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Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan 
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger 
envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och 
regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till 
eller inom land, bl.a. USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland 
och Sydafrika och Australien, där distributionen eller 
erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller 
strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan 
distribution ändå sker kan anmälningssedel från 
sådant land komma att lämnas utan avseende. 
De teckningsrätter och aktier, som kommer att utges 
av Genovis i samband med erbjudandet, har inte regist-
rerats och kommer inte att registreras i enlighet med 
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande 
lydelse, ej heller i enlighet med någon motsvarande 
lag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater, Kanada, 
Japan, Australien. Följaktligen får dessa teckningsrätter 
och aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, 
säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta 
Stater, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland och 
Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för 
sådan persons räkning utan att undantag från regist-
reringskrav föreligger. För detta prospekt gäller svensk 
rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt 
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt.

Framåtriktade uttalanden och 
marknadsinformation m.m. 

Detta prospekt innehåller framtidsinriktade uttalan-
den som återspeglar Genovis aktuella syn på framtida 
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Dessa 
framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunk-
ten för prospektet och Genovis gör ingen utfästelse 
om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av 
framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, 
framtida händelser eller dylikt. Även om Genovis anser 
att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsin-
riktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti 
för att dessa framtidsnriktade uttalanden förverkligas 
eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presum-
tiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och 
andra framtidsinriktade uttalande. I avsnittet Risk-
faktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, 
av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller 
utveckling skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade 
uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknads-
information och branschprognoser, däribland informa-
tion avseende storleken på marknader där Genovis är 
verksamt. Informationen har inhämtats från en rad 
olika utomstående källor och Genovis ansvarar för 
att sådan information har återgivits korrekt. Även om 
Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen 
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller full-
ständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt 
Genovis känner till och kan försäkra genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av de tredje 
parter varifrån informationen hämtats, har dock inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den 
återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Övrig information

Handelsplats FirstNorth 

ISIN kod SE0000700858 

Kortnamn GENO

Kommande informationstillfällen 2015

Halvårsrapport 20 augusti 

Delårsrapport 1 januari – 30 september 23 november 

Finansiella rapporter finns även att tillgå på: 
www.genovis.com

Definitioner

Genovis Bolaget Genovis AB (publ), orgnr. 
556574-5345. eller Genovis AB 
(publ) med dotterbolag beroende 
på sammanhang.

Koncernen Genovis AB (publ) med dotterbolag.

First North Nasdaq Stockholm First North

Euroclear Euroclear Sweden AB, Box 7822, 
103 97 Stockholm.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt Tre (3) befintliga aktier berättigar till 
teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Emissionskurs 1 SEK

Avstämningsdag 13 maj 2015

Teckningstid 18 maj – 1 juni 2015

Sista dag för handel med 
aktier inkl. teckningsrätter 11 maj 2015

Första dag för handel med 
aktier exkl. teckningsrätter 12 maj 2015

KORT OM GENOVIS 

Affärsidé 
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och mark-
nadsföra verktyg för utveckling av nya läkemedel och 
diagnostik till kunder inom läkemedels- och bioteknik-
industrin.

Produkter
Genovis säljer produkter i form av enzym, till kunder 
som använder det som förbrukningsvara. Kunderna 
använder produkterna i återkommande processer. 
Förutom själva produkten erbjuder Genovis globala 
leveranser och support inom 24 timmar. Under pro-
duktutvecklingen lägger Genovis stor vikt vid 

att kundens upplevelse ska bli så positiv som möjligt, 
vilket innebär att produkterna måste vara robusta, 
enkla att använda och vara stabila under frakt och 
lagring. Standardiserade format, tydliga instruktioner 
samt en nära kundrelation är viktiga inslag för att se 
till att produkten fungerar som tänkt även för en ovan 
kund. Beroende av produkt och format utgörs de aktiva 
komponenterna i Genovis produkter av FabRICATOR®, 
FabRICATOR® Z, FabULOUS®, IgGZERO®, 
GlycINATOR® och GingisKHAN™. Genovis har 
även ett endotoxinfritt FabRICATOR som i första 
hand framtagen för kunder som arbetar med så kallade 
Cell-Based Assays där levande celler och vävnad ingår. 
Produkterna kan beställas ur ett standardsortiment 
eller som custom-made produkter. Kunderna använder 

Handlingarna kan erhållas från Genovis, 
tel 040-10 12 30 samt elektroniskt via 
Genovis websida, www.genovis.com.

Sammanfattning
Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till memorandumet. Varje beslut 
om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta memorandum ska grunda 
sig på en bedömning av memorandumet i dess helhet samt de handlingar som det hänvisas 
till i memorandumet enligt nedan. 

• Genovis årsredovisningar för åren 2012, 2013 och 
2014 som reviderats av PricewaterhouseCoopers samt 
revisionsberättelserna för 2012, 2013 och 2014 som 
finns intagna i årsredovisningarna för respektive år.

• De icke reviderade kvartalsrapporterna från  
jan – mars 2014 - 2015. 
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produkterna för screening av nya läkemedelssubstanser 
och för kvalitetskontroll i utveckling och produktion 
av nya antikroppsbaserade läkemedel. 

Tjänstekoncept
Genovis har även ett tjänstekoncept där bolaget på 
uppdrag av kund genomför antikroppsfragmentering. 
Ny teknik kräver ofta resurser då den ska implemente-
ras. Det är en investering för kunden att köpa de pro-
dukter som krävs för att fragmentera större mängder 
antikroppar. Genom att erbjuda tjänsten kan Genovis 
ge kunden ett snabbt resultat, underlätta teknologiö-
verföring till kunden och på så sätt minimera kundens 
tekniska risk och kostnad för projektet i sig.

Teknikskifte
För att få full utväxling av samtliga produkters poten-
tial bearbetar Genovis marknaden att göra ett teknik-
skifte. Genovis vill i ett första steg se kunderna an-
vända den först lanserade produkten, FabRICATOR®, 
inom kvalitetskontroll i kommersiell produktion av 
antikroppsbaserade läkemedel. Som ett led i detta har 
Genovis tillsammans med forskare från LTH i Lund 
utvecklat en metod för on-line processkontroll vid 
tillverkning av biologiska läkemedel, mAbCHECK. 
Projektet har under 2014 nått proof-of-concept vilket 
ska verifieras av ett antal större industriella aktörer. 
Resultaten är viktiga för Genovis eftersom de tydligt 
visar på FabRICATOR (IdeS) affärsmöjligheter i 

integrerade analyssystem och kan på sikt öppna upp en 
ny marknad.

Forskning och Produktutveckling
Genovis har utvecklat samtliga produkter i egen regi. 
Bolagets har väl utrustade lokaler för att bedriva 
effektiv produktutveckling både i tidig forskningsfas 
och i senare utveckling av produktionsprocesser och 
det slutliga produktformatet. En viktig hörnsten och 
konkurrensfördel är samarbetet med akademiska 
grupper som fokuserar på att karaktärisera nya enzym. 
Lika värdefullt är kundrelationen som möjliggör en 
produktutveckling som motsvarar kundens behov. 
Genovis produkter kräver inga regulatoriska tillstånd 
och en ny produkt kan därför lanseras så snart 
utvecklingsarbetet är klart. 

Marknad och försäljning
Närhet till kunderna, lättillgänglig och skicklig sup-
port, lokala lager och effektiva leveranser är viktiga 
hörnstenar i Genovis kunderbjudande därtill ska läggas 
Genovis webbaserade direktförsäljning som ytterligare 
underlättar för kunden. All marknadsföring i Europa 
sköts av Genovis AB i Lund och i Asien samarbetar 
Genovis med Sigma-Aldrich. I USA representeras 
Genovis av dotterbolaget Genovis Inc. och har lager 
och säljpersonal på plats för att öka närheten till kund 
och korta leveranstiden från lager till kund.

2015 
jan-mars

2014
jan-mars

2014
jan-dec

2013
jan-dec

2012
jan-dec

Nettoomsättning (kSEK) 2 886 1 984 8 252 8 912 6 080

Övriga intäkter (kSEK) 231 386 1 782 1 357 1 014

Kostnader (kSEK) -8 117 -6 248 -30 505 -26 254 -27 276

Rörelseresultat (kSEK) -5 000 -3 878 -20 471 -15 985 -20 181

Periodens resultat (kSEK) -5 006 -3 838 -22 049 -15 853 -19 915

Eget kapital (kSEK) 9 577 32 654 14 583 33 085 13 633

Balansomslutning (kSEK) 16 509 37 888 19 562 41 448 18 158

Soliditet (%) 58 86 75 80 75

Antal anställda vid periodens slut 16 15 16 14 14

Resultat per aktie -0,23 -0,19 -1,02 -1,10 -2,04

Eget kapital per aktie 0,44 2,26 0,68 0,76 1,39

Utvald historisk finansiell information
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Riskfaktorer
Verksamhets- och 
branschrelaterade risker

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med 
ett visst mått av risktagande och i detta fall utgör 
Genovis inget undantag. Nedan anges de riskfaktorer 
som Bolaget bedömer kan få betydelse för Genovis 
framtida utveckling. Faktorerna är inte framställda i 
prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara hel-
täckande. En samlad utvärdering måste även innefatta 
övrig information som framkommer i detta prospekt 
samt en allmän omvärldsbedömning. Tänkbara inves-
terare uppmanas därför att, utöver informationen som 
framkommer i detta prospekt, göra sin egen bedöm-
ning av tänkbara riskfaktorer och dess betydelse för 
Bolagets framtida utveckling.

Operationella risker
Operationell risk definieras som risken att åsamkas för-
luster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentlig-
heter eller interna eller externa händelser som förorsakar 
avbrott i verksamheten. Det kan inte uteslutas att brister 
i operationella rutiner skulle kunna påverka Genovis 
verksamhet negativt.

Legala risker avseende 
immateriella rättigheter
Genovis strävar efter att skydda sina tekniska inno-
vationer för att säkerställa avkastningen på de inves-
teringar som Bolaget gör i forskning och utveckling. 
Patentintrång och plagiat är risker som Bolaget kan bli 
utsatt för. Genovis skyddar sina tekniska innovationer 
med patent i de fall det anses motiverat. Det finns 
ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna skydda 
erhållna patent, varumärken och andra immateriella 
rättigheter eller att inlämnade ansökningar om regist-
rering kommer att beviljas. För det fall Bolaget inte 
kan upprätthålla sina patent finns en risk att Bolagets 
ställning på marknaden på sikt försämras vilket kan få 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Det finns 
även en risk att nya teknologier och produkter utveck-
las som kringgår eller ersätter Bolagets immateriella 
tillgångar. Existerande patent bedöms för närvarande 
inte inkräkta på andra företags immateriella tillgångar. 
Genovis kan emellertid inte garantera att Bolaget 
inte kan anses göra intrång i immateriella rättigheter. 
Tvister rörande intrång kan, liksom tvister i allmän-
het, vara kostsamma och tidskrävande och kan därför 
inverka negativt på Bolagets verksamhet.

Distributörer och återförsäljare
Genovis är till viss del beroende av att distributörer 
marknadsför Bolagets produkter på deras respektive 
marknader. Upphör ett eller flera samarbeten alterna-
tivt att distributörerna misslyckas i sin marknadsföring 
av Genovis produkter, kan detta få negativa konsekven-
ser för Genovis verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Organisatoriska risker
Genovis har en relativt liten organisation vilket medför 
ett beroende av enskilda medarbetare samt förmå-
gan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla 
kvalificerade och erfarna ledningspersoner. Genovis 
förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är 
beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger 
bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen 
på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller 
nyckelperson på grund av att den anställde till exem-
pel säger upp sig kan innebära att viktiga kunskaper 
går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller 
att genomförandet av Genovis affärsstrategi påverkas 
negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget 
eller om Genovis inte kan anställa eller bibehålla 
kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha 
en väsentlig negativ inverkan på Genovis verksamhet, 
finansiella ställning och ställning i övrigt.

Konkurrenter
Genovis konkurrenter är idag stora internationella 
aktörer med starka finansiella resurser. Det finns en 
risk att omfattande satsning och produktutveckling 
från en konkurrent kan komma att påverka Bolagets 
utveckling och försäljning negativt. I det fall Bolaget 
inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till 
marknadens efterfrågan finns det risk för att Bolaget 
inte får den konkurrenskraft som krävs för att lyckas 
på marknaden, vilket i sin tur kan inverka negativt på 
Bolagets finansiella ställning.

Valutaexponering
Bolagets verksamhet kalkyleras i SEK. Detta medför 
att Bolaget påverkas av valutakursförändringar i USD, 
EUR och GBP mot SEK. Vid kraftigt sjunkande 
kurser på USD, EUR eller GBP kan Bolaget av mark-
nadsmässiga skäl eventuellt inte kompensera sig med 
prishöjningar för att fullt ut ersätta ett intäktsbortfall, 
vilket kan leda till minskade intäkter på dessa markna-
der. Någon valutasäkring sker ej.
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Risker avseende aktien

En investerare i Genovis bör iakttaga att en investering 
i Bolaget är förknippad med hög risk och att det inte 
kan försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv 
utveckling. Aktiekursens utveckling är beroende av 
en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika. Andra 
är knutna till aktiemarknaden som helhet där det är 
omöjligt för Genovis att kontrollera alla de faktorer 
som kan komma att påverka aktiekursen. Även om 
Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns en risk att 
en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på 
sitt aktieinnehav.

Likviditetsrisk
Det kan heller inte garanteras att aktien kommer att 
handlas med tillräcklig likviditet så att en investerare 
kan avyttra sitt aktieinnehav utan att påverka aktie-
kursen negativt. Med otillräcklig likviditet menas att 
omsättningen/handeln i aktien kan vara låg, vilket i sin 
tur betyder att en investerare kan få svårt att sälja sina 
aktier under en kort tid och till acceptabla nivåer.

Finansiering
Nyemissionen omfattas till 48 procent av skriftliga 
teckningsförbindelser och är därutöver garanterad till 52 
procent av huvudägarna. Det finns trots detta en risk att 
emissionen inte inbringar kapital för 12 månaders drift. 
Om den situationen uppstå finns det ingen garanti för att 
Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, 
även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det 
allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor 
betydelse. Bolaget kommer då att minska sina kostnader 
och ändra strategi efter de då rådande förutsättningarna. 

Ägare med betydande inflytande
Ungefär 48 procent av rösterna i Genovis kontrolleras 
av ägare och bolag inom den största aktieägargruppen. 
Dessa ägare kan tillsammans komma att utöva ett 
betydande inflytande på alla ärenden där samtliga 
aktieägare har rösträtt. Denna ägarkoncentration kan 
vara till nackdel för andra aktieägare som har andra 
intressen än huvudaktieägarna.
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Inbjudan till teckning av aktier

Emissionserbjudande

Aktieägarna i Genovis inbjuds härmed att teckna 
högst 14 563 768 aktier i enlighet med villkoren i 
Memorandumet, vid full teckning i företrädese- 
missionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 
3 640 942 SEK. Efter genomförd och fulltecknad 
företrädesemission kan Bolagets aktier högst uppgå 
till 36 409 420 och Bolagets aktiekapital till högst 
9 102 355 SEK. 

De nya aktierna ska medföra samma rätt som de förut-
varande aktierna i Bolaget. För det fall samtliga aktier 
inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om 
tilldelning av aktier till annan som tecknat utan stöd 
av företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta 
belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem 

som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt varvid 
tilldelning ska ske pro rata i förhållande till deras teck-
ning med stöd av teckningsrätter, i andra hand de som 
anmält intresse att teckna aktier utan teckningsrätt, 
pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och 
i tredje hand till emissionsgaranterna i enlighet med 
deras garantiåtagande.

Teckningsförbindelse 
och Emissionsgaranti

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av 
skriftliga teckningsförbindelser och garantier. Genovis 
ska för dessa garantiåtaganden erlägga en ersättning 
om 6 procent, totalt 453 355 kronor. Teckningsförbin-
delser och garantier fördelar sig enligt tabellen nedan.

 

Årsstämman den 5 maj 2015 har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier 
till en teckningskurs om en (1) SEK. Bolaget tillförs cirka 14,5 MSEK före emissionskostnad-
er som beräknas uppgå till ca 500 kSEK.

Namn Tecknings- 
förbindelse (SEK)

Emissionsgaranti 
(SEK)

Totalt åtagande 
(SEK)

Procent av före-
trädesemissionen

Mikael Lönn 3 255 571 4 386 256 7 641 827 52,4%

Hansa Medical AB 1 451 376  1 451 376 9,9%

LMK Stiftelsen 943 409  943 409 6,5%

LMK Forward AB 518 453  518 453 3,6%

Aduno AB 869 045 1 181 761 2 050 806 14,1%

LMK Ventures AB  1 987 897 1 987 897 13,6%

Totalt 7 037 854 7 555 914 14 593 768 100,0%
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Riktad emission till garanterna

Årsstämman den 5 maj 2015 beslutade om en nyemission 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissio-
nen riktas till garanterna Mikael Lönn, LMK Ventures 
AB och Aduno AB. Genom beslutet ska aktiekapitalet 
kunna öka med sammanlagt högst 113 338,75 SEK 
genom utgivandet av högst 453 355  aktier. Tilldelning av 
aktier ska motsvara det belopp som utgår i garantiersätt-
ning till garanterna i enighet med garantiavtalet. Styrelsen 
tilldelar aktierna inom ramen för emissionens högsta 
belopp och teckningskursen ska vara en (1) SEK i överen-
stämmelse med kursen i företrädesemissionen. 

Bakgrund och motiv 

Koncernen Genovis består av moderbolaget Genovis 
AB samt de helägda dotterbolagen GeccoDots AB och 
Genovis Inc. Det helägda dotterbolaget GeccoDots 
AB utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av 
kontrastmedel som används inom medicinsk avbild-
ning, bolaget befinner sig i ett mycket tidigt skede och 
det krävs omfattande extern finansiering innan bolagets 
produkter når marknaden. Styrelsen har därför beslutat 
att renodla koncernen för att endast ägna sig åt kärn-
verksamheten dvs utveckla, producera och marknadsföra 
enzymer som underlättar och möjliggör utveckling av 
nya behandlingsmetoder till kunder inom läkemedelsin-
dustri och medicinteknik. Omstruktureringen beräknas 
kosta ca 2,5 MSEK.

Tillförd emissionslikvid i företrädesemissionen kom-
mer efter amortering av erhållen bryggfinansiering på 
3 MSEK, i avvaktan på genomförd företrädesemission 
under april-maj 2015, i första hand användas till den 
löpande verksamheten och förstärkning av försäljnings-
organisationen i Genovis AB och Genovis Inc. De 
interna resurserna kommer att fokuseras på existerande 
produkter och kommande produktlanseringar. Styrelsen 
gör bedömningen att rörelsekapitalet med beaktande av 
löpande kassaflöde och efter genomförande av fullteck-
nad företrädesemission är tillräckligt för att bedriva 
verksamheten de kommande 12 månaderna. 

Styrelsens ansvarsförsäkran 

Styrelsen i Genovis är ansvarig för den information som 
lämnas i detta memorandum och försäkrar härmed att 
alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säker-
ställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta me-
morandum, vilket är upprättat av styrelsen för Genovis 
med anledning av föreliggande nyemission.
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 13 maj 2015 är 
registrerad som aktieägare i Genovis AB (publ) erhåller 
en teckningsrätt för varje innehavd aktie på avstäm-
ningsdagen. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teck-
ning av två (2) nyemitterade aktier. 

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd 
av företrädesrätt görs på anmälningsblankett ”särskilda 
anmälningssedeln II”. 

Teckningskurs

Teckningskursen är en (1) SEK per aktie. Courtage 
utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem 
som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 13 
maj 2015. Sista dag för handel med Genovis aktie in-
klusive teckningsrätt är den 11 maj 2015 och första dag 
för handel med Genovis aktie exklusive teckningsrätt 
är den 12 maj 2015.

Teckningsrätter

Rätten att teckna aktier med företrädesrätt utövas med 
stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Genovis som 
innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) tecknings-
rätt. För teckning av två (2) aktier i emissionen krävs 
tre (3) teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på FirstNorth 
under perioden 18 maj till och med den 28 maj 2015.
Tecknarens bank/förvaltare handlägger förmedling av 
köp och försäljning av teckningsrätter. 

Årsstämman i Genovis AB beslutade den 5 maj 2015 om en nyemission av 14 563 768 aktier 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktierna i Genovis handlas på Nasdaq Stockholm 
First North med kortnamnet GENO och har ISIN-kod SE0002485979. Totalt är 21 845 652 
aktier emitterade och fullt inbetalda. 

Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet.

Sammanfattning av erbjudandet

Företrädesrätt
Tre (3) befintliga aktier i Genovis ger rätt att 
teckna två (2) nyemitterade aktier.

Emissionskurs 1 SEK

Avstämningsdag 13 maj 2015

Teckningstid 18 maj – 1 juni 2015

Sista dag för handel med aktier inkl. 
teckningsrätter

11 maj 2015

Första dag för handel med aktier exkl. 
teckningsrätter

12 maj 2015

Handel med teckningsrätter 18 maj- 28 maj 2015

Handel med betald tecknad aktie (BTA)
18 maj 2015 till dess att emissionen registrerats 
vid Bolagsverket
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Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av 
teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betal-
ning under perioden 18 maj – 1 juni 2015. Observera 
att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter 
teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. 
Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras 
från respektive aktieägares VP-konto utan avisering 
från Euroclear. För att teckningsrätterna inte ska för-
falla och förlora sitt värde måste dessa säljas senast den 
28 maj 2015 eller utnyttjas för teckning av aktier senast
den 1 juni 2015. Styrelsen för Genovis förbehåller sig 
rätten att förlänga teckningstiden, dock maximalt 14 
dagar. En eventuell förlängning av teckningstiden of-
fentliggörs genom pressmeddelande.

Information till direktregistrerade 
aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade 
i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktiebo-
ken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vid-
hängande inbetalningsavi och memorandum. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat 
antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen 
i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteck-
ningen över panthavare med flera, erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägares VP-konto utsändes ej.

Information till förvaltaregistrerade 
aktieägare

De aktieägare vars aktieinnehav som på avstämnings-
dagen är förvaltarregistrerat hos bank eller fondkom-
missionär erhåller ingen emissionsredovisning från 
Euroclear. Teckning och betalning avseende förvaltar-
registrerade aktieägare ska ske i enlighet med anvis-
ningar från respektive bank eller fondkommissionär. 
Memorandum kommer att skickas ut från Bolaget.

Teckning och betalning med stöd 
av teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter 
(dvs företrädesrätt) ska ske genom samtidig kontant be-
talning under perioden 18 maj -1 juni 2015. Teckning 

genom betalning ska göras antingen med den, med 
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetal-
ningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad 
till den särskilda anmälningssedeln enligt följande 
alternativ:

1) Emissionsredovisning
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Särskild anmäl-
ningssedel ska då ej användas. Anmälan är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller 
ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av 
den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för 
teckning, ska den särskilda anmälningssedeln I användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal 
aktier som denne tecknar sig för och på inbetalnings-
avin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning 
sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Sedermera 
Fondkommission på nedanstående telefonnummer. 
Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning 
skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara 
Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 
15.00 den 1 juni 2015. Det är endast tillåtet att insända 
en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en an-
mälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna 
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således 
att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Sedermera Fondkommission 
Emissionstjänster 
Importgatan 4 
SE-262 73 Ängelholm
Telefon: +46 (0)431 – 47 17 00 
Fax: +46 (0)431 – 47 17 21 
e-post: nyemission@sedermera.se
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Teckning utan stöd av 
teckningsrätter

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrä-
desrätt (dvs med stöd av teckningsrätter), ska styrelsen, 
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan 
stöd av företrädesrätt. 

Anmälningssedel för teckning av 
aktier utan stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teck-
ningsrätter (dvs företrädesrätt) ska ske under samma 
period som teckning av aktier med företrädesrätt, 
det vill säga från och med den 18 maj – 1 juni 2015. 
Intresseanmälan att teckna aktier sker genom att den 
särskilda anmälningssedeln II ifylles, undertecknas och 
skickas in till Sedermera Fondkommission enligt ovan. 
Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan 
om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 
utan sker i enlighet med utsänd avräkningsnota. Den 
särskilda anmälningssedeln utan företräde kan erhållas 
från Sedermera på ovanstående adress samt Bolagets 
hemsida www.genovis.com. 

Den särskilda anmälningssedeln utan företräde ska 
vara Sedermera tillhanda senast klockan 15.00 den 
1 juni 2015. Endast en anmälningssedel per person 
eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avse-
ende. Anmälan är bindande

Tilldelning vid teckning utan 
företrädesrätt

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrä-
desrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till 
annan som tecknat utan stöd av företrädesrätt inom ra-
men för nyemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning 
ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter varvid tilldelning ska ske pro 
rata i förhållande till deras teckning med stöd av teck-
ningsrätter, i andra hand till de som anmält intresse att 
teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande 
till deras anmälda intresse och i tredje hand till garan-
terna pro rata i förhållande till deras ställda garanti.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade 
utan företrädesrätt lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid 
ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet 

av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till 
den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt 
tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att 
understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

Aktieägare bosatta i utlandet 

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Japan, Australien eller i annat land där 
deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål 
för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna 
aktier i nyemissionen, kan vända sig till Sedermera 
Fondkommission på telefon enligt ovan för informa-
tion om teckning och betalning.

Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera 
Fondkommissions bankkonto hos Swedbank: 

BIC: SWEDSESS 
IBAN nr: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

Betald Tecknad Aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. 
De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-
kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolags-
verket vilket beräknas ske i mitten av juni 2015. Så snart 
emissionen registrerats vid Bolagsverket ombokas BTA 
till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Någon 
VP-avi utsänds inte i samband med denna omvandling. 
För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarre-
gistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i BTA kommer att ske på First North från den 
18 maj 2015 till och med att emissionen registrerats vid 
Bolagsverket. 

Delregistrering

Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) får under 
vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid 
Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering 
utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer 
flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien 
benämns BTA 1 i Euroclearsystemet. BTA 1 kommer 
att omvandlas till aktier så snart en första eventuell 
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delregistrering skett. En andra serie av BTA (BTA 2) 
kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan 
tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i 
den första delregistreringen och omvandlas till aktier så 
snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske 
i mitten av juni 2015. Aktieägare vilka har sitt aktiein-
nehav registrerat via depå hos bank eller fondkommis-
sionär erhåller information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet 
i emissionen

Utfallet i nyemissionen kommer att offentliggöras via 
ett pressmeddelande från Bolaget vilket beräknas ske en 
vecka efter teckningsperiodens slut.

Rätt till vinstutdelning

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som 
inträffar närmast efter det att aktierna är införda i den 
av Euroclear förda aktieboken.

Riktad nyemission

Årsstämman den 5 maj 2015 beslutade om en nyemis-
sion med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Emissionen ska riktas till garanterna Mikael Lönn, 
LMK Ventures AB och Aduno AB. Genom beslutet 
ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 
113 338,75 SEK genom utgivandet av högst 453 355  
aktier. Tilldelning av aktier ska motsvara det belopp 
som utgår i garantiersättning till garanterna i enighet 
med garantiavtalet. Styrelsen tilldelar aktierna inom 
ramen för emissionens högsta belopp och teckningskur-
sen ska vara en (1) SEK i överenstämmelse med kursen 
i företrädesemissionen. Teckning av de nya aktierna ska 
göras under tiden från och med den 2 juni 2015 till och 
med den 5 juni 2015. Nyemission ska ske mot kvitt-
ning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
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Genovis renodlas under ny ledning 
med fullt fokus på enzymaffären

När jag grundade Genovis var jag verkligen en smula 
naiv men också oerhört säker på vad jag ville göra. 
Nya verktyg för bättre vård och läkemedel, det var min 
vision och drivkraft då och det är det fortfarande. Min 
passion för innovation och kommersialisering av ny 
teknik som gör nytta har blivit starkare med åren och 
alla svårigheter på vägen har gjort mig mer ödmjuk inför 
de stora utmaningar och lärdomar som entreprenör-
skapet inneburit. Genovis dotterbolag GeccoDots är i 
en fas som kräver kapital, hårt arbete och en stark driv-
kraft. Genovis är i en tillväxtfas med siktet inställt på 
positivt kassaflöde och kan då rimligen inte samtidigt 
finansiera GeccoDots. Genovis styrelse har beslutat att 
söka andra finansiella lösningar för dotterbolaget. Jag 
kommer att fokusera på den uppgiften fullt ut fram-
över tillsammans med mina kollegor som varit med 
och byggt upp GeccoDots. Det innebär samtidigt att 
jag inte kan ha kvar min roll i Genovis och därför är 
jag väldigt glad över att jag fått förtroende att verka 
som ordförande i Genovis och på det viset fortsatt få 
engagera mig i den fascinerande enzymaffären.

Jag är entusiastisk inför Genovis framtid och jag kän-
ner fullt förtroende för Fredrik Olsson som nu tar över 
som VD i bolaget. Han har med stort engagemang 
och kunskap varit med och byggt upp Genovis under 
flera år. Nöjda kunder och en strategisk och innovativa 
produktportfölj är två viktiga hörnstenar i Fredriks till-
växtfilosofi och jag är övertygad om att Genovis team 
under Fredriks ledning kommer att lyckas fint med att 
lyfta bolaget mot nya mål. 

Jag vill ta tillfället i akt och innerligt tacka alla Genovis 
aktiägare för allt stöd, som jag fått uppleva genom åren 
som VD och jag hoppas att ni fortsatt vill vara med på 
Genovis resa.

Lund i maj 2015

Sarah Fredriksson
Styrelseordförande
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VD Fredrik Olsson

Det är med ödmjukhet och en stor portion motivation 
jag nu tar rollen som VD på Genovis. Jag är speciellt 
glad att Sarah Fredriksson, som jag arbetat tillsammans 
med länge i Genovis, valt att fortsätta sitt engagemang 
i bolaget även framöver. 

Jag har under ett flertal år haft förmånen att ansvara 
för produktion och produktutveckling. Under senare 
år har jag också arbetat affärsutveckling, marknad och 
försäljning, och har därigenom fått god kännedom om 
bolagets centrala delar. 

Genovis ledning tog ett strategiskt viktig initiativ i 
början av förra året när vi beslutade oss för att avveckla 
försäljningen genom distributörer på de viktigaste 
marknaderna - USA och Europa.  Omläggningen har 
tagit nästan 12 månader att realisera fullt ut. Den 
sista pusselbiten lades i och med att vårt dotterbolag 
Genovis Inc. är fullt ut operativt sedan februari. Den 
viktigaste anledningen för omläggningen till direkt-
försäljning är behovet av en nära kontakt med våra 
kunder. Det är genom direktkontakten med kunderna 
som Genovis bäst kan bygga försäljningen på både kort 
och lång sikt. En nära relation med kunderna ger också 
Genovis riktning för produktutvecklingen. Resultatet 
av detta arbete börjar vi se nu.

Jag känner mig trygg med att Genovis kommer att 
fortsätta öka försäljningen framöver. Vi kommer också 
fortsätta vårt arbete med att introducera nya innova-
tiva produkter som hjälper våra kunder i deras arbete 
med att utveckla, producera och kontrollera biologiska 
läkemedel. Fler produkter i kombination med sam-
arbeten, såväl industriella som akademiska kommer 
att förstärka strategin och ge oss möjlighet att bygga 
kundrelationen.

Sammantaget är Genovis ett lagarbete där alla mina 
kollegor direkt påverkar resultatet nu och i framtiden. 
Tillsammans är jag övertygat om vi är på rätt väg för 
att göra Genovis till ett lönsamt bolag som ger avkast-
ning till ägarna och uppskattas av kunderna. 

Lund, Maj 2015

Fredrik Olsson
Verkställande direktör
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Verksamhet

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? 
Går det att med hjälp av bättre diagnostik och mer 
individuell behandling öka chanserna till ett friskare 
liv? Är det möjligt att minska utvecklingstiden och öka 
säkerheten i den process som krävs för att 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 i alla de frågorna. 
Genovis arbetar under den visionen, inte för att ensam 
lösa alla dessa utmaningar 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.

Affärsidé

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och 
marknadsföra verktyg för utveckling av nya läkemedel 
och diagnostik till kunder inom läkemedels- och 
bioteknikindustrin.

Affärsmodell

Intäktssidan
Genovis säljer produkter i form av enzym till kunder 
som använder det som förbrukningsvara. Kunderna 
använder produkterna i återkommande processer. 
Förutom själva produkten erbjuder Genovis globala 
leveranser och support inom 24 timmar. Under produkt-
utvecklingen lägger Genovis stor vikt vid att kundens 
upplevelse ska bli så positiv som möjligt, vilket innebär 
att produkterna måste vara robusta, enkla att använda 
och stabila under frakt och lagring. Standardiserade 
format, tydliga instruktioner samt en nära kundrelation 
är viktiga inslag för att se till att produkten fungerar som 
tänkt även för en ovan kund. När Genovis produkter 
är etablerade i rutinprocesser leder det till långvariga 
kundrelationer eftersom produktionen av läkemedel är 
regulatorisk styrd och etablerade processer och rutiner 
inte gärna ändras. Genovis genererar också intäkter via 
kundanpassade utvecklingsprojekt.

Kostnadssidan
Genovis största kostnadspost är personalkostnader. 
De fördelas främst på Forsknings- och Utvecklings-
aktiviteter (FoU), sälj/marknadsföringsaktiviter och 
produktion. Bolaget har också adminisrativa kostnader 
relaterade till Genovis listning på First North.
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Forskning och utveckling
Genovis har utvecklat samtliga nuvarande produkter 
i egen regi. Bolaget har väl utrustade lokaler för att 
bedriva effektiv produktutveckling både i tidig forsk-
ningsfas och i senare utveckling av produktionsprocesser 
och det slutliga produktformatet. En viktig hörnsten 
och konkurrensfördel i Genovis FoU-verksamhet är 
samarbetet med akademiska grupper och industriella 
partners som fokuserar på att karaktärisera nya enzym. 
Lika värdefull är kundrelationen vilken möjliggör en 
produktutveckling som motsvarar kundens behov. 
Genovis produkter kräver inga regulatoriska tillstånd 
och en ny produkt kan därför lanseras så snart utvecklings-
arbetet och produktionsprocessen är fastställd. Kostnader 
för FoU-verksamheten utgörs av material, personal och 
möten med forskare och kunder samt kostnader för 
patent och nya patentansökningar, vilka är en strategisk 
konkurrensfördel för bolaget.

Marknadsföring och säljaktiviteter
Genovis säljer direkt till kund men har fram till den 
31 december 2014 även sålt via distributörer. Under 
2014 avvecklades samtliga distributörsavtal på den 
europeiska och amerikanska marknaden samtidigt som 
bolaget introducerade webbaserad direktförsäljning. 
Marknadsföringen har främst utgjorts av presentatio-
ner på konferenser, webbaserade föreläsningar, direkta 
kundmöten och annonser via olika forum och bolagets 
kunddatabas.

Produktion 
Produktion av befintliga produkter sker dels i egen 
regi, dels hos underleverantörer i de fall det ger en mer 
kostnadseffektiv volymproduktion. Redan vid relativt 
låga volymer är produktionen kostnadseffektiv och ger 
goda marginaler på produkterna. Genovis gör kvalitets-
kontroll samt de sista stegen i produktionen av samtliga 
produkter i egen regi. För att säkerställa produktionen 
kommer Genovis att inleda produktion på ytterligare 
en geografisk plats. Detta kräver inte några investering-
ar från bolagets sida. En mer långsiktig målsättning är 
att utveckla processer för GMP*-godkänd produktion, 
så att Genovis kan hantera sådan 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.
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Övergripande mål

 Att etablera Genovis produkter som första-
handsval i alla analyser, från tidig upptäckt av 
nya läkemedels-kandidater till produktion av 
kommersiella antikroppsbaserade läkemedel.

 Att etablera produkterna såväl i automatise-
rade analysprocesser som i produktionsverk-
tyg för olika antikroppsfragment.

 Att skapa ett långsiktigt värde för Genovis 
ägare genom ett resultat som dels genere-
rar utdelning till ägarna och dels genererar 
medel för en fortsatt innovativ utveckling av 
Bolaget.

Mål 2015-2016

 Positivt kassaflöde på kvartalsbasis från 
verksamheten för moderbolaget 2016.

 Minst tre produktlanseringar under 2015.

 Etablera FabRICATOR som verktyg inom 
kvalitetskontroll i produktion av material 
avsedda för kliniska studier.

Mål och strategi

För att nå de uppsatta målen både på lång och kort sikt ska Genovis arbeta fokuserat med 
direktförsäljning och kundsupport mot nyckelkunder. För att nå nya kunder och marknader 
kan försäljning även ske i form av co-marketing-avtal tillsammans med partners.
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Marknadsstrategi

 Sprida Bolagets och produkternas varu-
märke via direktförsäljning på de största 
geografiska marknaderna.

 Arbeta nära kunder för att implementera 
produkterna i rutinanalyser redan från upp-
täckt av nya läkemedel, via klinisk prövning till 
produktionskontroll av kundens läkemedels-
kandidat under hela dess livslängd.

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

 Publicera resultat från bolagets utvecklings-
arbete i egen regi och i samarbete med re-
ferenskunder, på hemsidan och om möjligt i 
vetenskapliga tidskrifter samt i webbaserade 
forum och nyhetsbrev.

 Presentera bolaget på konferenser och mö-
ten som är viktiga för bolagets kundsegment 
ur vetenskaplig och kommersiell synvinkel.

Operativ strategi

 Genovis ska alltid leverera med hög kvalité 
genom att bygga upp en kostnadseffektiv, 
driftsäker och hållbar produktion. 

 Nya produktkoncept ska genereras via en 
effektiv och kreativ produktutveckling med 
fokus på produkter som stärker kundens 
affärsmodell, gärna i direkt samarbete med 
kund när det är lämpligt. Prioriterade projekt 
är utveckling av produkter för automatiserade 
format, produkter för högvolymanalyser i så 
kallade clone-selection-processer och applika-
tioner i vilka Genovis produkter konsumeras.

 Genom att dels arbeta nära forskningsfronten 
och värna om relationerna med framstående 
forskargrupper och dels aktivt söka nya 
tekniker genom förvärv av immateriella 
rättigheter eller andra innovativa bolag, 
ska Genovis även på lång sikt kunna erbjuda 
sina kunder innovation i kombination med 
hög kvalité. 
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Produkter

Produkter

FabRICATOR®

FabRICATOR är ett rekombinant enzym som klyver 
antikroppar i två delar, ett Fab-fragment och ett 
Fc-fragment. Till skillnad från andra enzym på mark-
naden 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. 

FabRICATOR®Z
FabRICATOR Z är ett rekombinant enzym som 
klyver antikroppar i två delar, ett Fab-fragment 
och ett Fc-fragment. FabRICATOR Z klyver bl.a. 
antikroppar från mus på kort tid och mer effektivt än 
FabRICATOR och andra enzym på marknaden. 

FabULOUS®

FabULOUS är ett rekombinant enzym som klyver 
antikroppar specifikt och genererar tre intakta frag-
ment. Utbytet är högt. Produkten är ett komplement 
till FabRICATOR och kunden kan använda de båda 
produkterna tillsammans i en snabb metod för att i 
detalj karaktärisera den så kallade hinge regionen i en 
antikropp, vilket bland annat är viktigt i många ADC 
(Antibody Drug Conjugate) läkemedelskandidater. 

Genovis marknadsför fem olika enzymer. Produkterna kan beställas ur ett standardsortiment 
eller som kundanpassade produkter. Kunderna använder produkterna för att analysera an-
tikroppsmolekyler. Genom att dela upp antikroppen i distinkta fragment underlättas analy-
serna som genomförs för screening av nya läkemedelssubstanser, samt för kvalitetskontroll 
i utveckling och produktion av nya läkemedel. Produkterna gör det möjligt för kunden att 
genomföra snabbare analyser med högre kvalitet än vad konkurrerande teknik kan erbjuda. 
Utöver den fysiska produkten får alla kunder teknisk support och Genovis erbjuder även 
kunderna utveckling av kundanpassade metoder. 
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IgGZERO®

IgGZERO är ett världsunikt protein som specifikt 
klyver av kolhydratsmolekyler (sockermolekyler) som 
finns naturligt på antikroppar. Genom att ta bort dem 
kan antikroppens prestanda ökas i olika tillämpningar. 
Den viktigaste kommersiella applikationen är så kallad 
glykananalys där sockermolekylerna klyvs av från anti-
kroppen och analyseras för sig vid karaktärisering av 
antikroppar. Ett annat exempel är att man med hjälp 
av IgGZERO kan tvätta bort antikroppsmolekyler från 
primära celler. 

GlycINATOR®

GlycINATOR är ett rekombinant enzym och produkten 
förstärker Genovis utbud av produkter för glykananalys. 
Genovis har utvecklat produkten, som snabbt kan 
klyva av sockermolekyler från antikroppar. Utbytet 
är högt, reaktionshastigheten är snabb och enzymet 
påverkar inte antikroppsmolekylen i övrigt utan är 
mycket specifik. Genom att använda IgGZERO i kombi- 
nation med GlycINATOR är det möjligt att göra en 
enkel kvantitativ analys av så kallade high mannos 
molekyler på antikroppar. Just mannos är en viktig 
parameter att förstå och hantera vid utveckling av 
produktionsprocesser för antikroppsbaserade läkemedel.

GingisKHAN™  
GingisKHAN lanserades 2015 och är ett enzym som 
klyver human IgG1 antikroppar specifikt och snabbt 
på ett ställe och genererar tre intakta fragment; två Fab 
och ett Fc fragment. Utbytet är högt och produkten 
kompletterar FabRICATOR och FabULOUS men kan 
dessutom användas vid studier av intakta Fab och Fc 
fragment, vilket gör produkten unik i sitt slag. Detta 
är viktigt i analyser som till exempel; kristallisering, 
studier av Fc-glykaner och för studier av Fab-delar i 
bispecifika antikroppar. 

* 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, samma ingivningsdag (källa Patentverket).
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Kunder

I dagsläget är det främst läkemedelsbolag och bioteknik-
bolag, men även kontraktsforskningsbolag och kon-
traktstillverkningsbolag, som utgör Genovis kunder. 
En mindre andel av kundbasen, ca 5 procent, utgörs 
av akademiska kunder. Exempel på kunder som publikt 
publicerat eller presenterat resultat de uppnått med 
Genovis produkter är: Pfizer, Genentech, Amgen, 
Novartis, FDA, Sigma-Aldrich, Bruker, LFB och Centre 
d’Immunologie Pierre-Fabre, och Johnson&Johnson 
företaget Centocor.

Majoriteten av Genovis kunder utvecklar och produce-
rar antikroppar som läkemedel. Under utvecklingen av 
ett nytt läkemedel behöver dess egenskaper karaktäri-
seras på en mängd olika sätt. Kunderna använder idag 
Genovis produkter för att identifiera och karaktärisera 
nya läkemedelskandidater. Genovis strategiska affärsut-
veckling och FoU-verksamhet prioriterar flera framtida 
användningsområden hos kunden. 

De är i huvudsak:

 processer för att utveckla produktionsprotokoll för 
läkemedel som är på väg in i klinisk utveckling

 kvalitetskontroll under kommersiell produktion 
av läkemedel

 processer för att ta fram större mängder av 
antikroppsfragment

 screeningprocesser med stort antal analyser 
per projekt

Konkurrens

Genovis produkt FabRICATOR® fick under 2014 
konkurrens från Promega och deras produkt IdeS 
Protease. Övriga produkter konkurrerar däremot delvis 
med äldre teknik och marknadsförs, enligt bolagets 
uppfattning, främst av bolag inom FisherScientific-
koncernen,GE Healthcare, BioRAD, Prozyme och 
New England Biolabs som är några av de dominerande 
bolagen på marknaden idag. Specialiserade konkur-
renter 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 kommersiali-
sering av Genovis produkter.

Genovis konkurrensfördelar
Genovis har en stark konkurrensfördel genom Bolagets 
exklusiva immateriella rättigheter. Vidare är relation-
erna som byggs upp med nyckelkunder viktiga ur 
perspektivet konkurrens då täta samarbeten med 
kunden gör det enklare att få insyn i nya trender och 
teknisk utveckling, samt en förståelse för kundens behov. 
Genovis produkter har också flera applikationsspecifika 
konkurrensfördelar:

 högre utbyte

 bättre precision

 tekniken sparar mycket tid i jämförelse med 
konkurrerande teknik

 tekniken gör det möjligt att utföra helt nya applika-
tioner på en ny marknad

Patent, licenser och varumärken

Genovis immateriella rättigheter ger bolaget exklusiva 
rättigheter att kommersialisera sina projekt. Nya upp-
täckter skyddas i form av patentansökningar i de fall då 
det bedöms som strategiskt viktigt för den kommersi-
ella potentialen i Genovis produkter. 

I maj 2007 förvärvade Genovis en licens för användning 
av proteinet IdeS i tillämpningar inom preklinisk forsk-
ning 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. Under 2011 lämnade Genovis in en
patentansökan som söker skydd för produkten 
GlycINATOR och denna ansökan är nu även regist-
rerad i PCT fas. Vid beviljat patent ges GlycINATOR 
ett patentskydd fram till 2031. Under 2013 lämnades 
ytterligare två patentansökningar in vilka gäller skydd 
för applikationer där kombinationen FabULOUS, 
IgGZERO och FabRICATOR samt kombinationen 
IgGZERO och GlycINATOR används. Båda dessa 
patentansökningar har även registrerats PCT fas. 
Genovis, FabRICATOR, FabULOUS, IgGZERO 
och GlycINATOR är registrerade varumärken.
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“I USE 
FABULOUS® 
FOR OUR ADC 
MOLECULES 
AND IT WORKS 
GREAT”
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Marknad och försäljning
Genovis första produkt, FabRICATOR, innebar ett paradigmskifte för de metoder som 
läkemedelsindustrin använder för karaktärisering och analys av biologiska läkemedel. 
Nu är den nya tekniken accepterad och på väg att etableras. Bolagets strategi är att vara 
först med nästa generation av produkter som stödjer denna snabba utveckling. Vi prioriterar 
produkter som kan ge kunden ytterligare förbättring av analysresultaten samt fungera på 
flera olika proteiner, det vill säga inte enbart antikroppsbaserade läkemedel. 

Försäljning 2014

Genovis intäkter genereras både av nya kunder och via 
repeterande order från existerande kunder. Under 2014 
kom ca 20 procent av antalet order från nya kunder. 
De första beställningarna från en ny kund är till ett 
ordervärde om några tusen kronor. Säljcykeln från 
första kontakt till första repeterande order är relativt 
lång då det tar tid att bli registrerad leverantör och 
kundens interna projekt och prioritering styr hur lång 
tid utvärderingen och testerna av Genovis produkter 
tar innan en ny order kan vara aktuell. Efter två till tre 
år har de första och största kunderna nu nått volymer 
om cirka 500 kSEK per år i ordervärde.

Geografiska marknader

Genovis har under 2014 samarbetat med två distri-
butörer i USA och tre i Europa. Avtalen med dessa 
distributörer upphörde den 31 december 2014. Försälj-
ningen i USA hanteras sedan januari 2015 av Genovis 
dotterbolag Genovis Inc.  I Europa sker all försäljning 
och marknadsföring av personal stationerad i Lund. I 
övriga länder säljer Genovis sina produkter i samarbete 
med SIGMA-Aldrich och  har för avsikt att successivt 
öka marknadsföringen även här.

Utmaningar och möjligheter

Genovis arbetar sedan lanseringen av de första produk-
terna intensivt med att nå ut till hela sin målgrupp. 
I första steget är det kunder som använder produkterna 
inom forskning och utveckling. Inom detta segment 
har Genovis en utmaning och samtidigt en stor möjlig-
het att markant öka försäljningen. Utmaningen och 
möjligheten ligger i nya produktformat som kan bli ett 
alternativ till de analyser som utförs i hög volym 
(tusentals prov i veckan) vid processer inom clone-
selection. Nästa utmaning är att förmå kunderna att 
ta med sig FabRICATOR och de övriga enzymen in i 
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klinisk utveckling och slutligen i produktion av läke-
medel. Då kan affärsmodellen utvecklas och omfatta 
avtal om en given produktion per år, leveranser för 
back up av reservlager samt garanterad produktion från 
minst två källor. Antalet kunder i de målgrupperna 
är färre, däremot är det totala ordervärdet per kund 
betydligt högre. Vidare skulle den typen av försäljning 
leda till längre avtal och kundrelationer över lång tid 
framöver.

Försäljning per kvartal (kSEK)
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Marknadens drivkrafter

Nya antikroppsbaserade läkemedel
Reagens är substanser som används för att detektera 
eller syntetisera andra substanser. Reagens och verktyg 
som används inom Life Science-industrin är oumbärliga 
för en mängd rutiner i forsknings-, utvecklings- och 
analyslaboratorier. Under 2011 värderades den markna-
den till 40 miljarder USD med en årlig tillväxt på cirka 
8 procent3. Denna marknad arbetar med helt andra 
affärsmodeller än läkemedelsmarknaden. Inom läke-
medelsutveckling krävs en högre investering och mer 
tid för att utveckla en framgångsrik produkt, medan 
utveckling av reagens är mindre riskfullt. Det krävs 
till exempel inget regulatoriskt godkännande av pro-
dukter som används som reagens.

Reagensföretag utvecklar flera olika strategier för 
att växa och en väg är att tydligt utveckla och ex-
pandera erbjudanden som riktar sig mot bioteknik 
och läkemedelsindustrin, vilket är det segment som 
Genovis bearbetar. Den underliggande drivkraften är 
utvecklingen av nya biologiska läkemedel baserade på 
antikroppar mot en mängd olika sjukdomar. Vanliga 
terapi-områden är cancer, inflammatoriska och autoim-
muna sjukdomar. Antikroppsbaserade 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 370 
av dem är i klinisk prövning. Enbart marknaden för 
de idag godkända antikroppsbaserade läkemedlen 
uppskattades till 45 miljarder USD år 2011 och antalet 
produkter väntas öka. Sedan 1986 har ett 30-tal 
monoklonala antikroppar (mABS) blivit godkända och 
6 av dagens 12 toppsäljande läkemedel 2012 är mABS. 

2020 beräknas patent med kommersiella värden om 67 
miljarder USD gå ut och det har lett till att industrin 
nu gör generiska läkemedel och de kallas för biosimi-
lars när det är antikroppsbaserade läkemedel. En annan 
trend är att kunskaperna som genererats med den första 
generationens antikroppsbaserade läkemedel används 
för att skapa bättre varianter och helt nya läkemedel. 
Det finns tre tydliga trender inför de närmsta tio åren:

1. Nya mABS blir godkända och marknaden förväntas 
växa till ca 110 miljarder USD 2023.

2. Biosimilars marknaden uppskattas att växa till ca 
3 miljarder USD 2023.

3. Andra generationens mABS - marknaden uppskat-
tas att växa till ca 9 miljarder USD 2023:

a. AntibodyDrugConjugates, sk ADC läkemedel 
kommersialiseras och det finns minst 34 kandi-
dater i klinisk utveckling idag.

b. Bispecifika antikroppsläkemedel utvecklas 
och idag finns det minst 12 kandidater i klinisk 
utveckling.

c. Antikroppsfragment och antikroppslika proteiner 
har utvecklats och idag finns minst 13 kandida-
ter i klinisk utveckling.

Dessa tre huvudspår driver samtliga en efterfrågan på 
bra analysmetoder och Genovis produkter kan användas 
på alla olika klasser av nya läkemedel. Genovis produk-
ter används redan idag med goda resultat vid utveckling 
av ADC, bispecifics och biosimilars utöver användning-
en på de mer klassiska antikroppsmolekylerna.

Screeningfas
av antikropps-

kandidater

Utveckling av cell
för produktion av

antikropp

Utveckling av
produktions-

process

Preklinisk produktion
av material för

toxologiska studier

Produktion av
material för

klinisk användning

Frisläppning av
material till
försäljning

UPPTÄCKT PATIENT

Genovis enzymprodukter på väg in Genovis enzymprodukter idag

Genovis produkter används idag i den prekliniska delen av utveckling av ett nytt läkemedel. Den används främst för att karakterisera valda kandidater 
och för att analysera val av vilken celltyp som ska producera antikroppen. Genovis ambition är att erbjuda produkter för karaktärisering i alla moment i 
utvecklingen av nya läkemedel. Det gäller såväl produkter som används i processer som utför tusental prover per vecka, där det krävs automatiserade analyser 
för att hinna med så många prover som möjligt, såväl som i kvalitetskontroll i kommersiell produktion. Bolagets prioriterade R&D-projekt berör alla stegen i 
utvecklingen, vilket öppnar upp för bredare användning och större marknadspotential för produkterna.
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Mer tekniska drivkrafter 
Marknadens yttre drivkrafter är tydliga och därtill 
kommer drivkrafter inifrån branschen, så som regula-
toriska myndigheter och läkemedelindustrin.

Regulatoriska krav
Läkemedelsmyndigheterna sätter patientens säkerhet 
i första rummet och vill att industrin förbättrar sin 
förmåga att förstå sin process och vilka processpara-
metrar som ger upphov till eller påverkar biologiska 
läkemedels egenskaper. FDA lanserade QbD (Quality 
by design) 2007 för att uppmärksamma industrin på 
myndighetens vilja att producenterna av biologiska 
läkemedel ska öka förståelsen för sina processer. Detta 
kommer att innebära fler analyser under utveckling av 
produktionsprocesser och under själva produktionen av 
det biologiska läkemedlet. Det slutgiltiga målet är att 
kunna styra processen genom att vid olika tidpunkter 
analysera hur produkten ser ut och, om så behövs, jus-
tera processparametrar för att få ett säkert och effektivt 
biologisk läkemedel som slutprodukt. 

Mer karaktärisering för ökad patientsäkerhet 
och effektivare produktion
Sedan de första monoklonala antikropparna för tera-
peutisk användning godkändes i början på 90-talet 
har de analytiska teknikerna utvecklats mycket. När 
tekniken finns tillgänglig ökar också producenternas 
och läkemedelsmyndigheternas intresse av att studera 
det biologiska läkemedlet i mer detalj än vad som var 
möjligt tidigare. Läkemedelsindustrin är utöver patien-
ternas säkerhet intresserade av att kunna göra läkemedel 
med hög kvalitet och till en lägre kostnad. 

Högre genomströmning = 
Fler analyser per tidsenhet 
Biologiska läkemedel produceras i ”levande” celler, ett 
produktionssystem som till skillnad från ren kemisk 
syntes av småmolekyler är mycket mer komplext. Anti-
kroppar produceras i speciella celler och att välja exakt 
rätt cell att utgå i från är av produktionsekonomiska 
skäl extremt viktigt för industrin. Det finns ett stort 
behov av att titta på så många celler som möjligt för 
att hitta rätt och inte missa en högkvalitativ och hög-

producerande cell. Industrin har en stark drivkraft att 
hitta snabba och automatiserbara lösningar för att göra 
analys av antikroppar – gärna en helt automatiserad 
utan manuella inslag. Dessutom måste även flödet av 
avancerade analyser öka och de individuella analyserna 
måste genomföras på kortare tid. 

Marknadspotential

För att uppskatta värdet av den relativt nyupptäckta 
och nischade marknadspotentialen 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. Bolaget är fortfarande i en tidig 
utveckling och ser flera möjligheter att expandera för-
säljningen enbart på befintliga nyckelkunder men även 
inom en bredare målgrupp. Marknadspotentialen för 
FabRICATOR är svår att bedöma i detta skede men 
uppskattas av Bolaget till 10-20 miljoner USD beroende 
på inom vilka applikationer produkterna kommer att 
användas. Omsättningen drivs idag huvudsakligen av 
FabRICATOR och Bolaget uppskattar att de tre övriga 
enzymen har en potential som är något lägre då de är 
mer nischade än FabRICATOR.

Trenden för produkter som liknar Genovis sortiment 
är att de växer starkt. Genovis säljer produkter som är 
reagens till Life Science-industrin inom segmentet drug 
development och då främst analys och karaktärisering 
av proteinläkemedel. Denna nischmarknad uppgick till 
ett värde om ca 16 miljarder USD årligen 2011 och har 
uppskattats nå en årlig tillväxttakt om ca 11 procent 
under perioden 2011-2016 3. Genovis kunder använder 
tekniker som HPLC och mass-spektrometri för sina 
analyser och ser vi till trenderna för de två teknikerna 
beräknas försäljningen av reagens för de analyserna öka 
med cirka 10 procent årligen under samma period 3.

1. J.M.Reichert, AAPS 2013 National Biotechnology Conference 2013 2. Next Generation Antibody Market 2013-2016, Visiongain 2013 
3. LIFE SCIENCES & ANALYTICAL REAGENTS MARKET APPLICATIONS .CURRENT TRENDS, OPPORTUNITIES & GLOBAL FORE-
CASTS (2011 – 2016), MarketsandMarkets 2012 4. Clinical Pipeline rapporter och hemsidor från Pfizer, Amgen, Genentech, Roche, Novartis, GSK, 
Johnson§Johnson, Eli Lily och AstraZeneca. 5. The Antibody Society, 2013.
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“I LIKE THE COLUMN 
FORMAT FOR THE 
IGGZERO® MINIMAL 
DILUTION OF THE 
PROTEIN AND EASY 
TO SEPARATE”



28

Finansiell utveckling i sammandrag
I denna sektion redovisas den historiska finansiella 
utvecklingen för Genovis för räkenskapsåren 2012-
2014. Informationen från räkenskapsåren 2012-2014 
är hämtade ur Genovis reviderade koncernräkenskaper, 
vilka har upprättats i enlighet med IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Informationen från 
delåret januari-mars 2014-2015 är hämtad ur Genovis 
kvartalsrapport för koncernen och har inte granskats 
av Bolagets revisor. Delårsrapporten har upprättats i 
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt till-

lämpliga regler i Årsredovisningslagen. Kommentarer 
till den finansiella utvecklingen bör läsas tillsammans 
med Genovis räkenskaper med tillhörande redovis-
ningsprinciper, noter och förvaltningsberättelse vilka är 
införlivade i detta Memorandum genom hänvisning, se 
vidare under ”Handlingar införlivade genom hänvis-
ning” på sidan 47. Det har inte skett några väsentliga 
förändringar i Bolagets finansiella ställning eller 
ställning på marknaden sedan den senast reviderade 
årsredovisningen.

Resultaträkning, kSEK
2015 

jan-mars
2014 

jan-mars
2014 

jan-dec
2013 

jan-dec
2012 

jan-dec
Nettoomsättning 2 886 1 984 8 252 8 912 6 080

Övriga rörelseintäkter 231 386 1 782 1 357 1 014

Råvaror och förnödenheter -629 -754 -3 430 -1 691 -2 425

Övriga externa kostnader -4 050 -2 255 -12 583 -11 679 -9 382

Personalkostnader -3 045 -2 942 -13 186 -11 630 -10 223

Avskrivningar och nedskrivningar av materi-
ella och immateriella anläggningstillgångar

-333 -274 -1 274 -1 113 -5 206

Övriga rörelsekostnader -60 -23 -32 -141 -39

Rörelseresultat -5 000 -3 878 -20 471 -15 985 -20 181

Finansiellt netto -4 40 140 71 20

Resultat efter skatt -5 006 -3 838 -22 049 -15 853 -19 915

Balansräkning, kSEK
Summa anläggningstillgångar 9 737 10 400 9 459 9 408 8 091

Summa omsättningstillgångar 6 772 27 488 10 103 32 040 10 067

Eget kapital 9 577 32 654 14 583 33 085 13 633

Långfristiga skulder 180 0 180 0 0

Kortfristiga skulder 6 752 5 234 4 799 8 363 4 525

Balansomslutning 16 509 37 888 19 562 41 448 18 158

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten - 4 854 -6 213 -22 193 -12 469 -14 848

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 390 - 16 265 -5 043 -5 369 -1 324

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 500 27 078 27 444 11 634 -245

Periodens kassaflöde 1 036 4 600 208 -6 204 -879

Nyckeltal
Soliditet (%) 58 86 75 80 75

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

Avkastning på totalt kapital neg neg neg neg neg

Antal anställda vid periodens slut 16 13 16 14 14

Resultat per aktie -0,23 -0,19 -1,02 -1,10 -2,04

Eget kapital per aktie 0,44 2,26 0,68 0,76 1,15

Utdelning per aktie 0 0 0 0 0

Börskurs vid periodens slut 2,12 4,00 1,92 4,85 3,50

Börsvärde vid periodens slut 45 449 41 424

Vägt genomsnitt under perioden 21 845 652 20 615 460 21 538 104 14 468 842 9 778 112

Antal aktier vid periodens slut 21 845 652 21 845 652 21 845 652 15 780 757 11 835 568
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Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen

Jan-mars 2015 jämfört 
med jan-mars 2014

Koncernens resultat
Nettoomsättningen uppgick till 2 886 (1 984) kSEK. 
Övriga intäkter under perioden uppgick till 231 (386) 
kSEK och utgörs av forskningsstöd och kursvinster. 
Koncernens totala kostnader under perioden uppgick 
till -8 117 (-6 248) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelas 
på råvaror och förnödenheter -629 (-754) kSEK. 
Externa kostnader ökade med 1 795 kSEK till -4 050 
(-2 255) kSEK. De ökade kostnaderna är främst hän-
förliga till den pågående patenttvisten. Personalkostna-
der ökade med 103 kSEK till -3 045 (-2 942) kSEK. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 000 
(-3 878) kSEK. Resultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 
-0,23 (-0,19) SEK. Finansnetto för perioden uppgick 
till -4 (40) kSEK. Redovisat resultat för perioden upp-
gick till -5 006 (-3 838) kSEK. 

Finansiell ställning
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 9 577 
kSEK efter beaktande av periodens resultat. Resultat 
per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet 
utestående aktier uppgick till -0,23 (-0,19) SEK. Kon-
cernens soliditet vid periodens slut var 58 % och eget 
kapital per aktie var 0,44 (2,26) SEK baserat på fullt 
utspätt antal aktier i genomsnitt vid periodens slut. 

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga place-
ringar uppgick vid periodens slut till 1 724 (23 080) 
kSEK. Bolaget har inte några räntebärande skulder 
utöver den bryggfinansiering om totalt 3 MSEK som 
ställts av huvudägaren Mikael Lönn. Bryggfinansieringen 
avser att täcka kostnaderna för bolagets löpande för-
valtning tills dess att bolaget erhållit finansiering via 
företrädesemissionen. Under perioden har 1,5 MSEK 
utbetalats, lånet löper med 5,5 % ränta.

Koncernens investeringar och kassaflöde
Koncernens nettoinvesteringar under perioden upp-
gick till 610 (1 266) kSEK varav 10 (823) kSEK är 
hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst 
laboratorieinventarier och datorer och 600 (443) kSEK 
avser investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar. 

Periodens kassaflöde uppgick till 1 036 (4 600) kSEK. 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
1 500 (27 078) kSEK och utgörs av upptaget lån från 
huvudägare Mikael Lönn. 

2014 jämfört med 2013

Koncernens resultat
Nettoomsättningen uppgick till 8 252 (8 912) kSEK 
och övriga intäkter om 1 782 (1 357) kSEK utgörs 
huvudsakligen av forskningsstöd från VINNOVA. 
Koncernens totala kostnader ökade under helåret med 
4 251 kSEK till -30 505 (-26 254) kSEK. Kostnaderna 
fördelas på råvaror och förnödenheter -3 430 (-1 691) 
kSEK, dessa ökade kostnader beror på ökade kostnader 
för utvecklingsarbete i dotterbolaget GeccoDots AB. 
Personalkostnader -13 186 (-11 630) kSEK, de ökade 
personalkostnaderna hänför sig främst till produktion 
och försäljning. Externa kostnader -12 583 (-11 679) 
kSEK, hänför sig främst till advokatkostnader i samband 
med processen mot Promega samt ökade marknads-
förings- och försäljningskostnader.

Rörelseresultatet för året uppgick till -20 471 (-15 985) 
kSEK. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt 
av antalet utestående aktier uppgick till -1,02 (-1,10) 
SEK. Finansnetto för året uppgick till 140 (71) kSEK. 
Redovisat resultat för året uppgick till -22 049 (-15 853) 
kSEK. 

Finansiell ställning
Eget kapital för koncernen uppgick till 14 583 (33 085) 
kSEK efter beaktande av periodens resultat. Resultat per 
aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier uppgick till -1,02 (-1,10) SEK. Koncernens soliditet 
vid periodens slut var 75 % (80 %) och eget kapital per 
aktie var 0,68 (0,76) SEK baserat på fullt utspätt antal 
aktier i genomsnitt vid årets slut. Koncernens likvida 
medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid årets 
slut till 5 688 (3 480) kSEK.

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under året uppgick 
till 3 043 (2 369) kSEK varav materiella anläggnings-
tillgångar, främst laboratorieinventarier och datorer, 
svarade för 1 240 (1 238) kSEK och investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar svarade för 1 803 (1 
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131) kSEK. Under fjärde kvartalet uppgick netto- 
investeringarna till 865 (913) kSEK varav materiella 
anläggningstillgångar svarar för 397 (419) kSEK 
och immateriella anläggningstillgångar svarar för 
468 (494) kSEK. 

Helårets kassaflöde uppgick till 208 (-6 204) kSEK. 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
27 444 (11 634) kSEK. 

2013 jämfört med 2012 

Koncernens resultat
Nettoomsättningen uppgick till 8 912 (6 080) kSEK 
och övriga rörelse intäkter uppgick till 1 357 (1 014) 
kSEK, huvudsakligen forskningsstöd från VINNOVA 
och Vetenskapsrådet.

Kostnaderna uppgick till -26 254 (-27 275) kSEK. 
Kostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter 
-1 691 (-2 425) kSEK. Personalkostnader -11 630 
(-10 223) kSEK. Externa kostnader -11 679 (-9 382) 
kSEK. Ökningen är en följd av omorganisationen under 
året samt ökat fokus på sälj och marknadsföring. 

Rörelseresultatet för året uppgick till -15 985 (-20 181) 
kSEK. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt 
av antalet utestående aktier uppgick till -1,10 (-2,04) 
SEK. Finansnetto för året uppgick till 71 (20) kSEK. 
Redovisat resultat för året uppgick till -15 853 (-19 915) 
kSEK. 

Finansiell ställning
Eget kapital för koncernen uppgick till 33 085 (13 633) 
efter beaktande av periodens resultat. 

Koncernens likvida medel uppgick till 480 (6 684) 
kSEK. Koncernens soliditet vid periodens slut var 80 
(75 )% och eget kapital per aktie var 0,76 (1,15) SEK 
baserat på fullt utspätt antal aktier vid periodens slut. 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under helåret uppgick 
till 2 369 (1 324) kSEK varav materiella anläggnings-
tillgångar, främst laboratorieinventarier och datorer, 
svarade för 1 238 (335) kSEK och investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar svarade för 1 131 
(989) kSEK. 

Kassaflödet uppgick till -6 204 (-879) kSEK kSEK. 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick 
till 11 634 (-15 538) kSEK. 

2012 jämfört med 2011 

Koncernens resultat
Nettoomsättningen uppgick till 6 080 (2 856) kSEK 
och övriga rörelse intäkter uppgick till 1014 (741) 
kSEK. Övriga rörelseintäkter utgörs till största delen av 
forskningsstöd. Koncernens samlade kostnader under 
året uppgick till -27 276 (-17 343) kSEK. Rörelsekost-
naderna fördelas på råvaror och förnödenheter om 
-2 425 (-1168) kSEK främst hänförliga till förändringar 
i produktionsrutiner och ökade royaltykostnader till 
följd av ökad försäljning. Externa kostnader uppgick 
till -9 382 (-6 397) kSEK och hänför sig främst till 
ökade marknadsföringskostnader. Personalkostna-
derna uppgick till -10 223 (-8 347) kSEK. Vidare har 
en nedskrivning av patent med 915 kSEK gjorts då 
Genovis inte längre säljer nanopartiklar som transfek-
tionsreagens.

Rörelseresultatet för året uppgick till till -20 181 
(-13 745) kSEK. Resultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 
-2,04 (-2,37) SEK. Finansnetto för året uppgick till 
20 (-13) kSEK. Redovisat resultat för året uppgick 
till -19 915 (-13 608) kSEK. 

Finansiell ställning
Eget kapital för koncernen uppgick till 13 633 
(18 010 kSEK) efter beaktande av periodens resultat. 
Eget kapital påverkas främst av två nyemissioner under 
2012 om totalt 15,7 mSEK efter emissionskostnader 
samt under 2011 en nyemission om 16,9 MSEK efter 
emissionskostnader.

Koncernens likvida medel uppgick till 6 684 (7 563) 
kSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0 (64) kSEK. 
Under perioden amorterades lån om totalt 245 kSEK. 

Koncernens soliditet vid periodens slut var 75 % och 
eget kapital per aktie var 1,15 (3,13) SEK baserat på 
fullt utspätt antal aktier vid periodens slut. 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 1 324 (870) 
kSEK varav 335 (226) kSEK är hänförliga till materi-
ella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier 
och datorer och 989 (644) kSEK avser investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar. Kassaflödet upp-
gick till -879 (3 489) kSEK. Kassaflöde från finansie-
ringsverksamheten uppgick till 15 293 (16 509) kSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkas 
främst av två nyemissioner under 2012 om totalt 
15,7 MSEK efter emissionskostnader samt under 2011 
en nyemission om 16,9 mSEK efter emissionskostnader.
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Rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för de 
aktuella behoven den kommande tolvmånadersperio-
den. Brist på rörelsekapital uppstod under det första 
kvartalet 2015 och Genovis har sedan dess finansierats 
via en bryggfinansiering på 3 MSEK, i avvaktan på 
genomförd företrädesemission. 

Koncernen Genovis består av moderbolaget Genovis 
AB samt de helägda dotterbolagen GeccoDots AB och 
Genovis Inc. Det helägda dotterbolaget GeccoDots AB 
utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kon-
trastmedel som används inom medicinsk avbildning. 
Bolaget befinner sig i ett mycket tidigt skede och det 
krävs omfattande extern finansiering innan bolagets 
produkter når marknaden. Styrelsen har därför beslutat 
om en omstrukturering för att renodla koncernen så 
att Genovis endast ägnar sig åt kärnverksamheten dvs 
utveckla, producera och marknadsföra enzymer som 
underlättar och möjliggör utveckling av nya behand-
lingsmetoder till kunder inom läkemedelsindustri och 
medicinteknik. 

Styrelsen gör bedömningen att rörelsekapitalet efter 
fulltecknad företrädesemission med beaktande av 
löpande kassaflöde där omstruktureringskostnader på 
ca 2,5 MSEK ingår är tillräckligt för att driva verksam-
heten de kommande 12 månaderna. Företrädesemis-
sionen omfattas till 100 procent av skriftliga tecknings-
förbindelser och garantier, se sidan 8.

Emissionslikviden kommer i första hand att  användas 
till den löpande verksamheten och förstärkning av för-
säljningsorganisationen i Genovis AB och Genovis Inc.

Tendenser
Styrelsen känner inte till några tendenser vad det gäller 
produktion, försäljning och lager, kostnader och försälj-
ningspriser som skulle kunna ha en väsentlig inverkan 
på bolagets affärsutsikter. Vidare känner styrelsen inte 
till några osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller 
andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas 
ha en väsentlig inverkan på bolagets affärsutsikter under 
det innevarande räkenskapsåret fram till idag.

Investeringar
Bolaget har inte några pågående eller framtida investe-
ringsåtaganden som det har gjorts klara åtagande om. 
Investeringarna som gjorts för åren 2012-2014 samt 
januari-mars 2014-2015 åteges på sidorna 35-36. 

Soliditet och nettoskuldsättningsgrad 2014
(inom parentes 2013 och 2012) 
Soliditeten i Genovis är hög 75 (80, 75) % vilket till 
största delen är en följd av att bolaget finansieras av 
ägarkapital och ej lånefinansieras Nettoskuldsättnings-
graden för 2014 uppgår till 10  (-37,7, -32,7) %.

Skattesituation
(inom parentes 2013 och 2012) 
Genovis redovisar en uppskjuten skattefordran upp-
gående till 1 718 kSEK (3 436 kSEK, 3 436 kSEK) 
som hänför sig till skattemässiga underskottsavdrag i 
Sverige samt skatteskuld avseende övervärde.

Utdelning
Genovis har under den senaste femårsperioden inte 
lämnat någon vinstutdelning och Bolaget planerar inte 
någon vinstutdelning det kommande året.

Patentskydd
Styrelsen bedömer att Genovis patentskydd ger Bolaget 
en stark marknadsposition i detta avseende.

Finansiering
Det första verksamhetsåret finansierades med det s.k. 
SNITS priset, villkorslån från teknikbrostiftelsen i 
Lund samt från Stiftelsen Innovationscenter. Under 
åren 1999-2014 har Bolaget genomfört 16 nyemissioner  
om ca 150 MSEK.

I övrigt känner Bolaget i dagsläget inte till några of-
fentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska 
eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt 
väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet eller finansiella ställning.
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Eget kapital 
Eget kapital och skulder (kSEK) Koncernen 

2015-03-31

Kortfristiga skulder
Mot borgen 0

Mot säkerhet, företagsinteckningar 0

Blancokrediter 6 752

Summa kortfristiga skulder 6 752

Långfristiga skulder
Mot borgen 0

Mot säkerhet, företagsinteckningar 0

Blancokrediter 180

Summa långfristiga skulder 180

Eget kapital
Aktiekapital 8 738

Reservfond 12 018

Övrigt tillskjutet kapital 0

Fritt eget kapital -11 179

Summa eget kapital 9 577

Nettoskuldsättning på kort 
och medellång sikt (kSEK)

Koncernen 
2015-03-31

A Kassa 0

B Likvida medel 1 724

C Lätt realiserbara värdepapper 0

D Summa Likviditet A+B+C 1 724

E Kortfristiga fordringar 4 282

F Kortfristiga bankskulder 0

G Kortfristig del av långfristiga 
skulder

34

H Andra kortfristiga skulder 6 718

I Summa Kortfristiga skulder 
F+G+H

6 752

J Netto kortfristig skuldsättning 
I-E-D

746

K Långfristiga banklån 0

L Emitterade obligationer 0

M Andra långfristiga lån 180

N Långfristig skuldsättning K+L+M 180

O Nettoskuldsättning J+N 926
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ISIN-kod, lagstiftning, valuta och re-
gistrering hos Euroclear Sweden AB

Aktierna kommer att emitteras i enlighet med svensk lag-
stiftning och de kommer att vara denominerade i svenska 
kronor. Aktierna kommer att registreras på person och 
utfärdas i elektroniskt format genom Euroclear systemet. 
Aktiernas ISIN-kod är SE0002485979. Aktiens s.k. 
kortnamn är GENO. Handelsposten är en aktie. 
Kontoförande institut är Euroclear Sweden AB, 
Regeringsgatan 65, SE-103 97 Stockholm. Aktiernas 
handlas på First North.

Rättigheter och begränsningar

Varje aktie äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar 
och vinst. Innehavare av aktier har företrädesrätt vid 
nyteckning av aktier, dock kan bolagsstämman besluta 
om avsteg från företrädesrätten. I händelse av eventuell 
likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga 
aktier samma prioritet. Vid en eventuell likvidation har 
aktieägare rätt till andel av överskott i relation till anta-
let aktier aktieägaren innehar. Utöver vad som kan följa 
av svensk lag finns det inga inskränkningar i rätten att 
fritt överlåta aktier. De nya aktierna ska medföra rätt 
till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemis-
sionen har registrerats vid Bolagsverket. Utbetalning av 
eventuell kontant utdelning ombesörjes av Euroclear 
Sweden AB. Om aktieägare inte kan nås av Euroclear 
Sweden AB kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 
avseende utbetalningsbeloppet och begränsas i tiden 
endast genom regler om tioårig preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det 
finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda för-
faranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Genovis 
har hittills inte lämnat vinstutdelning. Bolagets aktier 
berättigar till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för 
fulla antalet röster av hen ägda och företrädda aktier. 

Uppköpserbjudanden och budplikt

Bolagets aktier har under det innevarande eller föregå-
ende räkenskapsåret ej varit föremål för offentligt upp-
köpserbjudande. Aktierna är ej föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt.

Källskatt

Genovis påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt 
på eventuella inkomster av aktierna.

Kontroll

Bolagets största aktieägare är Mikael Lönn, Hansa 
Medical AB, LMK Stiftelsen och LMK Forward AB, 
deras aktieinnehav före den förestående nyemissionen 
motsvarar 42,16 procent av det totala antalet röster i 
Bolaget. Detta innebär att dessa parter har en betydan-
de makt på årsstämmor och extra bolagsstämmor. Den 
kontroll som finns för att dessa positioner inte missbru-
kas är att Genovis genom Bolagets styrelse lägger fram 
förslag om beslut på årsstämmor och att styrelsen utses 
av årsstämma eller på extra bolagsstämma. 

Utdelningspolitik

Bolaget har inte lämnat någon utdelning. Styrelsen 
har för avsikt att föreslå utdelning när Bolaget erhåller 
stabila vinster och positiva kassaflöden.

Kursutveckling och omsättning

Genovis aktie handlas sedan den 14 september 2006 
på First North med kortnamnet GENO. Börskursen 
den 28 april 2014 var 2,60 SEK och marknadsvärdet 
uppgick till 56,8 MSEK. First North är en alternativ 
marknadsplats som drivs av de olika börserna som 
ingår i Nasdaq Stockholm First North. Consensus är 
Certified advisor åt Bolaget.

Information om de värdepapper 
som emitteras
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Aktiekapital

Aktiekapitalet i Genovis AB (publ) uppgår till 
5 461 413 SEK fördelat på totalt 21 845 652 aktier, 
med ett kvotvärde på 0,25 SEK. Aktien är denominerad 
i SEK. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets till-
gångar och vinst samt vid likvidation. Vid nyemission av 
aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt, bolags- 
stämman kan dock besluta om undantag härifrån. 
Bolagets aktier berättigar till 1 (en) röst per aktie på 
bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberät-
tigad rösta för fulla antalet röster av honom eller henne 
ägda och företrädda aktier utan begränsning till röstetalet. 

De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som 

infaller närmast efter det att nyemissionen har registre-
rats vid Bolagsverket. Utbetalning av kontant utdelning 
sker genom Euroclear. Genovis har hittills inte lämnat 
vinstutdelning. 

Genom förestående nyemission av högst 14 563 768 
aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 
3 640 942 SEK. Under förutsättning att nyemissionen 
fulltecknas kommer aktiekapitalet att uppgå till maxi-
malt 9 102 355 SEK och antalet aktier till maximalt 36 
409 420. Bolaget tillförs cirka 14,5 MSEK före emis-
sionskostnader som beräknas uppgå till 500 kSEK.

*Avser förestående företrädesemissionoch riktade emission som omfattas av detta memorandum vid full teckning.

År Transaktion Förändring 
aktier

Förändring AK Totalt AK  Totalt aktier Kvotvärde

1999 Bolaget bildas 1 000 000 100 000 100 000 1 000 000 0,10

2000 Nyemission 256 000 25 600 125 600 1 256 000 0,10

2001 Fondemission 0 376 800 502 400 1 256 000 0,40

2001 Nyemission 313 640 125 456 627 856 1 569 640 0,40

2002 Nyemission 247 750 99 100 726 956 1 817 390 0,40

2003 Nyemission 186 000 74 400 801 356 2 003 390 0,40

2005 Nyemission 900 000 360 000 1 161 356 2 903 390 0,40

2006 Nyemission 2 902 650 1 161 060 2 322 416 5 806 040 0,40

2006 Nyemission 2 902 947 1 161 179 3 483 595 8 708 987 0,40

2008 Nyemission 2 177 246 870 898,40 4 354 493,20 10 886 233 0,40

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

2009 Nyemission 7 033 233 2 813 293,20 8 439 879,60 21 099 699 0,40

2009 Apportemission 1 690 140 676 056 9 115 935,60 22 789 839 0,40

2009 Nyemission 1 800 000 720 000 9 835 93,60 24 589 839 0,40

2010 Nyemission 16 532 038 6 612 815,20 16 448 750,80 41 121 877 0,40

2011 Nyemmission 28 115 243 11 246 097,20 27 694 848 69 237 120 0,40

2012 Sammanslagning 1:10 -62 313 408 -24 925 363,20 2 769 484,80 6 923 712 0,40

2012 Nyemission 3 461 856 1 384 724,40 4 154 227,20 10 385 568 0,40

2012 Riktad nyemission 1 450 000 580 000 4 734 227,20 11 835 568 0,40

2013 Nyemission 3 945 189 1 578 075,60 6 312 302,80 15 780 757 0,40

2013 Nyemission 5 260 252 2 104 000,80 8 416 403,60 21 041 009 0,40

2013 Nyemission, riktiad 804 643 321 857,20 8 738 260,8 21 845 652 0,40

2015 Nyemission* 14 563 768 3 640 942 9 102 355 36 409 420 0,25

2015 Nyemission riktad* 453 355 113 338,75 9 215 693,75 36 862 775 0,25
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Aktieägaravtal 

Såvitt styrelsen, ledningen eller Bolagets huvudaktieä-
gare känner till finns inga former av aktieägaravtal i 
Genovis.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare i Genovis uppgick den 31 mars 
2015 till 2 394. I nedanstående tabell visas de 5 största 
aktieägarna. 

Ägarförhållanden

De största ägarna den 31 mars 2015

Namn Antal aktier Andel av kapital (%) Andel av röster (%)

Mikael Lönn 4 838 357 22,15 22,15

HANSA MEDICAL AB 2 177 065 9,97 9,97

LMK Stiftelsen 1 415 114 6,48 6,48

Aduno AB 1 303 568 5,97 5,97

NORDNET Pensionsförsäkring AB 1 256 403 5,75 5,75

LMK Forward 77 7680 3,56 3,56

Aktieinnehav fördelat på storleksklasser den 31 mars 2015

Innehav Antal aktieägare Antal AK Innehav (%) Röster (%)

1- 5 000 1 835 2 050 981 9,39 9,39

5001 - 20000 247 2 519 235 11,53 11,53

20001 - 100000 74 3 274 180 14,99 14,99

100001 - 500000 9 2 233 069 10,22 10,22

500001 - 6 11 768 187 53,87 53,87

Summa 2 171 21 845 652 100 100
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Organisation och legal struktur

Koncernen har idag sexton anställda. Samtliga är anställda på moderbolaget som ansvarar 
för de centralt koordinerade funktionerna inom ekonomi och finans. Projekten i koncernen 
drivs främst i egen regi men också med extern finansiering och i form av samarbeten med 
forskargrupper bl.a. vid Lunds Universitet.

Bolagsstyrning

Genovis AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag där 
styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieä-
garna, styrelsen, verkställande direktören och företags-
ledningen. Till grund för styrningen av Bolaget ligger 
Genovis bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, 
regler och rekommendationer som följer av Bolagets 
listning på Nasdaq Stockholm First North samt andra 
tillämpliga lagar och regler. Genovis tillhör inte den 
grupp företag som från den 1 juli 2008 är skyldiga att 
följa svensk kod för bolagsstyrning, men det är styrel-
sens avsikt att successivt anpassa sig till koden.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för Genovis långsiktiga verksamhet 
och Bolagets organisation. Genovis styrelse består av 
fem ledamöter valda av bolagsstämman.

I maj 2015 fastställde styrelsen en ny arbetsordning 
och instruktion för verkställande direktören. Styrelsens 
arbetsordning anger bland annat vilka ärenden som ska 
behandlas och föreskrifter för styrelsemötenas genom-
förande. Styrelsen arbetar tillsammans med personal 
från Genovis med underlag till beslut angående stra-
tegi, budget och finansiering i flera ej protokollförda 
arbetsmöten.

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller till 
slutet av nästa årsstämma, en styrelseledamot äger rätt 
att när som helst frånträda uppdraget.

Bolagets revisor rapporterar till styrelsen varje år från
granskningen av redovisningen och ger sin bedömning 
av den interna kontrollen.

Styrelse

VD

Produktion Marknad & 
Försäljning FoU

HR/Ekonomi/ 
Administration/IT

Extern 
produktion

Kvalitets- 
kontroll Genovis Inc. Konsulter
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Styrelsen

Sarah Fredriksson (f 1968) 
Styrelseordförande

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 produk-
ter främst riktar sig mot. Sarah Fredriksson har publice-
rat ett flertal vetenskapliga artiklar och är författare till 
flera patentansökningar. 

• Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wahlgrenska 
stiftelsen, GeccoDots AB, Sparbankstiftelsen Skånes 
Riskkapitalstiftelse, SwedNanoTech och ledamot av 
Nanometerkonsortiets rådgivande styrelse (Lund).

•  Antal aktier: 72 324 aktier och 360 000 tecknings-
optioner i Genovis. Sarah Fredriksson äger 34 % av 
BumbleFish AB vars innehav i Genovis uppgår till 
35 891 aktier.

Mikael Lönn (f 1949) 
Styrelseledamot – Läkare, 
Fil kand

Ordinarie styrelseledamot i 
Genovis sedan 2014. Mikael Lönn 
har tidigare arbetat som läkare på 
Södersjukhuset i Stockholm och är 

nu verksam som entreprenör och företagsledare inom 
framför allt hälso- och sjukvård. Han har en gedigen 
erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengage-
mang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som 
erfarenhet från större organisationer som landstings- 
och kommunägda. 

• Styrelseordförande i LOX Container Technology 
AB, LARO Psykiatri Sverige AB och SciLife Clinic 
AB. Styrelseledamot i Oral Care Holding SWE AB, 
PRIMA Barn– och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, 
PRIMA Barn– och Vuxenpsykiatri Holding AB, 
PRIMA Vuxen psykiatri Stockholm AB, Vizendo 
AB, Dicel AB, Sturebadet Quality Care AB, 
Sturebadet Health Strategy AB, Redeye AB/
Redhold AB, Mikael Lönn AB och Skogsägarna 
Mellanskog Ekonomisk förening.

• Antal aktier i Genovis: Innehar 4 838 357 aktier.

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 bioteknik-
branschen. Verkar sedan 15 år som 

affärsängel och huvudägare i ett antal biotechföretag.

•  Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: Styrelse-
ordförande i AlphaBeta AB, Biocrine AB, Spiber 
Technologies AB och Science Pacific AB. Styrelsele-
damot i Alligator Bioscience AB och Immunova AB.

•  Antal aktier i Genovis: 20 000 aktier.

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

Ordinarie styrelseledamot i 
Genovis sedan 2011. Jacob 
Engellau är verksam som 
överläkare vid Onkologiska 

kliniken, Skånes Universitetssjukhus och är docent 
i onkologi vid Lunds Universitet.

• Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: Inga. 
övriga uppdrag.

• Antal aktier i Genovis: Innehar via bolag 
13 333 aktier.

Lena Mårtensson 
Wernrud (f 1954) 
Styrelseledamot - Docent

Ordinarie styrelseledamot i Genovis 
sedan 2014. Lena Mårtensson 
Wernrud driver egen konsultbyrå, 
Martensson Innovative Partner. 

Hon har 30 års erfarenhet av medicinsk teknik och 
läkemedelsindustri på ledningsgruppsnivå inom bl.a. 
Gambro AB, Pharmacia och AstraZeneca. Har varit 
medlem av styrgrupper mellan AZ och mindre biotech 
företag och universitet. 

• Övriga styrelse- och förtroendeuppdrag: Inga övriga 
uppdrag.

• Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier.
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Ledande befattningshavare och revisor

Fredrik Olsson (f 1971) 
 Verkställande direktör

Fredrik Olsson är civilingenjör från 
Lunds Tekniska Högskola och har 
sedan 2002 varit anställd i Genovis 
AB med huvudansvar för infrastruk-
tur, produktutveckling och produk-

tion. Fredrik Olsson har bred erfarenhet av produk-
tionsprocesser från livsmedelsindustri och bioteknisk 
industri. En stor del av hans arbete har involverat 
upprättande av processer och kvalitetssystem för olika 

branschspecifika standarder såväl som generella system. 
Fredrik Olsson är också medförfattare till ett flertal 
vetenskapliga publikationer och patent.

•  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BumbleFish AB 
och Genovis Inc.

•  Antal aktier: 3 100 aktier och 90 000 tecknings-
optioner i Genovis. Fredrik Olsson äger 33 % av 
BumbleFish AB vars innehav i Genovis uppgår till 
35 891 aktier.

PricewaterhouseCoopers AB
Revisor för Genovis sedan 2008 
Kontorsadress: Box 4009, 203 11 Malmö.

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor, medlem i FARSRS
Huvudansvarig revisor

Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor, medlem i FARSRS
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ANALYTICS”
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Särskild information om styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och revisor

Styrelseledamöterna i Genovis valdes vid den ordinarie 
årsstämman i Genovis AB den 5 maj 2015. Uppdraget 
för samtliga styrelseledamöter gäller till slutet av nästa 
ordinarie årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att 
när som helst frånträda uppdraget. 

Genovis har låtit göra en utredning avseende Genovis 
styrelseledamöter och verkställande direktör och kan 
konstatera att ingen av de nämnda personerna under de 
senaste fem åren har dömts i bedrägerirelaterade mål, 
varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, likvi-
dation eller genomgått företagsrekonstruktion, varit före-
mål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller 
organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är 
offentligrättsligt reglerad eller ålagts näringsförbud.

De styrelseledamöter och ledande befattningshavare i 
Genovis som är aktieägare har därigenom ett ekono-
miskt intresse som är beroende av emissionens framgång. 
Det föreligger inte någon potentiell intressekonflikt för 
befattningshavare i förhållande till uppdraget i Genovis. 
Ingen har träffat någon särskild överenskommelse med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter 
enligt vilken överenskommelse befattningshavaren valts 
in i styrelsen för Genovis eller tillträtt sin anställning 
som vd. Något avtal från medlemmarna av förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan har ej slutits med emit-
tenten eller dess dotterbolag om förmåner efter det att 
uppdraget avslutats. 

Det kan vidare konstateras att det inte föreligger 
några familjeband mellan ovan angivna personer samt 
att ingen har ingått avtal med någon innebärande 
eventuella begränsningar för befattningshavaren i sina 
möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i 
Genovis under en viss tid.

Ersättningar till ledande 
befattningshavare

Fredrik Olsson årslön inklusive förmåner uppgår till 
929 568 SEK och har rätt till premiebestämd pension. 
Anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul.

Styrelsens arvode och 
övrig information

Vid den ordinarie stämman 2015 beslutades att arvode 
till styrelsen ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens 
ordförande och 75 000 SEK till övriga styrelseleda-
möter som ej är anställda i Genovis. Inga särskilda pen-
sionskostnader utgick för styrelsen 2014 eller kommer 
att utgå under 2015.

Ersättning till revisor

PricewaterhouseCoopers har under verksamhetsåret 
2014 erhållit 200 000 SEK som ersättning för revision 
samt 265 990 SEK för övriga konsultationer.

Namn Befattning Födelseår Invald Antal aktier Antal TO Arvode

Sarah Fredriksson Styrelseordförande 1968 2015 72 324 360 000 150 000

Mikael Lönn Ledamot 1949 2014 4 838 357 0 75 000

Jacob Engellau Ledamot 1963 2011 13 333 0 75 000

Kenth Petersson Ledamot 1956 2011 20 000 0 75 000

Lena Mårtenson Wernrud Ledamot 1953 2014 0 0 75 000
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Genovis AB

Genovis AB (publ) (”Bolaget”) registrerades hos 
Bolagsverket den 3 september 1999. I sin nuvarande 
form har Bolaget bedrivit verksamhet sedan 1999. 
Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Lunds kommun. 
Bolagets organisationsnummer är 556574-5345. Dess 
associationsform regleras av aktiebolagslagen (SFS 
2005:551). Gällande bolagsordning antogs vid års-
stämman den 5 maj 2015. Vid bolagsstämma får varje 
röstberättigad rösta för fulla antalet av hen ägda och 
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Alla 
aktier har samma rätt till andel av Bolagets tillgångar 
och vinst. Adressen till Genovis huvud-kontor är: Sche-
elevägen 2, Box 790, 220 07 Lund och telefonnumret 
är 046-10 12 30. Bolaget är anslutet till Euroclear 
Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

Licensavtal

Genovis förvärvade under 2007 patent och licens för 
biotekniska industriella applikationer för en grupp 
bakteriella ytproteiner av Hansa Medical. Under 2011 
förvärvade Genovis en exklusiv licens till en ny teknik 
där s.k. upconverting nanopartiklar används som 
kontrastmedel för optisk biomedicinsk avbildning 
 Genovis förvärvade licensen från Lumito, ett bolag 
inom LUAB och erhöll optionsrätt att förvärva tekni-
ken i sin helhet.

Väsentliga avtal

Nedan beskrivs generellt de avtal som används i den 
löpande verksamheten. Bolaget har träffat ett avtal med 
Consensus som Certified Advisor åt Bolaget. Bolaget 
har tecknat ett flertal sekretessavtal med akademiska 
och industriella partners samt tecknat distributörs- och 
konsultavtal. Bolaget har ett avtal med Thermo Fisher 
som reglerar Genovis användning av deras affinitets-
matriser som en del av Genovis produkter. Därutöver 
har inga avtal av större betydelse för Bolaget ingåtts 
under de två år som föregår offentliggörandet av detta 
memorandum.

Transaktioner med närstående
 

Genovis styrelseledamot Mikael Lönn vars innehav i 
Genovis uppgår till 22,15 procent, äger 14,8 procent av 
aktierna i Redeye där Mikael Lönn också är styrelse- 

ledamot. Genovis har efter det att Mikael Lönn valdes 
in som styrelseledamot i Genovis 2014 köpt analys-
tjänster från Redeye för totalt 345 kSEK. Mikael Lönn 
har garnaterat 4 386 256 SEK i föreliggande företrädes- 
emission och erhåller 263 175 SEK i garantiersättning. 
Styrelseledamoten Lena Mårtensson Wernrud har 
erhållit 8 148 kronor i arvode för uppdrag utöver 
ordinarie styrelseuppdrag. I övrigt har Bolaget inte 
lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till 
eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare eller revisorer i Bolaget. Ingen av 
styrelseledamöterna eller de ledande befattnings- 
havarna har haft någon direkt eller indirekt delaktighet 
i någon affärstransaktion med Bolaget som är eller var 
ovanlig till sin karaktär under nuvarande eller föregående 
räkenskapsår. Detta gäller även transaktioner under 
tidigare räkenskapsår som i något avseende kvarstår 
oreglerade eller oavslutade. Inte heller Bolagets revisor 
har varit delaktig i någon affärstransaktion enligt ovan.

Immateriella rättigheter

Bolaget har ett flertal patent beviljade och ett flertal 
patentsökningar under behandling. Det är styrelsens 
bedömning att de inlämnade patentansökningarna 
kommer att beviljas.

Rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden

Bolaget har en pågående process mot Promega som 
avser Promegas nya produkt IdeS Protease vilken 
Genovis anser gör intrång i US patent nr 7.666.582 till 
vilket Genovis har en exklusiv global licens som löper 
ut 2022 och omfattar Genovis produkt FabRICATOR®. 
Utöver processen mot Promega har Bolaget inte varit 
part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
som vid något tillfälle har eller har haft betydande ef-
fekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 
Bolagets styrelse känner inte heller till några omständig- 
heter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt 
förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Försäkringar

Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen be-
dömt vara anpassat till Bolagets verksamhet. Försäk-
ringsskyddet är föremål för löpande översyn.

Legala frågor, kompletterande information samt     handlingar införlivade genom hänvisning
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Bolagskoden

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obli-
gatorisk för Bolaget men styrelsen kommer att nog-
grant följa den praxis som utvecklas avseende Koden 
och avser tillämpa Koden i de delar den kan bedömas 
ha relevans för Bolaget och dess aktieägare.

Kommittéer för revisions- och 
ersättningsfrågor

Styrelsen har inte inrättat några kommittéer för 
revisions- och ersättningsfrågor då dessa frågor, med 
beaktande av Bolagets storlek och verksamhetens om-
fattning, är av sådan betydelse att de bör beredas och 
beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske 
utan olägenhet. Bolagets revisor rapporterar således till 
hela styrelsen och medverkar personligen vid minst två 
styrelsemöte per år.

Miljöinformation

Moderbolaget har anmält en anläggning för typ F-
verksamhet (Skyddsnivå 1) för innesluten användning 
av genetiskt modifierade mikroorganismer till Arbets-
miljöverket. Bolaget har tillstånd att driva anlägg-
ning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt 
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala samt att genom kemiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller ickeorganiska äm-
nen i försöks- pilot- eller laboratorieskala eller annan 
icke industriell skala. 

Väsentliga förändringar

Styrelsen känner inte till några väsentliga förändringar 
som inträffat vad gäller koncernens finansiella ställ-
ning eller ställning på marknaden sedan den senaste 
perioden för vilken reviderad finansiell information 
eller delårsinformation har offentliggjorts.

Handlingar införlivade genom hänvis-
ning samt tillgängliga för inspektion

Följande handlingar har införlivats i memorandumet 
genom hänvisning. Genovis delårsrapport för perioden 
januari-mars 2014-2015 som översiktligt granskats av 
revisorn samt

Genovis årsredovisningar för 2012, 2013 och 2014 som 
reviderats av PricewaterhouseCoopers. Revisionsberät-
telser för 2012, 2013 och 2014 finns intagna i årsre-
dovisningen för respektive år. Hänvisningarna avser 
endast historisk finansiell information som återfinns på 
sidorna 31-52, 33-55 och 20-52 i årsredovisningarna för 
respektive år. Kopior av Memorandumet och de hand-
lingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas 
från Genovis AB, telefon 046-10 12 30 samt elektro-
niskt via Genovis hemsida, www.genovis.com.

• Reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 
2012, 2013 och 2014 för Genovis. 

• Icke reviderade delårsrapporter för 
jan-mars 2014-2015

• Memorandumet

Övrig information

Handelsplats:     First North
ISIN kod Genovis aktie:     SE0002485979
Kortnamn:  GENO

Definitioner

Genovis: Bolaget Genovis AB (publ), 556574-5345 
 eller Genovis AB (publ) med dotterbolag 
 beroende sammanhang.
Koncernen:  Genovis AB (publ) med dotterbolag.
First North: Nasdaq Stockholm First North
Euroclear: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) 
 Box 7822, 103 97 Stockholm

Kommande informationstillfällen

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni: 
20 augusti 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september: 
23 november 2015

Legala frågor, kompletterande information samt     handlingar införlivade genom hänvisning
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Nedan följer en sammanfattning av vissa skatte-
regler som aktualiseras med anledning av den 
aktuella inbjudan till Bolagets aktieägare att teckna 
sig för nya aktier. Sammanfattningen är baserad på 
gällande lagstifning och avser att ge en övergripande 
information om beskattningen av kapitalinkomster 
för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska 
aktiebolag. Sammanfattningen omfattar inte i ut-
landet hemmahörande personer ej heller de speciella 
regler som gäller för så kallade kvalificerade andelar i 
fåmansföretag, värdepapper som innehas av handels-
bolag eller kommanditbolag eller sådana juridiska 
personer vars innehav av delägarrätter räknas som 
lagertillgång i näringsverksamhet. Varje person som 
överväger att köpa aktier bör konsultera sin skatte-
rådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och 
eventuell framtida försäljning kan innebära. 

Fysiska personer

Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30 % 
i inkomstslaget kapital. Uppkommer realisationsför-
lust på svenska marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter (till exempel tecknings-
rätter och BTA) beaktas hela förlusten förutsatt att 
förlusten kan kvittas mot realisationsvinst i ett annat 
marknadsnoterat aktiebeskattat värdepapper. Avdraget 
måste utnyttjas samma år som förlusten uppkommit. 
Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital med-
ges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktionen 
medges med 30 % av underskottet upp till 100 000 kr, 
och därutöver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska 
aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital 
för personer hemmahörande i Sverige. För aktieägare 
i andra länder utgår svensk kupongskatt med 30 % för 
utdelning. Denna skattesats är i allmänhet reducerad 
genom dubbelbeskattningsavtal med andra länder. 
Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt. 
Den preliminära skatten innehålls normalt av Euro-
clear eller, beträffande förvaltningsregistrerade aktier, 
av förvaltaren.

Juridiska personer

Aktiebolag och andra juridiska personer utom 
dödsbon beskattas vid utdelningar och reavinster i 
ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med 
en statlig inkomstskatt på 22 %. Avdrag för realisa-
tionsförluster vid avyttring av värdepapper såsom aktier 

och andra aktieliknande värdepapper som innehas som 
kapitalplacering får dras av endast mot realisations-
vinster vid avyttring av samma slag av värdepapper. 
En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får 
sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande be-
skattningsår utan begränsning i tiden. Preliminärskatt 
för utdelning innehålles inte för svenska aktiebolag. 
Särskilda skatteregler gäller för vissa företagskategorier.

Utnyttjande av erhållna 
teckningsrätter

Utnyttjas erhållna teckningsrätter för teckning av nya 
aktier utlöses inte någon beskattning. Teckningsrätter 
som grundas på aktieinnehav i Genovis anses anskaffade 
för noll kronor. Aktieägare som inte önskar utnyttja sin 
företrädesrätt att delta i nyemissionen kan avyttra sina 
teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst ska då beräknas.

Aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga

För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige 
som erhåller utdelning från ett svenskt aktiebolag 
innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller 
dock för utdelning på Näringsbetingade aktier. Skat-
tesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet 
reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med 
andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 
Kupongskatten innehålls av Euroclear vid utdelnings-
tillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar 
förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och inneha-
vare av teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av aktier eller teckningsrät-
ter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter 
kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 
Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapital-
vinstbeskattning vid avyttring av bland annat svenska 
aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då 
avyttringen skett eller under de föregående tio kalender-
åren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Det är oklart om denna regel även kan komma att till-
lämpas på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är 
dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.

Vissa skattefrågor i Sverige
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Bolagsordning för Genovis AB 556574-5345

1. Firma
Bolagets firma är Genovis Aktiebolag (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva, genom förvärv av hela eller delar 
av företag och immateriella rättigheter och via egen 
forskning och utveckling, kommersialisering av hög-
teknologiska produkter och metoder inom bioteknologi 
och medicinsk teknik samt äga och förvalta värdepap-
per och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner tvåhundra-
femtiotusen (5 250 000) kronor och högst tjugoen miljo-
ner (21 000 000) kronor.

5. Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tjugoen miljoner 
(21 000 000) och högst åttiofyra miljoner (84 000 000).

6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med 
högst (5) fem suppleanter.

7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning ska en (1) revisor med eller 
utan suppleant eller ett registrerat revisionsbolag utses. 
Revisor och revisorsuppleant ska vara auktoriserade 
revisorer. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. Vid omval kan stämman bestämma 
att uppdraget ska gälla till slutet av den årsstämma som 
hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. 
Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. 

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare göra en 
anmälan härom till bolaget före klockan 12.00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

9. Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räken-
skapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden 
förekomma till behandling:

1.  Val av ordförande vid stämman.
2.  Justering av röstlängden.
3.  Godkännande av dagordningen.
4.  Val av justeringsmän.
5.  Prövning om stämman blivit behörigen samman-

kallad. 
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt i förekommande fall koncernre-
dovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen 
och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkningen och koncernbalans-
räkningen.

8.  Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen.

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören.

10.  Bestämmande av det antal styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.

11.  Fastställande av arvode åt styrelsen.
12.  Fastställande av arvode åt revisorn.
13.  Val av styrelse och styrelsens ordförande.
14.  Val av, i förekommande fall, revisor.
15.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Rösträtt på bolagsstämma
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för 
fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet.

11. Bolagets räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.

Antagen vid årsstämman den 5 maj 2015.
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1999

Genovis startade sin verksamhet i Lund. Vd och grunda-
re Sarah Fredriksson var ensam anställd och verksamhe-
ten var främst forskningsinriktad. Genovis magnetiska 
nanopartiklar, NIMT®, bedömdes ha stor potential som 
nya verktyg för effektivare läkemedelsutveckling.

2005

Investeringar gjordes i ny utrustning och i nya lokaler. 
Genovis verksamhet övergick till produktutveck-
ling och en första produktserie av nanostrukturerna, 
NIMT, togs fram.

2006

Genovis listades på NASDAQ OMX First North, en 
nordisk alternativ marknadsplats som drivs av de olika 
börserna som ingår i NASDAQ OMX.

2007

Genovis förvärvade en exklusiv licens till enzymet IdeS 
av Hansa Medical. Licensen lade grunden till Genovis 
proteinportfölj som på kort tid växte till kommersiella 
produkter och Genovis fick sina första kunder. 

2008

Genovis flyttade till större lokaler. Nya produkter lan-
serades, resurser satsades på marknadsföring, distribu-
törsavtal tecknades och säljare utbildades.

2009

Genovis förvärvade ett kontraktsforskningsbolag, Eijdo 
research AB, specialiserat inom avbildning med mag-
netkamera och inledde flera projekt inom medicinsk 
imaging både i egen regi och med samarbetspartners.

2010

Genovis lanserade flera produktnyheter och försälj-
ningen ökade stadigt. Två forskningsprojekt inom 
Nanoportföljen påbörjades, Sentinel Node och LUPAS. 
Målet är att Genovis nanostrukturer ska ingå i nya 
diagnostikmetoder.

2011

Genovis lanserade ytterligare produktnyheter och fick 
många nya kunder, bl.a. de större läkemedelsbolagen. 
Flera av dessa publicerade under året vetenskapliga 
artiklar som påvisade fördelarna med Genovis produk-
ter. Under året förvärvades en exklusiv licens till en 
ny teknik där så kallade upconverting nanopartiklar 
används som kontrastmedel för optisk biomedicinsk 
avbildning. Genovis har även optionsrätt att förvärva 
tekniken i sin helhet.

2012

Genovis tecknade ett exklusivt distributionsavtal med 
Sigma-Aldrich® för försäljning i Asien, Sydostasien och 
Sydamerika.

2013

Genovis styrelse beslutade att Nanoportföljen, där 
huvudfokus ligger på nya kontrastmedel avsedda både 
för den prekliniska och kliniska marknaden, överförs 
till det helägda dotterbolaget GeccoDots AB (tidigare 
Eijdo research AB). GeccoDots flyttade in i nya lokaler 
och lanserade en ny produkt avsedd för den prekli-
niska marknaden för medicinsk avbildning. Genovis 
som också flyttade till nya lokaler mer lämpade för 
produktion och krav på kvalitetskontroll lanserade 
två nya produkter FabULOUS och GlycINATOR, 
produkterna riktar sig till kunder för screening av nya 
läkemedelssubstanser samt för kvalitetskontroll av nya 
antikroppsbaserade läkemedel.

2014

Genovis lanserade ett endotoxinfritt FabRICATOR 
och utvecklade tillsammans med forskare från LTH i 
Lund en metod för on-line processkontroll vid tillverk-
ning av biologiska läkemedel, mAbCHECK. Projektet 
nådde under 2014 proof-of-concept. Under 2014 hade 
Genovis särskilt fokus på den amerikanska marknaden 
där arbetet med att ställa om från distribution till egen 
försäljning pågick under hela året. I samband med om-
ställningen avvecklades samtliga distributörsavtal och 
Genovis öppnade ett dotterbolag i USA, Genovis Inc. 
Även i Europa har samtliga distributörsavtal avvecklats 
och all försäljning i Europa hanteras från Genovis i 
Lund. Under året introducerade Genovis webbaserad 
direktförsäljning för att ytterligare förbättra för kunden. 

Kort historik
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Ordlista

Antikropp
Y-formade proteiner som används av kroppens immunsys-
tem 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 laborato-
riemiljö. 

Biomarkör
En biomarkör är en biologisk variabel som speglar en fysio-
logisk förändring till följd av sjukdom, läkemedelsbehand-
ling eller annan yttre påverkan. Exempel på biomarkörer 
som idag används kliniskt är nivåerna av insulin, det 
prostataspecifika antigenet PSA eller kolesterol.

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 (avfallsbehandling). Dessutom räknas livsmedelsve-
tenskap, särskilt functional foods, och bioinformatik till 
bioteknik. Närliggande områden är biomaterial, 
medicinsk teknik och genteknik.

Enzym
Proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar 
hastigheten på kemiska reaktioner

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

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

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

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

Rekombinant protein
Ett protein som har tillverkats i en bakterie eller mammali-
ecell via en gensekvens som normalt sett inte finns natur- 
ligt förekommande i syfte att producera större mängder av 
en kommersiell produkt som t.ex enzymer, tillväxthormon 
antikroppsbaserade läkemedel. 
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