikmetoder och läkemedel. 
Projektet beräknas avslutas vid årsskiftet 2012/2013. LUPAS och de resultat som genereras inom projektet 
finns beskrivna på LUPAS hemsida, www.lupas-amyloid.eu.

Organisation
Genovis organisation består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Eijdo research AB. Den 31 december 
2011 var antalet anställda i koncernen tolv personer, tio på moderbolaget och två i dotterbolaget, jämfört 
med föregående år då antalet anställda i koncernen var 10 personer, sju på moderbolaget och tre i dotter-
bolaget En medarbetare i moderbolaget arbetar som industridoktorand till 80 %, denna del finansieras av 
Vetenskapsrådet. Moderbolagets verksamhet består av koncernledning, central administration, forskning och 
utveckling, produktion, försäljningsledning och support.

Genovis dotterbolag Eijdo research AB
Eijdo är ett CRO bolag (contract research organisation) vilket innebär att de utför prekliniska studier inom 
MR (magnetisk resonans). Studierna kan innebära mätningar på material ex vivo (t.ex. relaxationtider för 
magnetiska kontrastmedel) i cellodlingar eller i en djurmodell. Eijdo research äger MR-utrustning, magnetka-
mera, som är relevant för kliniska förhållanden och har tillgång till all nödvändig infrastruktur. Inför lanse-
ringen av nya produkter 2012 har Genovis i stor utsträckning använt dotterbolaget för intern produktutveck-
ling tillsammans med moderbolagets utvecklingsgrupp. 

Eijdo hade den 31 december 2011 två heltidsanställda. Teamet har spetskompetens inom fysik, biologi och 
biokemi vilket är nödvändigt för att hantera prekliniska magnetresonans (MR)-studier och de har lång erfaren-
het från kontrastmedelsforskning. 

Dotterbolagets omsättningstillgångar uppgår till 572 kSEK, skulder till 466 kSEK och eget kapital till 112 
kSEK. Dotterbolaget har under året haft intäkter på 190 kSEK och kostnader på 2 123 kSEK. Moderbolaget 
har tillfört dotterbolaget totalt 1 960 kSEK i form av villkorat aktieägartillskott.

Omklassificering

Goodwill hänförlig till förvärvet av Eijdo Research har omklassificerats till förvärvad teknologi, som ingår i 
balansposten patent och licenser. Omklassificeringen sker för att beakta ändrat användningsområde och 
inriktning av Eijdos verksamhet, vilket beskrivs ovan. Omklassificeringen har medfört att goodwill minskats 
med 4,106 kSEK varav 3,803 kSEK hänförts till balansposten patent och licenser och 303 kSEK (motsvar-
ande planenlig avskrivning från förvärvstidpunkten till innevarande år) hänförtstill eget kapital. Resultatet 
2011 har belastats med årets avskrivning enligt plan uppgående till 410 kSEK. Korrigeringen har inte ansetts 
vara av så väsentlig karaktär att en fullständig tillämpning av reglerna enligt IAS 8 krävts.
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Transaktioner med närstående
Det har under perioden inte skett några transaktioner med närstående utöver arvoden/lön till styrelseordfö-
randen, styrelseledamöter Vd och ledande befattningshavare.

Optionsprogram 
Bolaget har 187 000 teckningsoptioner utställda. Optionsrätterna kan utnyttjas för teckning av aktier 
under perioden 28 februari 2012 – 31 maj 2012. Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer 
aktiekapitalet att öka med totalt 96 492 SEK genom utgivandet av 241 230 aktier var och en med ett 
kvotvärde om 0,40 SEK. 

Händelser efter periodens utgång
Den första vetenskapliga artikeln från projektet Sentinel node har publicerats i Journal of Nuclear Medicine, 
en högt rankad tidskrift inom sitt område och ett forum för utbyte av klinisk och vetenskaplig information 
för bl.a. utövare inom nukleärmedicin.

Styrelsen för Genovis har beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 20:e mars 2012. Den 21 februari har 
kallelse i Post och Inrikes Tidningar samt annons i Dagens Industri publicerats.

Kvartalsrapporten januari-mars som skulle offentliggöras den 26 april senareläggs, nytt publiceringsdatum för 
rapporten är 22 maj. Delårsrapport för januari-juni, som skulle offentliggöras den 23 augusti senareläggs, nytt 
publiceringsdatum för rapporten är 6 september.

Styrelsen har föreslagit årsstämman att fatta beslut om:

• Att antalet aktier i bolaget ska minskas genom att aktierna läggs samman 1:10, vilket innebär att 10 aktier 
läggs samman till en aktie. 

• Att besluta om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid två (2) befintliga aktier be-
rättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktie-
kapitalet kunna öka med sammanlagt högst 1 384 742,4 SEK genom utgivandet av högst 3 461 856 aktier.

• Att besluta om en nyemission riktad till LMK Ventures AB. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka 
med sammanlagt högst 580 000 SEK genom utgivandet av högst 1 450 000  aktier. Tilldelning får endast 
ske under förutsättning att emissionen under punkt två fulltecknas.

• Att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande års-
stämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller 
teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om ap-
port eller kvittning eller eljest med villkor.

Försäljning
Omsättningen för året uppgick 3 597 (3 963) kSEK varav 2 856 (1 596) kSEK utgör intäkter från försäljning 
och 741 (2 368) kSEK utgör forskningsstöd för projekt inom nanopartikelportföljen. Omsättningen under 
fjärde kvartalet uppgick till 1 506 (1 198) kSEK varav 1 071 (630) kSEK utgör intäkter från försäljning och 
435 (568) kSEK utgör forskningsstöd för projekt inom nanopartikelportföljen. Minskningen i forsknings-
stöd beror på att större delen av stödet för projekt LUPAS betaldes ut under 2010.

Resultat
Rörelseresultatet för året försämrades med 2 512 kSEK till -13 746 (-11 234) kSEK och resultat efter finans-
netto till -13 758 (-11 334) kSEK. Årets totalresultat försämrades med 2 316 kSEK till -13 608 (-11 292) 
kSEK. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -3 956 (-3 297) kSEK, resultat efter finansnetto till 
-3 956 (-3 311) kSEK och totalresultatet till -3 837 (-3 301) kSEK. Det minskade rörelseresultatet under 
perioden hänför sig till ökade personalkostnader samt minskat forskningsstöd.



37

Likvida medel och Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 7 563 (4 074) kSEK. Aktiekapitalet uppgick vid 
årets slut till 27,7 mSEK. Totalt antal aktier uppgick till 69 237 120, med ett kvotvärde på 0,4 SEK. 
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 18 010 kSEK efter beaktande av periodens resultat.  
Resultat per aktie, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, uppgick till -0,20 
(-0,33) SEK varav fjärde kvartalet till -0,05 (-0,08) SEK. Koncernens soliditet vid periodens slut var 
84 % och eget kapital per aktie var 0,27 (0,37) SEK baserat på antal aktier vid årets slut. Räntebä-
rande skulder uppgick till 245 (425) kSEK. Under året amorterades lån om totalt 180 kSEK .

Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid 
periodens utgång till 3 128 (2 870) kSEK motsvarande ett underskottsavdrag på ca 11,9 mSEK, 
vilken förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala skattemässiga 
underskott uppgår till 87 mSEK.

Likviditeten i bolaget bedöms vara tillräcklig för att driva verksamhet tolv månader framåt mot 
beaktande av ökade intäkter och styrelsen föreslag att Årsstämman fattar beslut om en företrädese-
mission om 12,1 mSEK. Förslaget stöds av aktieägare med totalt 28 % av aktierna och rösterna. 
Emissionen är i sin helhet garanterad genom skriftliga teckningsförbindelser och garantier. Teck-
ningsförbindelserna uppgår till 22,3 % av teckningsbeloppet. Garantier har ställts av Genovis 
huvudägare Mikael Lönn och LMK Ventures AB.Vidare föreslår styrelsen att årsstämman fattar 
beslut om en nyemission riktad till LMK Ventures AB som kan tillföra bolaget ytterligare 5 mSEK.

Försäljningen av produkter ur proteinportföljen ökar stadigt, under 2011 var ökningen 160 %.  
Även antalet kunder ökar, tio av de större läkemedelsbolagen är nu betalande kunder. Detta visar på 
att produkterna ur proteinportföljen har ett kommersiellt värde och utvecklingen av fler produkter 
samt nya applikationer kommer att introduceras under 2012. Genovis kommer att anställa ytter-
ligare en person under 2012 för att bibehålla utvecklingstakten.

Resultaten från Genovis utvecklingsarbete av multimodala nanopartiklar som kontrastverkande 
medel har visat sig mycket positiva.  Den första vetenskapliga artikeln från projektet Sentinel node 
har publicerats i Journal of Nuclear Medicine, en högt rankad tidskrift inom sitt område. 

Genovis ser mot bakgrund av utvecklingen under 2011 positivt på möjligheten att inleda en försäljning 
av nanopartiklar som kontrast för stamceller inom bioimaging och en lansering planeras under 2012. 

Genovis förvärvade i början av 2011 rättigheter till en teknik där så kallade upconverting nanopar-
tiklar används som kontrastmedel inom optisk avbildning. Under året har tekniken utvecklats och 
arbetet med att ta fram en kommersiell produkt har påbörjats.

För att kunna bibehålla utvecklingstakten med ökad tillväxt i försäljningen av befintliga produkter 
ur proteinportföljen och av nya produkter inom optisk avbildning behöver Bolaget ytterligare kapi-
tal och har därför föreslagit en nyemission som finansierar planen och på så sätt ger organisationen 
möjlighet att fokusera på uppsatta mål. Se även avsnitt om likviditetsrisk.

Investeringar 
Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 870 (534) kSEK varav 226 (117) kSEK 
är hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst datorer och 644 (415) kSEK avser investe-
ringar i immateriella anläggningstillgångar.

Miljöinformation
Moderbolaget har anmält en anläggning för typ F-verksamhet (Skyddsnivå 1) för innesluten an-
vändning av genetiskt modifierade mikroorganismer till Arbetsmiljöverket. En prövningsprocess 
enligt Miljöbalken avseende bolagets verksamhet har initierats.

Bolaget har tillstånd att driva anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka 
läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala samt att genom kemiska reaktioner yr-
kesmässigt tillverka organiska eller ickeorganiska ämnen i försöks- pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala.
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Marknadsplatsen och ägarförhållanden
Genovis aktie handlas på Nasdaq OMX FirstNorth, bolagets kortnamn är GENO. Antal aktier uppgick den 
31 december till 69 237 120 och antal aktieägare uppgick till 2 561. First North är en alternativ marknads-
plats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som 
en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som 
ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld 
än en placering i ett börsnoterat bolag. 

De största ägarna den 31 december 2011

Namn Aktier Optioner Röster (%)

Mikael Lönn 15 414 931  22,26

Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 003 226  5,78

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 648 635  5,27

Thorbjörn Fridh 2 160 500  3,12

Åke Svensson 1 200 000  1,73

Martin Tisell 1 000 000  1,44

René in 't Zandt 945 070  1,36

Hans Göran Arlock med bolag 870 002  1,26

Anna Gisselsson 845 070  1,22

Medicinsk Partner i Skaraborg AB 767 801  1,11

JP Morgan Bank 729 526  1,05

Sarah Fredriksson 726 900 20 000 1,05

Didrik Hamilton   655 200  0,95

NightGlow* 558 348  0,81

Övriga 35 711 911 167 000 51,58%

Totalt 69 237 120 187 000 100%

* NightGlow AB ägs av Sarah Fredriksson 34%, Fredrik Olsson 33% och Susanne Nykvist 33%.

Finansiella risker
Prognososäkerhet
Genovis är verksamt på en relativt ny marknad. Därmed försvåras möjligheterna att förutsäga den framtida 
utvecklingen av företagets verksamhet. Avvikelser från prognostiserade kundorder och likviditetsprognoser 
kan påverka koncernens resultat, likviditet och fortsatta drift negativt.    

Valutarisk
Den största delen av bolagets omkostnader är i svenska kronor. Bolagets intäkter kan framöver komma att 
vara i stor grad beroende av andra valutor.

Kreditrisk
Kreditrisk innebär exponering för förluster om en motpart till ett finansiellt instrument inte kan möta sina 
åtaganden. Det är bolagets uppfattning att det inte föreligger någon betydande kreditrisk i förhållande till 
någon viss kund eller motpart.

Ränterisk
Ränterisk avser koncernens exponering för att räntenivån ändras. Det är bolagets bedömning att man i dags-
läget inte påverkas av någon materiell ränterisk.
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Likviditetsrisk
Likviditetsrisk utgörs av risk för att koncernen inte kan anskaffa medel för att möta sina åtaganden. Enligt bolagets 
prognoser och bedömningar kommer inte denna risk att inträffa under 2012-2013. Styrelsen har föreslagit Års-
stämman att fatta beslut om en företrädesemission om 12,1 mSEK. Emissionen är i sin helhet garanterad genom 
skriftliga teckningsförbindelser och garantier. Teckningsförbindelserna uppgår till 22,3 % av teckningsbeloppet. 
Garantier har ställts av Genovis huvudägare Mikael Lönn och LMK Ventures AB. Vidare föreslår styrelsen att års-
stämman fattar beslut om en nyemission riktad till LMK Ventures AB som kan tillföra bolaget ytterligare 5 mSEK.

Kassaflödesrisk
Företagsledningen är medveten om vikten att minimera kapitalbindning, bland annat i lager och kundford-
ringar. Inför den förväntade ökade verksamheten 2012 kommer bolaget att arbeta fokuserat med att hålla 
kapitalbindningen på en önskvärt låg nivå.  

Ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare se not 7. 

Styrelsens arbete
Genovis styrelse är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens arbete. 
Styrelsen har under året haft sex ledamöter valda av bolagsstämman. Andra tjänstemän deltar vid behov 
under styrelsens sammanträden som föredragande eller i administrativa funktioner. Under året har styrel-
sen hållit 14 ordinarie sammanträden. Bolagets revisor rapporterar till styrelsen varje år från granskningen 
av redovisningen och ger sin bedömning av den interna kontrollen. Bolagets revisor medverkade vid två av 
årets styrelsemöten. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen vilken även reglerar ar-
betsfördelningen mellan styrelse, styrelsens ordförande och VD, vilkens befogenheter förtydligas i en sär-
skild VD instruktion. Arbetsordningen innehåller bland annat regler om antal ordinarie styrelsemöten och 
vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöten. Styrelsearbetet har, förutom uppföljning och 
rapportering av den fortlöpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, omfattat exempelvis frå-
gor om förvärv, strategisk utveckling och inriktning, investeringar i forskning och utveckling samt frågor 
av finansiell karaktär. 

Vid årsstämman 2011 beslöts att valberedningen inför årsstämman 2012 skall bestå av representanter för 
de fyra största aktieägarna per den 30 september 2011, som inte är ledamöter i styrelsen. Valberedningen 
skall utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om 
någon ägare avböjer att delta i valberedningen skall rätten att utse en representant övergå till närmast 
största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms 
lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sam-
manlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna 
innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana 
samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande 
aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen inför bolagsstämman 2011 utgörs av Mikael Lönn, Jörgen Wettbo, Torbjörn Fridh och 
Hans-Göran Arlock. 

Genovis har ingen revisionskommitté utan dessa frågor beslutas ytterst av styrelsen i sin helhet. En utvär-
dering av styrelsearbetet i formen av en enkät som styrelsens ledamöter besvarat har genomförts. Utvärde-
ringen har varit ett underlag för valberedningens arbete. Genovis tillhör inte den grupp företag som från 
den 1 juli 2008 är skyldiga att följa svensk kod för bolagsstyrning. Det är styrelsens avsikt att successivt 
anpassa sig till koden.
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Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består av koncernledning, central administration, forskning och utveckling, produktion, 
försäljningsledning och kundsupport. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3 407 (3 818) kSEK och resultat 
efter finansnetto till -14 300 (-11 195) kSEK. Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott 
till dotterbolaget om 1 960 (2 107) kSEK. Nettoinvesteringarna uppgick till 870 (532) kSEK. Likviditeten vid perio-
dens slut uppgick till 7 034 (3 615) kSEK. Antalet anställda per 31 december var 10 (7).

Flerårsjämförelse, moderbolaget
2011 2010 2009 2008 2007

Omsättning (kSEK) 2 666 1 450 849 344 332

Rörelseresultat (kSEK) -11 242 -8 991 -12 519 -25 476 -12 056

Soliditet (%) 86 87 73 45 87

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg

Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg neg

Kassalikviditet (%) 315 227 39 6 40

Utdelning per aktie SEK 0 0 0 0 0

   

Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat kapital.

Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Ansamlad förlust, kr  -81 010 212
Årets resultat, kr  -14 300 454
Överkursfond 73 280 468
Totalt ansamlad förlust  -22 030 198
 

Styrelsen och VD föreslår att den ansamlade förlusten behandlas enligt följande:

Överföres i ny räkning  -22 030 198

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2011 skall lämnas. Beträffande bolagets resultat och ställning 
i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande redovisningsprinciper och noter.
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

 (kronor) Not 2011 2011 2010 2010

Nettoomsättning 2.3 2 856 083 2 666 054 1 596 019 1 450 053

Övriga rörelseintäkter 4 740 523 740 523 2 368 054 2 368 054

Råvaror och förnödenheter -1 167 968 -1 167 968 -794 801 -791 739

Övriga externa kostnader 5.6 -6 396 782 -5 611 613 -5 990 646 -5 407 164

Personalkostnader 7 -8 347 683 -7 012 054 -7 238 980 -5 598 324

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  

och immateriella anläggningstillgångar 8 -1 309 830 -737 180 -1 103 414 -941 581

Övriga rörelsekostnader -120 008 -120 008 -69 808 -69 808

Summa rörelsens kostnader -17 342 271 -14 648 823 -15 197 649 -12 808 616

Rörelseresultat -13 745 665 -11 242 246 -11 233 576 -8 990 509

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning andelar i dotterbolag -3 046 117 -2 107 356

Ränteintäkter 3 410 3 051 0 0

Räntekostnader  -15 788 -15 142 -100 012 -97 634

Resultat före skatt -13 758 043 -14 300 454 -11 333 588 -11 195 499

Uppskjuten skatt på årets resultat 9 150 080 0 42 080 0

ÅRETS RESULTAT -13 607 963 -14 300 454 -11 291 508 -11 195 499

ÅRETS TOTALRESULTAT -13 607 963 -14 300 454 -11 291 508 -11 195 499

Årets totalresultat hänförligt till 
moderbolagets  aktieägare -13 607 963 -11 291 508

Resultat per aktie 10 -0,24 -0,33

Genomsnittligt antal aktier 57 522 435 34 233 528
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BALANSRÄKNING

Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

 (kronor) Not 12/31/11 12/31/11 12/31/10 12/31/10

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11

Patent och licenser 3 923 017 3 923 017 3 822 786 3 822 786

Goodwill 0 0 4 106 495 0

Övrig immateriell tillgång 3 285 195* 0 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 7 208 212 3 923 017 7 929 281 3 822 786

Materiella anläggningstillgångar  12

Inventarier, verktyg och installationer 1 390 185 944 352 1 519 702 911 703

Summa materiella anläggningstillgångar  1 390 185 944 352 1 519 702 911 703

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 0 3 609 475 0 4 695 773

Uppskjutna skattefordringar 14 3 127 957 3 028 000 2 870 200 3 028 000

Summa finansiella anläggningstillgångar  3 127 957 6 637 475 2 870 200 7 723 773

Summa anläggningstillgångar 11 726 354 11 504 844 12 319 183 12 458 262

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 396 965 396 965 545 047 545 047

Summa varulager  396 965 396 965 545 047 545 047

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 877 439 877 439 797 065 791 065

Övriga fordringar 272 643 239 584 14 456 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 604 889 595 239 68 616 41 964

Summa kortfristiga fordringar  1 754 971 1 712 262 880 137 833 029

Kassa och bank 16 7 563 491 7 034 454 4 073 873 3 615 542

Summa omsättningstillgångar 9 715 427 9 143 681 5 499 057 4 993 618

SUMMA TILLGÅNGAR 21 441 781 20 648 525 17 818 240 17 451 880

*Se kommentar Omklassificering sid 35
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BALANSRÄKNING
Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

(kronor) Not 12/31/11 12/31/11 12/31/10 12/31/10

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 17 27 694 848 27 694 848 16 448 751 16 448 751

Övrigt tillskjutet kapital 84 477 498 - 79 034 924 -

Reservfond - 12 018 043 - 12 018 043

Summa bundet eget kapital 112 172 346 39 712 891 95 483 675 28 466 794

Överkursfond - 73 280 468 - 67 837 727

Ansamlad förlust -80 554 038 -81 010 212 -68 959 882 -69 814 713

Årets resultat -13 607 963 -14 300 454 -11 291 506 -11 195 499

Summa fritt eget kapital -94 162 001 -22 030 198 -80 251 388 -13 172 485

Totalt eget kapital hänförligt
tillmoderbolagets aktieägare 18 010 345 17 682 693 15 232 287 15 294 309

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 64 546 64 546 304 546 304 546

Summa långfristiga skulder 64 546 64 546 304 546 304 546

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 180 000 180 000 120 000 120 000

Leverantörsskulder 648 234 537 505 563 489 328 168

Övriga skulder 131 421 103 505 12 356 12 356

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 19 2 407 235 2 080 276 1 585 562 1 392 501

Summa kortfristiga skulder 3 366 890 2 901 286 2 281 407 1 853 025

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 441 781 20 648 525 17 818 240 17 451 880

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

 (kronor) Not 2011 2011 2010 2010

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -13 745 665 -11 242 246 -11 233 575 -8 990 509

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 20 1 309 830 737 180 1 103 414 941 581

Förändring av rörelsekapital 21 299 053 257 110 -254 652 -648 988

Erhållen ränta 3 410 3 051 - -

Erlagd ränta  -15 788 -15 142 -100 012 -97 634

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 149 160 -10 260 047 -10,484 825 -8 795 550

Investeringsverksamhet

Tillskott till dotterföretag - -1 959 819 - -2 107 356

Förvärv av koncessioner, patent, licenser,goodwill mm -644 297 -644 297 -415 748 -415 748

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -225 763 -225 763 -117 947 -117 947

Kassaflöde från investeringsverksamheten -870 060 -2 829 879 -533 695 -2 641 051

Finansieringsverksamhet

Årets nyemission 16 688 838 16 688 838 15 666 237 15 666 237

Amortering av långfristiga lån  -180 000 -180 000 -990 000 -990 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 508 838 16 508 838 14 676 237 14 676 237

Summa kassaflöde efter 
finansieringsverksamheten 3 489 618 3 418 912 3 657 717 3 239 636

Likvida medel vid årets början 4 073 873 3 615 542 416 156 375 906

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid årets slut 7 563 491 7 034 454 4 073 873 3 615 542
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERN

(kronor) Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Ansamlad 

förlust Årets resutlat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 
1 januari 2010 9 835 935 69 981 503 -51 401 657 -17 558 225 10 857 556

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut -17 558 225 17 558 225 0

Nyemissioner 6 612 816 9 919 222 16 532 038

Emissionskostnader -865 801 -865 801

Årets totalresultat -11 291 506 -11 291 506

Utgående balans per 
31 december 2010 16 448 751 79 034 924 -68 959 882 -11 291 506 15 232 287

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut -11 291 506 11 291 506 0

Nyemissioner 11 246 097 7 028 759 18 274 856

Emissionskostnader -1 586 185 -1 586 185

Korrigeringspost -302 650* -302 650

Årets totalresultat -13 607 963 -13 607 963

Utgående balans per  
31 december 2011 27 694 848 84 477 498 -80 554 038 -13 607 963 18 010 345

* Se kommentar Omklassificering sid 35

MODERBOLAGET

(kronor)
Aktie-

kapital Reservfond
Överkurs-

fond
Ansamlad 

förlust Årets resutlat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 
2010 9 835 935 12,018 043 58 784 307 -52 280 502 -17 534 211 10 823 572

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut -17 534 211 17 534 211 0

Nyemission 6 612 816 9 919 222 16 532 038

Emissionskostnader -865 802 -865 802

Årets resultat  -11 195 499 -11 195 499

Utgående balans per  
31 december 2010 16 448 751 12 018 043 67 837 727 -69 814 713 -11 195 499 15 294 309

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut  -11 195 499 11 195 499 0

Nyemission 11 246 097 7 028 759 18 274 856

Emissionskostnader -1 586 018 -1 586 018

Årets resultat     -14 300 454 -14 300 454

Utgående balans per 
31 december 2011 27 694 848 12 018 043 73 280 468 -81 010 212 -14 300 454 17 682 693
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 
Genovis AB:s (publ) (Genovis) koncernredovisning har upprättats med tillämpning 
av Årsredovisningslagen (ÅRL), International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar från 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har god-
känts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 “Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner” tillämpats. Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Års-
redovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
“Redovisning för juridiska personer”. Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i 
svenska kronor och avser perioden 1 januari-31 december för resultaträkningsrelate-
rade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Tillgång-
ar och skulder är redovisade till anskaffningsvärdemetoden. 

Koncernen
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för 
det räkenskapsår som började 1 januari 2011 har haft någon väsentlig inverkan 
på koncernen.

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget, och dotterbolaget Eijdo re-
search AB. Med dotterföretag avses juridisk person där Genovis innehar eller 
förfogar över mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridiska personen 
och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av 
avtal eller annan föreskrift. Internvinster respektive mellanhavanden inom kon-
cernen elimineras i koncernredovisningen. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av 
ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt för-
värvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktel-
ser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i 
anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna 
eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifier-
bara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvär-
det för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena 
per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emit-
terade eget kapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvär-
vade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till 
förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas 
skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resul-
taträkningen. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen 
från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet 
upphör. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall änd-
rats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer.

Segmentsredovisning
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen 
tillhandahåller produkter eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning och som 
är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Rörelsesegment 
ska rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som 
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. I Genovis har denna funktion 
identifierats som koncernens Vd. Företagsledningen har fastställt att Genovis verk-
samhet endast omfattar ett rörelsesegment som används för att fatta strategiska beslut. 
Företagsledningen bedömer verksamheten ur ett produktperspektiv där rörelseseg-
mentet är fördelat på två affärsområden, proteinportföljen och nanoportföljen. Prote-
inportföljen består av unika enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll 
av biologiska läkemedel. Nanoportföljen innefattar nanoteknik i nya kontrastmedel. 
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Intäktsredovisning
Koncernens nettoomsättning består av försäljning av reagens och tjänster. Intäk-
ter redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är för-
knippade med varornas ägande överförts till kunden. Intäkter för tjänsteuppdrag 
redovisas i resultaträkningen när uppdraget är slutfört. Försäljningen redovisas 
netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. 
Framöver kommer Genovis eventuellt att licensiera ut använd teknik, under 
2011 har bolaget inte haft några licensintäkter. Finansiella intäkter och kostnader 
består av ränteintäkter på bankmedel och räntekostnader på lån. Ränteintäkter 
redovisas som en finansiell intäkt och inkluderas inte i rörelseresultatet. Under 
året har Genovis fakturerat Lunds Universitet för en doktorandtjänst, intäkten 
redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen över samma period som 
de kostnader bidragen är tänkta att kompensera.

Redovisning av statliga stöd
Statliga bidrag redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen över sam-
ma period som de kostnader bidragen är tänkta att kompensera. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och 
orealiserade kurseffekter ingår i resultatet. Koncernens funktionella valuta är SEK 
som även utgör rapporteringsvaluta. Rörelserelaterade kursvinster och kursför-
luster ingår i Rörelseresultatet medan finansiella kurseffekter redovisas bland 
finansiella poster. 

Leasing
Leasing föreligger då en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet be-
hålls av leasegivaren och klassificeras som operationell leasing. Operationell leasing 
innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen över löptiden med ut-
gångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts 
som leasingavgift under året. Koncernen har inga finansiella leasingkontrakt.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i den period de avser. 

Skatter
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på redovisat 
resultat för året, justering av tidigare års skatt samt uppskjuten skatt. Skatteeffekter 
av poster som redovisas mot eget kapital redovisas mot eget kapital. Koncernen till-
lämpar balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skattefordringar och - 
skulder. Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen görs utifrån skattesatser 
per balansdagen applicerade på temporära skillnader mellan en tillgångs eller en 
skulds redovisade respektive skattemässiga värde samt på skattemässiga förlustav-
drag. En individuell prövning görs av situationen för bolag i varje land. Redovisade 
inkomstskatter innefattar endast uppskjuten skatt då koncernen inte redovisar skat-
temässiga överskott. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot 
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Klassificering av tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Om-
sättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.  

Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Genovis tillämpning av IAS 38 
innebär att en ny produkt eller en ny produktapplikation ska ha nått så långt i ut-
vecklingshänseende, att först från och med att den går in i en industrialiseringspro-
cess - liktydigt med att den avses bli lanserad som självständig produkt alternativt 
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som en integrerad del i en befintlig produkt - börjar utgifterna redovisas som till-
gång. Samtliga sådana utgifter har dessförinnan kostnadsförts löpande. Utvecklings-
utgifter som tidigare har kostnadsförts balanseras inte i efterföljande period. Av-
skrivningsplaner påbörjas från och med kommersialisering av respektive produkt. 
Anskaffningsvärdet för internt upparbetade immateriella tillgångar innefattar samt-
liga utgifter som direkt kan hänföras till tillgången. Till största delen avser detta lö-
ner och andra anställningsrelaterade utgifter för personal som direkt deltar i arbetet 
med att ta fram produkten eller applikationen, samt utgifter för externa tjänster. 

Patent
Koncernens utgifter för patent aktiveras när de uppfyller förutsättningarna för att 
tas upp som immateriell tillgång enligt IAS 38. Patent har en begränsad nyttjan-
deperiod och redovisas därför till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Avskrivningsperioden inleds när patentet har kommersialiserats. 
En avskrivningstid om 10 år avseende patent motiveras av att merparten av dessa 
har minst denna giltighetstid med möjlighet till förlängning därutöver.

Immateriella tillgångar skrivs av över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod enligt följande:

Patent    10 år
Balanserade utvecklingsutgifter    5 år

Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet 
och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventual-
förpliktelser. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumu-
lerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och skrivs 
inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående av laboratorieutrustning, övriga 
inventarier samt datorutrustning redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas 
anskaffningsvärden, nyttjandeperioder och eventuella restvärden. Tillgångar-
nas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid 
behov. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mel-
lan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod, baserat på tillgångarnas anskaffningsvärde enligt följande.

Laboratorieutrustning    10 år
Datorutrustning    3 år
Övriga inventarier    5 år

Nedskrivningar
Tillgångar bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller för-
ändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinnings-
bart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljnings-
värdet och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras fram-
tida kassaflöden till en räntesats som beaktar marknadens bedömning av riskfri 
ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För goodwill och andra 
immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod och immateriella tillgång-
ar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.

Varulager
Varulagret har, med tillämpning av först-in-först-ut (FIFO)-principen, värderats 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffnings-
värdet ingår material, arbetskraftskostnader och övriga tillverkningskostnader. 
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Pensioner
Samtliga anställda i moderbolaget omfattas av en pensionsplan. Pensionsplanen 
administreras av Skandia och klassificeras som en avgiftsbestämd pensionsplan. I 
en avgiftsbestämd plan görs fastställda betalningar till en separat enhet och däref-
ter föreligger inga legala eller formella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. 
Avgifter för pensionsförsäkringar tecknade i Skandia redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen när de uppstår. 

Avsättningar
En avsättning redovisas då det finns ett åtagande som följd av en inträffad händelse, 
det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet 
samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Finansiella instrument
För närvarande innehas inga derivat inom koncernen. Koncernens finansiella in-
strument omfattar främst kundfordringar, likvida medel och leverantörsskulder. 
 
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas netto efter avsättning för osäkra kundfordringar. 
Avsättningar för osäkra kundfordringar baseras på individuell bedömning av 
kundfordringar som gjorts med hänsyn till förväntade kundförluster. Kund-
fordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda 
tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller 
tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som 
anläggningstillgångar.

Likvida medel
Likvida medel i balansräkningen består av kassa och bank  tillgodohavanden.  Nå-
gon annan likviditet (kortfristiga placeringar) finns ej i koncernen. I Koncernens 
kassaflödesanalys består likvida medel av likvida medel enligt definitionen ovan. 
Kassaflödesanalyserna för varje år visar direkta kassaflöden från investerings  och fi-
nansieringsaktiviteter. Rörelsens kassaflöde baseras på den indirekta metoden.

Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de initialt 
redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaff-
ningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektiv-
räntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år med-
an kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder upptas till det värde som företaget har för avsikt att betala 
leverantören för att avveckla skuldförhållandet. Leverantörsskulder redovisas 
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar enbart transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel räknas kassa och banktillgodohavanden. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper
För att kunna upprätta redovisning enligt god redovisningssed måste bedömningar 
och antaganden som påverkar resultat- och balansräkning samt övriga upplysningar 
göras. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar.

Forsknings- och utvecklingsarbete är en betydande del av Genovis verksamhet. Av-
gränsningen mellan delen som löpande kostnadsförs som ”Forsknings- och utveck-
lingskostnader” och delen som aktiveras som ”Balanserade utgifter för utvecklings-
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arbete” är avgörande för kostnadernas fördelning i resultaträkningen och 
periodiseringen av dessa över tiden. Denna avgränsning baseras på bedömningen 
att ”Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten” endast avser utgifter för en process 
som är planerad att direkt eller indirekt lanseras på marknaden. Samtliga utgifter 
dessförinnan kostnadsförs löpande. Avgörande för aktiveringen är dessutom att de 
förväntade intäkterna överstiger kostnaderna. 

Ett annat område där felaktiga uppskattningar och antaganden skulle kunna inne-
bära risk för justeringar i redovisade värden på tillgångar är främst relaterat till vär-
det på uppskjuten skattefordran. Det redovisade värdet bygger på antagandet att 
skattemässiga överskott kommer att genereras i bolaget inom överskådlig framtid. 

Moderbolaget
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen för moderbolaget Genovis AB har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Närmare beskrivning av tillämpade 
redovisningsprinciper återfinns i ”Koncernens redovisningsprinciper”. Beskriv-
ningarna nedan har begränsats till förekommande avvikelser. 

Investeringar i koncernföretag
Investeringar i koncernföretag värderas till anskaffningsvärde. I de fall det redovisade 
värdet avseende investeringen över-stiger återvinningsvärdet (se avsnitt ovan om 
”Nedskrivningar”) sker nedskrivning.

NOT 2  UPPGIFTER PER GEOGRAFISKT OMRÅDE
Genovis verksamhet endast omfattar ett rörelsesegment som används för att fatta 
strategiska beslut. Företagsledningen bedömer verksamheten ur ett produktperspek-
tiv där rörelsesegmentet är fördelat på två affärsområden, proteinportföljen och nano-
portföljen. Proteinportföljen består av unika enzym som underlättar utveckling och 
kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Nanoportföljen innefattar nanoteknik i nya 
kontrastmedel.

Företagsledningen bedömer rörelsesegmentet baserat på ett mått som benämns neto-
omsättning. Detta mått exkluderar intäkter som inte är hänförligs till försäljning av 
produkter och tjänster.

Företagsledningen bedömer även försäljningen från ett geografiskt perspektiv fördelat 
på Norden, Övriga Europa, Nordamerika, Asien samt Övriga världen. Den informa-
tion som presenteras avseende rörelsesegmentets intäkter avser de geografiska områ-
dena grupperade efter var kunderna är lokaliserade.

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

2011 2010 2011 2010

Intäkter

Sverige 236 137 302 287 46 137 156 321

Danmark 51 930 4 975 51 930 4 975

Övriga Norden 56 091 - 56 062 -

Totalt Norden 344 158 307 262 154 129 161 296

Tyskland 192 977 101 837 192 977 101 837

Nederländerna 162 791 85 907 162 791 85 907

Frankrike 160 182 84 531 160 182 84 531

Övriga Europa 205 684 108 544 205 684 108 544

Totalt Europa 1 065 792 688 081 875 792 542 115

USA 1 715 509 713 666 1 715 509 713 666

Asien 74 782 194 272 74 782 194 272

Totalt 2 856 083 1 596 019 2 666 054 1 450 053
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Tillgångar

Europa 21 441 781 17 818 240 20 648 525 17 451 880

Totalt 21 441 781 17 818 240 20 648 525 17 451 880

 
Investeringar

Europa 870 060 533 695 870 060 533 695

Totalt 870 060 533 695 870 060 533 695

NOT 3  NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Det har under året inte skett några transaktioner med närstående utöver not 7.

NOT 4  ÖVRIGA INTÄKTER
Erhållna bidrag avser forskningsstöd för projekt inom nanopartikelportföljen 
samt forskningsstöd från Vetenskapsrådet för en industridoktorandtjänst.

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

2011 2010 2011 2010

Kursvinster 45 655 43 391 45 655 43 391

Erhållna bidrag 656 860 2 324 663 656 860 2 324 663

Övrigt 38 008 - 38 008 -

Totalt 740 523 2 368 054 740 523 2 368 054

NOT 5  ARVODE TILL REVISOR
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som 
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana arbetsuppgifter.

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

2011 2010 2011 2010

PwC
Revisionsuppdraget 366 000 418 996 340 000 418 996

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget 0 0 0 0

Skatterådgivning 0 0 0 0

Övriga tjänster 122 612 16 816 122 612 16 816

Totalt 488 612 435 812 462 612 435 812

NOT 6  OPERATIONELL LEASING OCH HYROR
Lokalhyror avser moderbolagets lokal i Lund samt dotterbolagets lokal i Malmö.

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

Årets kostnad 2011 2010 2011 2010

Lokalhyror 1 770 163 1 369 443 1 559 539 1 225 917

Totalt 1 770 163 1 369 443 1 559 539 1 225 917

Framtida betalningsförpliktelser, nominellt värde Koncern Moderbolag

Lokalhyror

Inom 1 år 1 932 532 1 721 908

Mellan 1 och 5 år 1 173 306 1 173 306

Totalt 3 105 838 2 895 214
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NOT 7  PERSONAL

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

Medelantal anställda 2011 2010 2011 2010

Totalt 9 8 8 6

Varav kvinnor 7 5 6 4

Löner och ersättningar har utgått med:

Styrelse och vd 1 293 585 1 026 000 1 293 585 1 026 000

Övriga ledande 
befattningshavare 596 656 532 375 596 656 532 375

Övriga anställda 3 721 897 3 093 667 2 831 628 1 994 079

Totala löner 5 612 138 4 652 042 4 721 869 3 552 454

Sociala kostnader 1 690 060 1 755 352 1 408 910 1 355 950

Pensionskostnader vd 248 189 268 908 248 189 268 908

Pensionskostnader övriga 
ledande befattningshavare 132 765 118 461 132 765 118 461

Pensionskostnader övriga 
anställda 580 058 412 529 419 883 270 964

Totalt sociala och 
pensionskostnader 2 651 072 2 555 250 2 209 747 2 014 283

Övriga personalkostnader 84 473 31 688 80 438 31 587

Totalt 8 347 683 7 238 980 7 012 054 5 598 324

Aktierelaterade incitamentsprogram 
Bolaget har 187 000 teckningsoptioner utställda. Optionsrätterna kan utnyttjas 
för teckning av aktier under perioden 28 februari 2012 – 31 maj 2012. Teck-
ningskursen uppgår till 17,20 SEK och antalet aktier som en teckningsoption 
berättigar att teckna uppgår till 1,01. Vid fullt utnyttjande av samtliga options-
rätter kommer aktiekapitalet att öka med totalt 96 492 SEK genom utgivandet 
av 241 230 aktier var och en med ett kvotvärde om 0,40 SEK.

De utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av resultatet per ak-
tie eftersom en konvertering till aktier skulle medföra ett förbättrat redovisat re-
sultat per aktie.

Ersättningar och övriga förmåner under året (SEK)

Grundlön/ Styrelsearvode Pensionskostnad Summa

Styrelsens ordförande 80 000 0 80 000

Övriga styrelsemedlemmar 250 000 0 250 000

Verkställande direktören 963 585 248 189 1 211 774

Ledande befattningshavare* 596 656 132 765 729 421

Summa 1 890 241 380 954 2 271 195

*Med ledande befattningshavare avses den person som tillsammans med verkstäl-
lande direktören utgjort koncernledningen under 2011.

Inga pensionsvillkor andra än sedvanliga föreligger. Styrelsen bestod 2011 av 4 
män och 2 kvinnor och 2010 av 4 män och 2 kvinnor. Ledningsgruppen består 
av 1 man och 1 kvinna. 
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Principer för ersättningar till ledande befattningshavare 

Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna god-
känts av årsstämman den 20 mars 2012 och för ändringar i befintliga anställnings-
avtal som görs därefter. Grundprincipen är att ledningens och verkställande direk-
törens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att 
säkerställa att Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Principerna för fasta ersättningar
Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar skall vara konkurrens-
kraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.

Principer för rörliga ersättningar
Ingen rörlig ersättning skall utgå till ledningen och verkställande direktören.
Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet incita-
mentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslu-
tar om sådana incitamentsprogram.

Villkoren för ickemonetära förmåner, pensioner, uppsägning 
och avgångsvederlag

Pensioner
Ledningen och verkställande direktören har rätt till avgiftsbestämd pensionsplan. 

Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida 12 månader och 
från individens sida 6 månader.  För ledningspersoner är uppsägningstiden från före-
tagets sida 6 månader och från individens sida 6 månader. Dessutom kan verkstäl-
lande direktören i vissa fall, under förutsättning att det är företaget som sagt upp an-
ställningen, erbjudas 12 månadslöner.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Åtagande gentemot ledande befattningshavare 2012
Antalet ledande befattningshavare kommer under 2012 att utökas från en till två 
personer utöver VD. Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och 
verkställande direktören beräknas kosta koncernen 3 598 060 SEK. 
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NOT 8  AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

 2011 2010 2011 2010

Patent, varumärken och 
licenser -954 716 -558 812 -544 066 -558 812

Inventarier, verktyg och 
installationer -355 114 -544 602 -193 114 -382 769

Totalt -1 309 830 -1 103 414 -737 180 -941 581

NOT 9  INKOMSTSKATT
Eftersom moderbolaget redovisar förlust vid inkomstskatteberäkningen betalar 
bolaget för närvarande inte inkomstskatt. Bolaget redovisar en uppskjuten skat-
tefordran hänförlig till moderbolagets outnyttjade förlustavdrag, den uppskjutna 
skattefordran i moderbolaget uppgår per 2011-12-31 till 3 028 (3 028) kSEK 
motsvarande ett underskottsavdrag på 11 894 kSEK. Bolagets outnyttjade förlust-
avdrag uppgår per 2011-12-31 till 87 113 (75 914) kSEK.

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

 2011 2010 2011 2010

Redovisat resultat före skatt -13 758 043 -11 333 588 -14 300 454 -11 195 499

Skatt enligt nominell 
skattesats, 26,3%

-3 618 365 -2 980 734 -3 761 019 -2 944 416

Skatteeffekt från ej avdragsgilla 
poster

814 767 606 987 814 767 597 837

Skatteeffekt från skatteford-
ringar som ej åsatts värde

2 803 598 2 373 746 2 946 252 2 346 579

Skatt på redovisat resultat 0 0 0 0

Uppskjuten skatt avseende 
övervärde av immateriell 
tillgång

150 080 42 080 0 0

Uppskjuten skatt 150 080 42 080 0 0
  

NOT 10  RESULTAT PER AKTIE
Resultatet per aktie beräknas som resultat för året i relation till vägt genomsnitt 
av antal utestående aktier under året. Teckningsoptioner ger ej någon utspäd-
ningseffekt i dessa beräkningar avseende perioden 2010-2011 eftersom konverte-
ring av dem skulle medföra en förbättring av resultatet per aktie för dessa år. 
Uppgifter per aktie har beräknats baserat på följande antal aktier.

Koncern Koncern

2011 2010

Årets resultat, SEK -13 607 963 -11 291 508

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 57 522 435 34 233 528

Antal aktier vis året slut 69 237 120 41 121 877

Resultat per aktie, SEK -0,24 -0,33

Aktierelaterade ersättningar
Se not 7
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NOT 11  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete

Koncern 
2011

Koncern 
2010

Moderbolag 
2011

Moderbolag 
2010

Ingående anskaffningsvärde 5 909 642 5 909 642 5 909 642 5 909 642

Utgående anskaffningsvärde 5 909 642 5 909642 5 909 642 5 909 642

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -376 000 -376 000 -376 000 -376 000

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -376 000 -376 000 -376 000 -376 000

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar -5 533 642 -5 533 642 -5 533 642 -5 533 642

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -5 533 642 -5 533 642 -5 533 642 -5 533 642

Redovisat  värde 0 0 0 0

Patent och licenser 2011 2010 2011 2009

Ingående anskaffningsvärde 6 145 929 5 730 181 6 145 929 5 730 181

Förvärv/aktivering 644 297 415 748 644 297 415 748

Utgående anskaffningsvärde 6 790 226 6 145 929 6 790, 226 6 145 929

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -1 765 362 -1 206 550 -1 765 362 -1 206 550

Årets avskrivning -544 066 -558 812 -544 066 -558 812

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 309 428 -1 765 362 -2 309 428 -1 765 362

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar -557 781 -557 781 -557 781 -557 781

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -557 781 -557 781 -557 781 -557 781

Redovisat värde 3 923 017 3 822 786 3 923 017 3 822 786

Goodwill 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 4 106 495 4 106 495 0 0

Omklassificering -4 106 495* 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 0 4 106 495 0 0

Ingående ackumulerade 
avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 0 0 0 0

Redovisat värde 0 4 106 495 0 0

Övrig immateriell tillgång 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0

Omklassificering 4 106 495* 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 4 106 495 0 0 0

Ingående ackumulerade 
avskrivningar 0 0 0 0

Justerad avskrivning 
föregående år -410 650 0 0 0

Årets avskrivning -410 650 0 0 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -821 300 0 0 0

Redovisat värde 3 285 195 0 0 0

*Se kommentar Omklassificering sid 35
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NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och 
installationer

Koncern 
2011

Koncern 
2010

Moderbolag 
2011

Moderbolag 
2010

Ingående anskaffningsvärde 4 267 793 4 790 084 3 432 424 3 954 715

Inköp 225 763 117 947 225 763 117 947

Utrangering -166 -640 238 0 -640 238

Utgående anskaffningsvärde 4 493 390 4 267 793 3 658 187 3 432 424

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -2 748 091 -2 841 620 -2 520 721 -2 776 084

Avskrivning på utrangering 0 638 131 0 638 131

Årets avskrivning -355 114 -544 602 -193 114 -382 768

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -3 103 205 -2 748 091 -2 713 835 -2 520 721

Redovisat värde 1 390 185 1 519 702 944 352 911 703

NOT 13  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolag Moderbolag

Andelar i koncernföretag 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 6 803 129 4 695 773

Årets aktieägartillskott 1 959 819 2 107 356

Utgående ack. anskaffningsvärde 8 762 948 6 803 129

Ingående ackumulerad nedskrivning -2 107 356 0

Årets nedskrivning -3 046 117 -2 107 356

Utgående ack. nedskrivning -5 153 473 -2 107 356

Bokfört värde 3 609 475 4 695 773

Namn Säte Org.nr
Ägar- 
andel

Antal 
aktier

Bokfört 
värde

Eijdo research AB Malmö 556779-7286 100 % 100 000 3 609 475

NOT 14  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN/SKATTESKULD
Bolaget redovisar en uppskjuten skattefordran hänförlig till outnyttjade förlust-
avdrag, den uppskjutna skattefordran härrör från moderbolaget. Koncernens 
uppskjutna skattefodran uppgick vid periodens utgång till 3 128 (2 870) kSEK 
motsvarande ett underskottsavdrag på ca 11 894 kSEK. Uppskjutna skatteford-
ringar redovisas i balansräkningen endast till den del av värdet som sannolikt kan 
utnyttjas inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skatteskuld på förvärvade 
anläggningstillgångar uppgår till 980 kSEK. Koncernens totala skattemässiga 
underskott uppgår till 87 116 kSEK. 

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

2011 2010 2011 2010

Skattemässiga underskotts-
avdrag i Sverige 4 108 000 3 028 000 3 028 000 3 028 000

Skatteskuld avseende 
övervärde -980 043 -157 800

Totalt 3 127 957 2 870 200 3 028 000 3 028 000
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NOT 15  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

Belopp per den 31 december 2011 2010 2011 2010

Bidrag 303 748 - 303 748 -

Hemsida 100 000 - 100 000 -

Licensavgift säljstödsystem 56 988 56 988

Försäkring 53 516 - 53 516 -

Övriga poster 90 637 68 616 80 987 41 964

Totalt 604 889 68 616 595 239 41 964

NOT 16  KASSA OCH BANK
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår endast banktill-
godohavanden.

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

Belopp per den 31 december 2011 2010 2011 2010

Banktillgodohavanden 7 563 491 4 073 873 7 034 454 3 615 542

Totalt 7 563 491 4 073 873 7 034 454 3 615 542

NOT 17  AKTIER

Antal aktier Kvotvärde Aktier

Per 31 december 2010 0,4 41 121 877

Nyemission delregistrerad 2011-05-17 0,4 11 995 862

Nyemission registrerad 2011-08-17 0,4 16 119 381

Per 31 december 2011 0,4 69 237 120

NOT 18  RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Bolagets samtliga långfristiga skulder är s.k. villkorslån, varav förfaller inom fem 
år: 244 546 (424 546).

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

2011 2010 2011 2010

Långfristiga räntebärande 
skulder 64 546 304 546 64 546 304 546

Summa 64 546 304 546 64 546 304 546

Kortfristiga räntebärande 
skulder 180 000 120 000 180 000 120 000

Summa 180 000 120 000 180 000 120 000

Totala räntebärande 
skulder 244 546 424 546 244 546 424 546
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NOT 19  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Royaltykostnaden hänför sig till licensavtal daterat 2007 avseende patent och 
licens för biotekniska industriella applikationer för en grupp bakteriella 
ytproteiner. Licensen förvärvades av Hansa Medical och innehåller en royalty på 
Genovis försäljning t.o.m. 2012.

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

 2011 2010 2011 2010

Upplupna lönerelaterade 
kostnader 1 617 704 1 368 132 1 394 064 1 175 071

Royaltykostnad 416 212 0 416 212 0

Övriga poster 373 319 217 430 270 000 217 430

Totalt 2 407 235 1 585 562 2 080 276 1 392 501

NOT 20  POSTER SOM EJ PÅVERKAR KASSAFLÖDET

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

 2011 2010 2011 2010

Avskrivningar 1 309 830 1 103 414 737 180 941 581

Totalt 1 309 830 1 103 414 737 180 941 581

NOT 21  FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

2011 2010 2011 2010

Varulager 148 082 174 515 148 082 174 515

Kundfordringar och andra 
fordringar -874 834 -103 193 -695 650 -58 193 

Leverantörsskulder och 
andra skulder 1 025 805 -325 974 804 678 -765 310

Totalt 299 053 -254 652 257 110 -648 988

NOT 22  VERKLIGT VÄRDE AV FINANSIELLA 
INSTRUMENT I KONCERNEN
Redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde och i efterföljande 
perioder till upplupet anskaffningsvärde. Genovis har inga innehav av värdepap-
per eller liknande tillgångar och därmed inte heller någon värderingsproblematik 
avseende dessa. Genovis har inte haft några finansiella derivat eller terminskon-
trakt under året. Övriga finansiella instrument (främst kundfordringar och leve-
rantörsskulder) redovisas enligt affärsdagsprincipen. Fordringar upptas till de 
belopp med vilket de efter individuell prövning förväntas inflyta. Rörelseskulder 
redovisas till anskaffningsvärde.

Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 877 439 877 439

Övriga fordringar 272 643 272 643

Kassa och bank 7 563 491 7 563 491

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 64 546 64 546

Leverantörsskulder 648 234 648 234

Övriga skulder 131 421 131 421
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Per den 2011-12-31 var kundfordringar om 392 996 kr förfallet men utan att 
något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. De förfallna fordringarna avser ett 
antal kunder vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalys av 
dessa kundfordringar framgår nedan.

2011

Mindre än 3 månader 354 877

3 till 6 månader 38 119

Totalt förfallet 392 996

NOT 23  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Den första vetenskapliga artikeln från projektet Sentinel node har publicerats i 
Journal of Nuclear Medicine, en högt rankad tidskrift inom sitt område och ett 
forum för utbyte av klinisk och vetenskaplig information för bl.a. utövare inom 
nukleärmedicin.

Styrelsen för Genovis har beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 20:e mars 
2012. Den 21 februari har kallelse i Post och Inrikes Tidningar samt annons i 
Dagens Industri publicerats.

Kvartalsrapporten januari-mars som skulle offentliggöras den 26 april senare-
läggs, nytt publiceringsdatum för rapporten är 22 maj. Delårsrapport för januari-
juni, som skulle offentliggöras den 23 augusti senareläggs, nytt publiceringsda-
tum för rapporten är 6 september.

Styrelsen har föreslagit årsstämman att fatta beslut om:

• Att antalet aktier i bolaget ska minskas genom att aktierna läggs samman 
1:10, vilket innebär att 10 aktier läggs samman till en aktie. 

• Att besluta om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till 
en teckningskurs om 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet 
kunna öka med sammanlagt högst 1 384 742,4 SEK genom utgivandet av 
högst 3 461 856 aktier.

• Att besluta om en nyemission riktad till LMK Ventures AB. Genom 
beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 580 000 SEK 
genom utgivandet av högst 1 450 000  aktier. Tilldelning får endast ske 
under förutsättning att emissionen under punkt två fulltecknas.

• Att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under 
tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för 
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller tecknings-
optioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med 
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

NOT 24  RISKFAKTORER
Ett antal faktorer utanför företaget kontroll kan påverka dess resultat och finan-
siella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter företaget kan påverka genom 
sitt agerande. Nedanstående redovisning av riskfaktorer gör ej anspråk på full-
ständighet, ej heller är riskerna rangordnande efter grad av betydelse. 

Rörelserelaterade risker

Teknikrelaterade risker
Tekniken är kontinuerligt under utveckling och det finns därför en risk att tekni-
ken eller olika applikationer av den inte fungerar som förväntat. Vidare finns 
risken att utvecklingen tar avsevärt längre tid än beräknat och därför genererar 
accelererande utvecklingsutgifter. Företagsledningen strategi har därför varit att 
dela upp utvecklingen i mindre etapper och delmål och utvärdera utfallet i varje 
steg innan nästa påbörjas. 
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Marknad
Genovis som befinner sig i en uppstartsfas när det gäller försäljning är verksamt 
på en marknad med ett ständigt flöde av nya produkter. En misslyckad eller fel-
riktad marknadsintroduktion kan innebära uteblivna förväntade intäkter och att 
bolaget inte når uppsatta finansiella mål. Genom att arbeta nära kunderna och 
tillsammans med strategiska partners och distributörer minimeras risken för stör-
re bakslag i marknadsetableringen.

Konkurrens
Genovis nuvarande konkurrenter är betydligt större, har längre verksamhetshistorik 
och är finansiellt starkare än Genovis. 

Produktionsrelaterad risk
För vissa produkter kommer Genovis att vara beroende av extern produktions-
kapacitet, vilket kan påverka tiden för marknadsintroduktionen av dessa pro-
dukter. Genovis eftersträvar att minska riskerna i produktionsledet genom att 
sluta avtal med producenter med erfarenhet av produktion i liknande verksam-
heter. 

Nyckelpersoner
Genovis verksamhet är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Företagets framtida 
utveckling beror i hög grad på förmågan att attrahera och behålla kompetent 
personal. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Genovis 
skulle detta, åtminstone kortsiktigt, få en negativ effekt på bolagets möjligheter 
att nå sina planerade utvecklingsmål.

Patent och immateriella rättigheter
Det är viktigt för bolaget att skydda sin teknik genom patent och andra immate-
riella rättigheter och således behålla sitt teknikförsprång. Företaget har en patent-
strategi som syftar till att skydda de viktigaste delarna av teknologin. Det kan 
dock inte garanteras att Genovis kommer att kunna skydda erhållna patent och 
att inlämnade patentansökningar beviljas. Därtill finns en risk att nya teknolo-
gier utvecklas vilka kringgår eller ersätter bolagets patent. Bolaget bedömer idag 
att den egna teknologin ej gör intrång i andra bolags immateriella rättigheter. 
Trots detta kan garantier inte ges för att bolagets beviljade patent inte anses göra 
intrång i annans patent eller andra immateriella rättigheter.

Distributörer och återförsäljare
Genovis är i stor utsträckning beroende av att distibutörer marknadsför bolagets 
produkter på deras respektive marknader. Upphörandet av ett eller flera av dessa 
samarbeten alternativt att dessa distributörer misslyckas med marknadsföringen 
skulle kunna få negativa konsekvenser för Genovis verksamhet, resultat och fi-
nansiella ställning. 

Finansiella risker

Prognososäkerhet
Genovis är verksamt på en relativt ny marknad. Därmed försvåras möjligheterna 
att förutsäga den framtida utvecklingen av företagets verksamhet. Avvikelser från 
prognostiserade kundorder och likviditetsprognoser kan påverka koncernens re-
sultat, likviditet och fortsatta drift negativt. 

Valutarisk
Den största delen av koncernens omkostnader är i svenska kronor. Bolagets 
intäkter kan framöver komma att vara i stor grad beroende av andra valutor.
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Kreditrisk
Kreditrisk innebär exponering för förluster om en motpart till ett finansiellt 
instrument inte kan möta sina åtaganden. Det är bolagets uppfattning att det 
inte föreligger någon betydande kreditrisk i förhållande till någon viss kund 
eller motpart. 

Ränterisk
Ränterisk avser att koncernens exponering för att räntenivån ändras. Det är 
bolagets bedömning att man i dagsläget inte påvekas av någon väsentlig ränte-
risk.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk utgörs av risk för att koncernen inte kan anskaffa medel för att 
möta sina åtaganden. Enligt bolagets prognoser och bedömningar kommer inte 
denna risk att inträffa under 2012-2013. Styrelsen har föreslagit Årsstämman att 
fatta beslut om en företrädesemission om 12,1 mSEK. Emissionen är i sin helhet 
garanterad genom skriftliga teckningsförbindelser och garantier. Teckningsför-
bindelserna uppgår till 22,3 % av teckningsbeloppet. Garantier har ställts av Ge-
novis huvudägare Mikael Lönn och LMK Ventures AB. Vidare föreslår styrelsen 
att årsstämman fattar beslut om en nyemission riktad till LMK Ventures AB som 
kan tillföra bolaget ytterligare 5 mSEK

Kassaflödesrisk
Företagsledningen är medveten om vikten att minimera kapitalbindning, bland 
annat i lager och kundfordringar. Inför den förväntade ökade verksamheten 2012 
kommer bolaget att arbeta fokuserat med att hålla kapitalbindningen på en önsk-
värt låg nivå.
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Såvitt styrelsen och verkställande direktören känner till är årsredovisningen 
upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed i aktiemarknadsbolag. 
De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten 
och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka 
den bild av koncernen och moderbolaget som skapats i årsredovisningen. 

Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS såsom 
de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska 
ställning och resultat. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moderbolagets 
ekonomiska ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande 
beskrivning av utvecklingen för koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ekonomiska ställning och resultat, och tar upp väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som rör moderbolaget och bolagen inom koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av 
styrelsen den 5 mars 2012. Koncernens resultat- och balansräkning och moder-
bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 
den 20 mars 2012. 

Lund den 5 mars 2012

Ebba Åsly Fåhraeus
Styrelseordförande

Jacob Engellau Nicklas Gerhardsson

Thomas Laurell Kenth Petersson Carina Schmidt

Sara Fredriksson
VD

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 mars 2012.

PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i Genovis AB 
org nr 556574-5345

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Genovis AB (publ.) för år 2011. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta doku-
ment på sidorna 33-63.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt internationella redovisningsstandarder IFRS, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe-
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfor-
ma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om ef-
fektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen, och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2011 och av dess resultat och 
kassaflöden enligt internationella redovisningsstandarder, såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-

telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
 
Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärk-
samheten på förvaltningsberättelsen, av vilken framgår att likvi-
diteten bedöms vara tillräcklig för att driva verksamheten vidare 
tolv månader framåt, endast under förutsättning att årsstämman 
fattar beslut enligt styrelsens framlagda förslag om företrädese-
mission, vilken är garanterad i sin helhet genom skriftliga teck-
ningsförbindelser och garantier.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande di-
rektörens förvaltning för Genovis AB (publ.) för år 2011. 

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

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

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

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

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 6 mars 2012
PricewaterhouseCoopers AB 
 

Magnus Willfors  Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor 
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