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VIKTIG INFORMATION 
detta prospekt (”prospektet”) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i sverige och institutionella investerare i sverige och utlandet av aktier av serie 
b i recipharm ab (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) och upptagande till handel av aktierna på nasdaQ omX stockholm (”erbjudandet”). med ”recipharm”, ”bolaget” 
eller ”koncernen” avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, recipharm ab (publ), den koncern vari bolaget är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. 
med ”huvudaktieägarna” avses recipharms två grundare, lars backsell och thomas eldered, som indirekt genom b&e participation ab äger samtliga aktier i recipharm. 
med ”joint lead managers” avses carnegie investment bank ab (publ) (”carnegie”) och skandinaviska enskilda banken ab (publ) (”seb”) och med ”co-lead manager” 
avses Swedbank AB (publ) (”Swedbank”), tillsammans ”Managers”. Se avsnittet ”Definitioner och ordlista” för definitioner av andra termer i Prospektet.

ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än sverige som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, eller tillåta innehav, 
spridning av detta Prospekt eller något annat material hänförligt till Bolaget eller aktierna i någon annan jurisdiktion i vilken åtgärd krävs för sådant syfte. Spridningen av 
detta Prospekt och erbjudandet och försäljningen av aktierna som Prospektet är hänförligt till kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner i lag. Personer som 
mottar ett exemplar av detta Prospekt åläggs av Bolaget och Managers att informera sig om samt följa alla sådana restriktioner. Vare sig Bolaget, eller någon av Managers, 
tar något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Aktierna som 
omfattas av Erbjudandet har inte rekommenderats av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Vidare har ingen sådan 
myndighet bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av detta Prospekt. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA. Aktierna i Erbjudandet har 
inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och (i) säljs i USA endast till personer som 
är kvalificerade institutionella köpare definie rade i och med tillämpning av Rule 144A, eller enligt annat tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och (ii) 
erbjuds och säljs utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act. Potentiella investerare underrättas härmed om att säljarna av aktierna i Erbjudandet kan komma 
att förlita sig på undantaget från registerings kraven i Section 5 i Securities Act som föreskrivs i Rule 144A. Varje erbjudande eller försäljning av aktier i samband med 
Erbjudandet i USA kommer att hanteras av en eller flera mäklare, registrerade som sådana i enlighet med U.S. Securities Exchange Act från 1934. Aktierna får inte erbjudas, 
säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas inom USA annat än med tillämpning av undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registrerings kraven i 
Securities Act samt i överensstämmelse med eventuellt tillämpliga delstatliga värdepappers lagar. I USA tillhandahålls detta Prospekt på konfidentiell basis uteslutande i syfte 
att möjligöra för potentiella investerare att överväga att förvärva de specifika värdepapper som beskrivs i Prospektet. Informationen i detta Prospekt har tillhandahållits 
av Bolaget och andra källor som identifieras i detta Prospekt. Spridning av Prospektet till annan person än sådan mottagare som angivits av Managers eller representanter 
för dessa, eller de eventuella personer som kan ha anlitats för att ge råd till sådan mottagare rörande Prospektet, är inte tillåten, och röjande av dess innehåll utan före-
gående skriftligt medgivande av Bolaget är förbjudet. Mångfaldigande och spridning av hela eller delar av detta Prospekt i USA och röjande av dess innehåll är förbjudet.

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ i lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Godkännandet och registre ringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet har 
upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Vissa belopp angivna i detta Prospekt har avrundats och följaktligen summerar inte nödvändigtvis alla tabeller exakt. Om inte annat anges avses med SEK eller kronor den 
officiella valutan i Sverige. Alla finansiella belopp är uttryckta i svenska kronor (”SEK”) om inget annat anges. Med ”KSEK” avses tusen kronor, med förkortningen ”MSEK” 
avses miljoner kronor. ”usd”, ”gbp” och ”eur” avser amerikanska dollar, brittiska pund respektive euro.

Erbjudandet och detta Prospekt är underkastat svensk rätt. Tvist i anledning av Erbjudandet och detta Prospekt ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Joint Lead Managers komma att övertilldela aktier eller genomföra andra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en 
nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på NASDAQ OMX Stockholm, 
OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på NASDAQ OMX 
Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Lead Managers har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för 
att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer 
transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabili-
seringsperiodens utgång kommer Joint Lead Managers att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då 
stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliserings transaktioner genomfördes.

Presentation av historisk finansiell information
Om inte annat anges har den finansiella information som redovisas i detta Prospekt hämtats från Bolagets koncernredovisning. Recipharms reviderade koncern redovisning 
för räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013, vilka återfinns på annan plats i detta Prospekt, har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) 
antagna av europeiska unionen. 

Framåtriktade uttalanden
Detta Prospekt innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden, varav vissa kan identifieras genom användandet av framåtriktad terminologi såsom ”syftar 
till”, ”uppskattar”, ”antar”, ”tror”, ”fortsätter”, ”kan komma att”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”potentiell”, ”förutse”, ”beräknad”, ”ska” 
eller ”skulle” eller, i varje enskilt fall, dess negationer eller andra varianter eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner om strategi, planer eller avsikter, inne-
fattar ett antal risker och osäkerheter. Sådana framåtriktade uttalanden är oundvikligen beroende av antaganden, information eller metoder som kan vara felaktiga eller 
bristfälliga och kan komma att visa sig vara ogenomförbara. Framåtriktade uttalanden avser bland annat framtida finansiell avkastning, vinst, kostnader och synergier, 
såväl som planer och förväntningar på Recipharms verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra 
omständigheter som kan påverka Recipharm. De framåtriktade uttalandena återfinns på flera platser i detta Prospekt och innefattar uttalanden beträffande Bolagets 
avsikter, uppfattning eller nuvarande förväntningar gällande bland annat rörelse resultat, finansiell ställning och resultat, likviditet, rörelsekapital, kassaflöden, påver-
kan av föreskrifter, allmänna ekonomiska trender, den konkurrensutsatta miljö i vilken Recipharm verkar, framtidsutsikter, tillväxt, strategier och den bransch i vilken 
Recipharm verkar. Framåtriktade uttalanden innefattar till sin natur risker och osäkerheter eftersom de har samband med händelser, och är beroende av omständigheter, 
som kanske eller kanske inte inträffar i framtiden. Även om Bolaget tror att de förväntningar som antyds genom dessa framåtriktade uttalanden är rimliga avser samtliga 
framåtriktade uttalanden omständigheter som är föremål för risk och osäkerhet. Bolaget uppmärksammar läsare på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier för 
framtida resultat, att de baseras på ett antal antaganden och att Recipharms faktiska verksamhet, resultat och finansiella ställning, och utvecklingen av den bransch i vilken 
Recipharm verkar, kan väsentligt avvika från (och vara sämre än) det som gjorts gällande i eller antytts av de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta Prospekt.

Läsare uppmanas att inte utan vidare förlita sig på sådana framåtriktade uttalanden, vilka endast avser förhållanden per datumet för detta Prospekt. För en mer utförlig 
redogörelse om de faktorer som kan påverka Recipharms framtida resultat och den bransch i vilken Recipharm verkar uppmanas potentiella investerare att läsa detta 
Prospekt, inklusive avsnitten ”Riskfaktorer”, ”Operationell och finansiell översikt”, ”Recipharms verksamhet” och ”Marknadsbeskrivning”. Mot bakgrund av dessa risker, 
osäkerheter och antaganden är det möjligt att de framåtriktade händelserna som beskrivs i detta Prospekt inte kommer att inträffa. Utöver vad som kan krävas av tillämplig 
lag eller NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter friskriver sig Bolaget uttryckligen från samtliga skyldigheter eller åtaganden att uppdatera de framåtriktade 
uttalandena som återfinns i detta Prospekt för att reflektera förändringar i dess förväntningar, eller förändring av händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådana 
uttalanden är baserade. Samtliga efterföljande skriftliga och muntliga framåtriktade uttalanden som hänför sig till Bolaget, eller personer som företräder Bolaget, görs helt 
med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som återfinns på andra ställen i detta Prospekt, inklusive de som återfinns under avsnittet ”Riskfaktorer”.

Bransch- och marknadsinformation
Detta Prospekt innehåller information om Recipharms geografiska marknader och produktmarknader, marknadsstorlek, marknadsandelar, marknadsställning och annan 
marknadsinformation hänförlig till Recipharms verksamhet och marknad. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland 
en marknadsrapport utförd av en internationell strategikonsultfirma på uppdrag av Bolaget samt annan statistik och information från externa bransch- eller marknads-
rapporter, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommer siella publikationer. Sådan information som kommer från tredje man har återgivits korrekt 
och såvitt Recipharm kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man har inga uppgifter utelämnats på 
ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Bransch- och marknadspublikationer anger generellt att informationen i publikationen har 
erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Recipharm har inte på egen hand verifierat, 
och kan därför inte garantera korrektheten i den marknadsinformation som finns i detta Prospekt och som har hämtats från eller härrör ur dessa marknadspublikationer. 
Marknadsinformation och marknadsstatistik är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis 
faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva 
tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför 
undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investe rare vara uppmärksamma på att den finansiella informationen, marknadsinformationen samt 
de  prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Prospekt inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Recipharms framtida resultat.
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eRbjudANdeT I SAMMANdRAG

erbjudandepris  Erbjudandepriset förväntas komma att fastställas inom 
intervallet 72–86 SEK per aktie. Erbjudandepriset till 
allmänheten kommer inte att överstiga 86 SEK per aktie 
och kommer att meddelas genom pressmeddelande 
omkring den 3 april 2014

Anmälningsperiod för allmänheten 20 mars 2014–1 april 2014

Förväntat datum för notering på NASDAQ OMX Stockholm 3 april 2014 

likviddag 8 april 2014

dATuM FöR publIceRING AV FINANSIell INFORMATION

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2014 8 maj 2014

Delårsrapport 1 april–30 juni 2014 14 augusti 2014

Delårsrapport 1 juli–30 september 2014 7 november 2014

öVRIGT

ISIN: SE000757267

Kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm: reci b

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier
observera att besked om tilldelning till allmänheten sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den  
3 april 2014. Efter det att betalning för till delade aktier hanterats av Carnegie, SEB respektive Swedbank kommer betalda aktier 
att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå, VP-konto eller servicekonto. Den tid som erfordras för överföring av 
betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i Recipharm, medför att dessa förvärvare inte kommer att 
ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå, VP-konto eller servicekonto förrän tidigast den 8 april 2014. Se 
vidare avsnittet ”villkor och anvisningar”.

Handel i Recipharms aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm beräknas komma att påbörjas omkring den 3 april 2014. 
Det förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå förrän tidigast 
den 8 april 2014, kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då han-
deln i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillhängliga på VP-kontot, servicekonto eller i värdepappersdepån. Se vidare 
avsnittet ”villkor och anvisningar”.
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Sammanfattning

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten 
A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell 
typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det 
dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen 
för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. 
Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTROduKTION Och VARNINGAR

A.1 Introduktion och varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet.

Varje beslut om att investera i Recipharm ska baseras på en bedömning av 
Prospektet i dess helhet från investerarens sida, inklusive eventuella tillägg 
till prospektet.

Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den 
investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas  nationella 
lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av 
Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram 
samman fattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sam-
manfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra 
delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av 
Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de över-
väger att investera i recipharm.

A.2 Samtycke till användning av 
Prospektet 

Ej tillämplig. Recipharm samtycker inte till att Prospektet används av finan-
siella mellanhänder för efterföljande återförsäljning eller placering av de 
värdepapper som omfattas av detta Prospekt.

AVSNITT b – eMITTeNT Och eVeNTuell GARANTIGIVARe

B.1 Firma Recipharm AB (publ), organisationsnummer 556498-8425.

B.2 Säte och bolagsform recipharm är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i sverige 
(Stockholms län, Haninge kommun). Bolagets organisationsform regleras 
av aktie bolags lagen (2005:551).

B.3 Beskrivning av emittentens 
verksamhet

Recipharm utför tillverkning och utvecklingstjänster på uppdrag av andra 
läkemedelsbolag. Tillverkningen utgörs primärt av produktion av läke-
medel i olika former. De produkter som Recipharm tillverkar åt kunderna 
utgörs huvudsakligen av mogna produkter som ej skyddas av patent. 
Utvecklingstjänsterna utgörs bland annat av produktion av material till 
kliniska prövningar och utveckling av produktionsmetoder.

Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter och 
levererar dessa till över 100 kunder. Recipharm tillverkar inte några aktiva 
substanser. Dessa levereras av kunden eller köps in av Recipharm tillsam-
mans med övriga råvaror och förpackningsmaterial.

Eftersom Bolaget erbjuder såväl tillverkning som utvecklingstjänster 
betecknas recipharm såsom ett cdmo-bolag 1. Bolaget äger därutöver ett 
antal produkträttigheter, vars produkter produceras av recipharm men 
marknadsförs av andra företag.

1 CDMO är en förkortning av ”Contract Development and Manufacturing Organisation” och syftar i detta sammanhang till bolag som erbjuder både tillverknings- och 
utvecklingstjänster för läkemedelsbranschen. För mer information se avsnittet ”Marknadsbeskrivning”.
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B.4a Beskrivning av trender i branschen Den globala läkemedelsbranschen påverkas av en mängd faktorer såsom 
demografisk utveckling, nya behandlingsmetoder genom teknologiska 
framsteg, ökad tillgång till sjukvård, politiska initiativ, regulatoriska för-
ändringar och konjunkturutveckling med mera. recipharms sammanvägda 
bedömning av dessa faktorer är en läkemedelsbransch med högre tillväxt 
mätt i volym än i marknadsvärde till följd av ökad läkemedelskonsumtion 
med en större andel generiska läkemedel och en starkare prispress.

Outsourcing har länge varit en viktig strategi för mindre bolag i läke-
medelsbranschen som valt att inte själva hålla nödvändig kapacitet eller 
kompetens eller som inte haft resurser till detta. Under senare år har även 
övriga aktörer i läkemedelsbranschen valt att i större utsträckning vända 
sig till leverantörer av externa tillverknings- och utvecklingstjänster. 

Genom att överlåta delar av verksamheten till leverantörer av outsourcing-
tjänster har läkemedelsbolagen kunnat fokusera på kärnverksamheter 
såsom forskning och marknadsföring samt i en del fall kunnat påskynda 
processen med att föra ut en ny produkt på marknaden.

B.5 Koncern recipharm ab (publ) är moderbolag i koncernen, som består av 22 direkt 
och indirekt ägda dotterbolag samt två filialer, en i England och en i Norge.

B.6 Anmälningspliktiga personer, större 
aktieägare samt kontroll av Bolaget

b&e participation ab äger samtliga aktier i recipharm. b&e participation ab 
ägs indirekt till 100 procent av Recipharms två grundare Lars Backsell och 
thomas eldered. 

recipharm kontrolleras av lars backsell och thomas eldered.

sammanfattning
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B.7 Utvald historisk finansiell 
information

koncernens resultaträkning i sammandrag 

MSEK 2013   2012   2011

Nettoomsättning 2 124,6 2 073,0 2 141,0

Övriga rörelseintäkter 36,7 51,7 1 15,6

Summa rörelsens intäkter 2 161,3 2 124,7 2 156,6

Råvaror och förnödenheter –580,7 –562,9 –640,8

Övriga externa kostnader –468,6 2 –460,0 –470,5

Personalkostnader –806,6 –784,7 –812,7

Avskrivningar och nedskrivningar av mate riella 
och immateriella anläggningstillgångar –94,9 –91,7 –104,1

Övriga rörelsekostnader –22,5 –33,1 3 –24,9

Rörelseresultat 188,1 192,3 103,6

Resultat från avvecklad verksamhet – – –75,0

Finansnetto –20,9 –24,9 –26,3

Resultat före skatt 167,1 167,4 2,3

Skatt på årets resultat –72,7 –37,3 –47,0

Årets resultat 94,4 130,1 –44,7

Årets resultat från kvarvarande verksamhet 94,4 130,1 30,3

Övrigt totalresultat

Årets omräkningsdifferenser vid  
omräkning av utländska verksamheter 14,5 –12,7 –75,8

Summa poster som inte kommer  
omklassificeras till resultat –2,3 –6,4 –1,4

Årets totalresultat 106,6 111,0 –121,9

1   Övriga rörelseintäkter 2012 innehåller poster av engångskaraktär om 31,5 MSEK. Se avsnittet ”Operationell och finansiell 
översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information.

2   Övriga externa kostnader 2013 innehåller poster av engångskaraktär om 6,5 MSEK. Se avsnittet ”Operationell och finan-
siell översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information.

3   Övriga rörelsekostnader 2012 innehåller poster av engångskaraktär om 2,5 MSEK. Se avsnittet ”Operationell och finansiell 
översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information.

koncernens balansräkning i sammandrag 

MSEK 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 362,2 379,3 422,3

Materiella tillgångar 451,9 413,6 423,1

Övriga anläggningstillgångar 56,4 20,2 22,3

Summa anläggningstillgångar 870,5 813,1 867,7

Omsättningstillgångar

Varulager 413,1 391,2 390,4

Kundfordringar 237,2 223,7 236,0

Skattefordringar 34,1 21,0 15,0

Övriga fordringar 14,5 11,3 42,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50,9 53,4 31,8

Summa omsättningstillgångar 749,8 700,6 715,3

Likvida medel 190,2 179,2 144,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 810,5 1 692,9 1 727,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 680,8 625,1 514,1

Långfristiga skulder 533,3 593,7 499,0

Kortfristiga skulder 596,4 474,1 714,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 810,5 1 692,9 1 727,2

sammanfattning
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 

MSEK 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 179,6 123,7 123,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten –104,1 –54,7 –142,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –59,9 –34,1 –113,2

Summa årets kassaflöde 15,6 34,9 –133,0

Likvida medel vid periodens början 179,2 144,2 277,8

Kursdifferens i likvida medel –4,6 – –0,5

Likvida medel vid periodens slut 190,2 179,2 144,2

Segmentsinformation 

MSEK 2013   2012   2011

Nettoomsättning

Manufacturing Services Sverige 901,8 897,9 877,3

 Extern försäljning 892,1 887,0 861,9

 Intern försäljning 9,7 10,9 15,4

Manufacturing Services Europa 1 120,0 1 099,7 1 199,6

 Extern försäljning 1 060,5 1 030,2 1 138,0

 Intern försäljning 59,5 69,5 61,6

Development & Technology 174,8 157,7 151,9

 Extern försäljning 171,5 153,1 137,9

 Intern försäljning 3,3 4,6 14,0

Övrigt 73,9 78,3 82,9

 Extern försäljning 0,5 2,7 3,4

 Intern försäljning 73,4 75,6 79,5

Elimineringar –145,8 –160,6 –170,4

Total nettoomsättning 2 124,6 2 073,0 2 141,0

Rörelseresultat

Manufacturing Services Sverige 65,4 73,1 20,4

Manufacturing Services Europa 144,8 101,4 99,1

Development & Technology 17,6 4,6 4,1

Övrigt –39,7 13,1 –19,9

Summa 188,1 192,3 103,6

sammanfattning
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Nyckeltal och resultat per aktie 

MSEK 2013 2012 2011

Nettoomsättning (MSEK) 2 124,6 2 073,0 2 141,0

Rörelseresultat (EBIT) (MSEK) 188,1 192,3 103,6

Rörelseresultat före avskrivningar och 
 nedskrivningar (EBITDA) (MSEK) 283,0 284,0 207,7

Resultat före skatt (MSEK) 167,1 167,4 2,3

Periodens resultat (MSEK) 94,4 130,1 –44,7

Justerad EBIT (MSEK) 194,6 163,3 103,6

Justerad EBITDA (MSEK) 289,4 255,0 207,7

EBIT-marginal (%) 8,9% 9,3% 4,8%

EBITDA-marginal (%) 13,3% 13,7% 9,7%

Justerad EBIT-marginal (%) 9,2% 7,9% 4,8%

Justerad EBITDA-marginal (%) 13,6% 12,3% 9,7%

Avkastning på operativt kapital (%) 17,2% 18,4% 10,0%

Soliditet (%) 37,6% 36,9% 29,8%

Resultat per aktie före utspädning, (kr) 7,4 10,3 –3,7

Resultat per aktie efter utspädning, (kr) 7,1 9,9 –3,7

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 
(miljoner) 12,7 12,7 12,2

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 
(miljoner) 13,4 13,3 12,9

deFINITIONeR
Rörelseresultat (EBIT) Rörelseintäkter minus rörelsekostnader.

ebITdA Rörelseresultat med tillägg för av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar.

Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Operativt kapital summan av nettoskuld, minoritetsintresse och eget kapital.

Soliditet eget kapital i procent av totalt kapital.

Resultat per aktie Årets resultat delat med genomsnittligt antal aktier före utspädning över 
perioden.

Resultat per aktie efter utspädning Årets resultat efter utspädning delat med genomsnittligt 
antal aktier efter utspädning över perioden.

Justerad EBIT Rörelseresultat justerat för poster av engångskaraktär. Se avsnittet 
”Operationell och finansiell översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för 
mer information.

Justerad EBITDA EBITDA justerat för poster av engångskaraktär. Se avsnittet ”Operationell 
och finansiell översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information.

B.8 Proformaredovisning ej tillämplig. 

B.9 Resultatprognos ej tillämplig. recipharm avger ingen resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen ej tillämplig. inga anmärkningar har lämnats.

B.11 Rörelsekapital Recipharms bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att 
täcka behoven under den kommande tolvmånadersperioden. vid denna 
bedömning har Bolaget tagit hänsyn till den takt med vilken kundford-
ringar respektive leverantörsskulder regleras och omsättningshastigheten 
i bolagets varulager.

sammanfattning
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AVSnITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Slag av värdepapper Erbjudandet omfattar aktier av serie B i Recipharm AB (publ) med ISIN 
SE000757267. 

C.2 Valuta aktierna är denominerade i sek.

C.3 Totalt antal aktier Recipharms registrerade aktiekapital uppgår per dagen för Prospektet till 
12 685 715 SEK fördelat på 12 685 716 aktier av serie A och 12 685 714 
aktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

I Erbjudandet erbjuds 16 785 895 aktier av serie B, varav 10 443 038 avser 
nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och 6 342 857 avser befintliga 
aktier erbjudna av huvudaktieägarna. 

Baserat på full anslutning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget 
efter Erbjudandet att uppgå till 35 814 468, varav 12 685 716 aktier av 
serie A och 23 128 752 aktier av serie B, av vilka de nyemitterade aktierna i 
Erbjudandet kommer att uppgå till 10 443 038 aktier av serie B. Baserat på 
full anslutning i Erbjudandet och vid full konvertering av Bolagets konverti-
belprogram, kommer antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet och konver-
tering att öka till totalt 37 219 199 aktier. 

C.4 Rättigheter som hänger samman 
med värdepappren

Varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Varje aktie av serie A berät-
tigar till tio (10) röster.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av 
honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. 

Samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet och som kommer att upptas 
till handel är fritt överlåtbara och ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, 
vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation. 

Aktieägarna har företrädesrätt vid teckning av nya aktier, tecknings-
optioner och konvertibler, såvida bolagsstämman, eller styrelsen efter 
bolagsstämmans bemyndigande, inte beslutar om apportemission eller 
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

C.5 Eventuella 
överlåtelse inskränkningar

Ej tillämplig. De aktier som omfattas av Erbjudandet är fritt överlåtbara. 

C.6 Handel i värdepappren NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har den 3 mars 2014 beslutat 
att uppta aktierna till handel på NASDAQ OMX Stockholm under förutsätt-
ning att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls. Handeln beräknas 
påbörjas omkring den 3 april 2014.

C.7 Utdelningspolicy Recipharms utdelningspolicy innebär att utdelningen ska baseras på 
Koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklings-
möjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen 
är att utdelningen ska ha en jämn utveckling och uppgå till 30–50 procent 
av resultatet efter skatt för föregående räkenskapsår.

sammanfattning



10    inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)

AVSNITT d – RISKeR 

D.1 Huvudsakliga risker avseende 
Recipharm och branschen

Ägande av aktier är alltid förenat med ett risktagande. Ett antal faktorer 
kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. 

dessa risker inkluderar huvudsakligen

• Risken att efterfrågan på Bolagets produkter kan komma att påverkas 
negativt av marknadstrender, förändringar i läkemedelsrelaterade ersätt-
ningsprogram, ökad konkurrens på marknaden till följd av branschkonso-
lidering eller utvecklande av nya läkemedel. En sådan negativ utveckling 
skulle kunna leda till att bolagets intäkter minskar, vilket kan inverka 
negativt på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning.

• Risk föreligger även i form av beroende av enskilda kunder. Om någon av 
Recipharms viktigaste kunder skulle byta leverantör skulle detta inverka 
negativt på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

• Risken för avbrott, kontaminering eller störningar i produktionsprocessen 
och den därtill kopplade risken för produktansvar. Omfattande störningar 
i produktionsprocessen eller produktansvarsfall skulle kunna inverka 
negativt på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning.

• Risken att genomförda förvärv inte är framgångsrika och att finansiering 
av förvärv gör Bolaget finansiellt utsatt, vilket skulle kunna inverka nega-
tivt på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

• Risken att Bolaget inte får tillgång till nödvändig finansiering. Om 
Recipharm inte får tillgång till finansiering på för Recipharm  acceptabla 
villkor, kan detta få en negativ inverkan på Recipharms verksamhet, 
finansiella ställning och resultat, inkluderande specifikt att Recipharm 
kanske inte kan genomföra önskvärda förvärv eller strukturförändringar.

• Risker hänförliga till miljörelaterade frågor inkluderande att Bolaget 
kan drabbas av sanktioner om det inte kan möta de krav som ställs på 
bolagets verksamhet, vilket skulle kunna inverka negativt på recipharms 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

• Risken att Bolaget inte förmår att möta de höga krav som följer av 
lagstiftning, och ställs av myndigheter och kontrollorgan samt  kunders 
kvalitetskrav på bolaget, vilket skulle kunna leda till sanktioner, 
produktions stopp och minskade intäkter, vilket kan inverka negativt på 
Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning.

D.3 Huvudsakliga risker avseende 
värdepappren

Investeringar i värdepapper är förenade med risker. Sådana risker kan leda 
till att priset på Bolagets aktier faller avsevärt och en investerare riskerar 
att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Huvudsakliga risker avseende Recipharms värdepapper innefattar

• Risken att Huvudaktieägarnas intressen kan strida mot övriga aktie-
ägares, vilket kan påverka aktiekursen negativt.

• Risken att försäljning av aktier i Bolaget efter utgången av lock up- 
perioder kan påverka aktiernas kurs negativt.

• Risken att en aktiv och likvid marknad för de noterade aktierna inte 
utvecklas, vilket kan innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina 
aktier.

sammanfattning
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AVSNITT e – eRbjudANde 

E.1 Intäkter och kostnader avseende 
Erbjudandet

Bolagets bruttointänkter från Erbjudandet uppgår, baserat på prisinterval-
let i Erbjudandet, till lägst cirka 752 MSEK och högst cirka 898 MSEK före 
emissionskostnader. Bolaget och Huvudaktieägarna har förbundit sig att 
betala provision till managers baserat på bruttointäkterna. bolagets totala 
kostnader för noteringen på NASDAQ OMX Stockholm och för Erbjudandet 
uppskattas till cirka 43 MSEK, varav cirka 6,5 MSEK har belastat resulta-
tet för 2013, baserat på att det slutliga priset i Erbjudandet fastställs till 
ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet. huvudaktieägarnas 
kostnader i form av provision till Managers med anledning av Erbjudandet 
beräknas uppgå till omkring 24 MSEK baserat på att det slutliga priset i 
Erbjudandet fastställs till ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

E.2a Motiv till Erbjudandet Tillgång till kapitalmarknaden ger bättre möjligheter att realisera 
Recipharms målsättning att bli en ledande aktör på den globala CDMO-
marknaden. de senaste årens outsourcingtrend inom läkemedelsindustrin 
förväntas leda till att större andel av produktionen outsourcas, med eller 
utan tillhörande produktionsanläggning. Denna utveckling innebär en 
möjlighet för Recipharm att genomföra intressanta övertaganden av nya 
produktionsavtal. Likaså bedömer Recipharm att det under kommande 
år kommer att finnas goda möjligheter för Bolaget att spela en aktiv roll 
i pågående branschkonsolidering och genomföra förvärv som stödjer, 
 differentierar och utvecklar Bolagets marknadsposition.

i samband med den planerade noteringen på nasdaQ omX stockholm 
genomförs en nyemission om cirka 752-898 MSEK för att stärka Recipharm 
finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. Bolaget avser 
använda en del av nyemissionslikviden till kapacitetshöjande investeringar 
i befintliga anläggningar medan merparten är avsedd för framtida förvärv. 
Recipharm har identifierat ett flertal potentiella förvärvsobjekt som kan 
förväntas tillföra Bolaget vissa strategiska teknologier och bidra till geogra-
fisk expansion samt fortsatt lönsam tillväxt. Förvärv av varierande storlek 
i t ex nordamerika, indien och europa är av intresse och prioriterade områ-
den är tillverkning av potenta läkemedel (t ex cytostatika) och förfyllda 
sprutor. med en stärkt balansräkning och god likviditet stärks recipharm 
som en stabil outsourcingpartner och blir dessutom väl positionerat för att 
tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

en spridning av ägandet i recipharm underlättar och bidrar till delägande 
i Bolaget för de anställda, ger bättre förutsättningar att öka kännedomen 
om Bolaget och stärker Recipharms varumärke. Styrelsen bedömer att 
detta är viktigt såväl för att attrahera nya kunder och medarbetare som för 
att behålla kompetent personal. noteringen blir också en kvalitetsstämpel 
för Bolaget som kan få en positiv effekt på relationen till kunder och andra 
intressenter.

sammanfattning



12    inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)

E.3 Erbjudandets villkor • Erbjudandet omfattar 19 303 779 aktier av serie B om övertilldelnings-
optionen utnyttjas till fullo och vänder sig till såväl allmän heten i Sverige 
som  institutionella investerare i sverige och internationellt.

• Prisintervallet är fastställt till 72–86 SEK per aktie av serie B.

• Anmälningsperioden är mellan den 20 mars–1 april 2014 för allmän-
heten i Sverige och mellan den 20 mars–2 april 2014 för institutionella 
investerare.

• Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för erbjudandet till allmän-
heten ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från 
carnegies kontor, sebs kontor och swedbanks kontor. anmälningssedlar 
finns även tillgängliga på Recipharms hemsida, www.recipharm.com, 
samt på carnegies, sebs och swedbanks hemsidor (www.carnegie.se,  
www.sebgroup.com/prospectuses och www.swedbank.se/prospekt). 
anmälan kan lämnas till något av carnegie, sebs eller swedbanks kontor 
i sverige. kunder hos seb och swedbank kan anmäla sig via respektive 
banks internetbank. Anmälningssedlar enligt ovan kan även skickas till:

carnegie investment bank ab (publ) 
transaction support 
Regeringsgatan 56 
103 38 Stockholm

seb 
Emissioner R B6 
106 40 Stockholm

swedbank ab (publ) 
Emissioner E676 
105 34 Stockholm

Anmälan för institutionella investerare i Sverige och internationellt 
ska ske till carnegie, seb eller swedbank i enlighet med särskilda 
instruktioner.

• Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen för Recipharm efter 
samråd med joint lead managers, varvid målet kommer att vara att 
uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna 
bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel 
med recipharms aktier på nasdaQ omX stockholm.

• Tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 3 april 2014. 
Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som 
erhållit tilldelning i erbjudandet. institutionella investerare beräknas 
omkring den 3 april 2014 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning, 
varefter avräkningsnotor sänds ut. 

• Planerad likviddag är den 8 april 2014. 2

2 För kunder i SEB som angivit bankkonto omkring den 7 april 2014.

sammanfattning
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E.4 Intressen och intressekonflikter carnegie, seb och swedbank är managers i erbjudandet. managers 
tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Recipharm och 
huvudaktieägarna i samband med erbjudandet. 

Ingen av rådgivarna äger aktier i Recipharm och har, utöver på förhand 
avtalad ersättning för sina tjänster, inga andra ekonomiska intressen 
i Recipharm, förutom Swedbank som är långivare till Recipharm.

E.5 Säljande aktieägare / Lock up-avtal huvudaktieägarnas gemensamt ägda bolag b&e participation ab är 
 säljande aktieägare.

Efter noteringen av Recipharm har Lars Backsell och Thomas Eldered för 
avsikt att genomföra en uppdelning av ägandet i Recipharm innebärande 
att B&E Participation AB överlåter samtliga innehavda aktier i Recipharm 
till bolag som direkt eller indirekt ägs av lars backsell respektive thomas 
Eldered var för sig. Lars Backsell och Thomas Eldered kommer att förbinda 
sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta sina respektive aktieinnehav i 
Recipharm under en viss period räknat från första handelsdagen (lock up-
perioden), varvid Lars Backsell åtagit sig en lock up-period om 18 månader 
och Thomas Eldered en period om 36 månader. Vidare kommer Recipharms 
styrelse och koncernledningen att gentemot Managers förbinda sig att inte, 
under en period av 360 dagar räknat från Prospektets publicering, överlåta 
sina aktieinnehav i Recipharm. Nämnda personer innehar för närvarande 
konvertibler i Bolaget. Överlåtelsebegränsningen kommer att omfatta 
dessa konvertibler och de aktier i bolaget som erhålls i samband med 
konvertering.

Bolaget kommer i Placeringsavtalet förbinda sig, med vissa undantag, 
gentemot Managers bland annat att, under en period av 180 dagar från 
första dagen för handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, inte 
utan skriftligt medgivande från Joint Lead Managers, besluta eller föreslå 
bolagsstämma att besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av 
aktier eller andra finansiella instrument.

E.6 Utspädning Nyemissionen i samband med Erbjudandet kan medföra att antalet aktier 
i Bolaget ökar till högst 35 814 468, vilket motsvarar en utspädning om 
29 procent av kapitalet och 7 procent av rösterna. Recipharms aktie kapital 
kommer vid full konvertering av Bolagets konvertibelprogram, vilket förfal-
ler till återbetalning den 6 april 2014 om inte konvertering begärs senast 
den 5 april 2014, att öka med högst 702 365,50 SEK (motsvarar högst 
1 404 731 aktier), vilket motsvarar en utspädning om högst 3,77 procent av 
kapitalet och 0,93 procent av rösterna. Utspädningen till följd av konverti-
belprogrammet har gjorts med antagande att nyemissionen i Erbjudandet 
fulltecknas.

samtliga beräkningar av utspädning har gjorts med beaktande av uppdel-
ning av aktier 2:1 (så kallad aktiesplit) den 10 mars 2014.

E.7 Kostnader för investeraren courtage utgår ej.

sammanfattning
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Riskfaktorer

Ägande av aktier är alltid förenat med ett 
risktagande. Ett antal faktorer utanför Recipharms 
kontroll kan ha en negativ inverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning eller 
medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och 
en investerare riskerar att förlora hela eller delar 
av sitt investerade kapital. Detta gäller även för ett 
flertal faktorer vilkas effekter Recipharm kan påverka 
genom sitt agerande. 

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms 
kunna ha stor påverkan på Recipharms framtida utveckling. 
Redovisningen av riskfaktorer gör inte anspråk på fullstän-
dighet och inte heller är riskerna rangordnade efter grad av 
betydelse. Ytterligare risker och osäker heter som Recipharm 
inte känner till eller som för närvarande inte bedöms som 
väsentliga kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer 
som påverkar Recipharm. Utöver information som framgår av 
Prospektet bör därför varje investerare göra sin egen bedöm-
ning av varje riskfaktor och dess betydelse för Recipharms 
framtida utveckling samt komplettera med en egen allmän 
omvärldsbedömning. Det är också viktigt att investeraren 
löpande följer Bolagets informationsgivning.

VeRKSAMheTS- Och bRANSch RelATeRAde 
RISKeR
MARKNAdSTReNdeR
recipharms verksamhet påverkas av rådande trender på 
den globala läkemedelsmarknaden. bland dessa trender kan 
nämnas ökad outsourcing av utvecklings- och tillverknings-
tjänster, ökat intresse bland läkemedelsbolagen att flytta 
tillverkning av läkemedel till så kallade lågkostnadsländer 
samt ökat inslag av billigare generiska produkter, det vill säga 
kopior på läkemedel för vilka patenten löpt ut. Det kan inte 
uteslutas att förändringar av dessa eller andra marknads-
trender kan komma att inverka negativt på recipharms verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

LÄKEmEDELSRELATERADE ERSÄTTnIngSSySTEm
de produkter recipharm tillverkar säljs på ett stort antal geo-
grafiska marknader. En del av de produkter som Recipharm 
tillverkar är subventionerade och priserna reglerade av 
det offentliga, och/eller ersatta av försäkringssystemet, 
för att minska kostnaden för slut användaren. Förändringar 
i exempel vis nationella subventions system, förutsättningar 
för förskrivning av läkemedel och/eller ersättningsvillkor 
kan få stora effekter inom olika behandlingsområden och på 
enskilda marknader och kan därmed även komma att påverka 
Recipharms kunder och, som en följd av detta, Recipharm. 

KONKuRReNTeR Och pRISbIld
Recipharm verkar på en  fragmenterad marknad och 
Recipharm konkurrerar med både små och stora företag inom 
olika tjänstekategorier, segment och geografiska marknader. 
konkurrens bilden varierar mellan recipharms olika verksam-
hets områden och inom vissa områden är recipharm särskilt 
konkurrensutsatt. det kan inte uteslutas att konkurrensen 
ökar, exempelvis till följd av branschkonsolidering, vilket 

skulle kunna påverka recipharms marginaler negativt och 
därigenom inverka negativt på recipharms verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

KONKuRReRANde pROduKTeR
de produkter som recipharm tillverkar åt sina kunder kan 
komma att utsättas för ökad eller förändrad konkurrens 
genom utvecklandet av nya läkemedel. Om ett läkemedels-
bolag utvecklar ett nytt läkemedel med förbättrade egen-
skaper, jämfört med andra tillgängliga alternativ, kan det 
nya läkemedlet ta marknadsandelar på bekostnad av redan 
befintliga läkemedel, vilket i sin tur kan påverka försäljnings-
volymerna av äldre konkurrerande läkemedel negativt. Detta 
trots att förskrivare och slutanvändare av läkemedel normalt 
inte brukar vara lättrörliga i sina val av läkemedel. I de fall 
recipharm tillverkar ett sådant äldre konkurrerande alterna-
tiv kan således nya produkter komma att inverka negativt på 
Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

RåVARupRISeR 
Inköp av råvaror, såsom olika kemikalier och andra insats-
varor som är nödvändiga för läkemedelstillverkning, utgör 
en väsentlig del av recipharms totala kostnader. recipharm 
har hittills varit lyckosamma med att begränsa prishöjningar 
från underleverantörer och, i de fall priset höjts, kunnat 
föra merkostnaden vidare till sina kunder, men det kan inte 
garanteras att så kommer att vara möjligt även i framtiden. 
Förändringar av råvarupriser kan komma att inverka negativt 
på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

beROeNde AV eNSKIldA KuNdeR Och pROduKTeR
recipharms avtal med kunder har varierande avtalstider, 
med eller utan exklusivitetsåtaganden från båda parter. 
Möjligheten att ingå exklusivitetsåtaganden måste bedömas 
med utgångspunkt från omständigheterna i det enskilda 
fallet med beaktande av konkurrensrättsliga regler och det 
kan inte uteslutas att någon eller några av åtagandena kan 
ifråga sättas juridiskt. Kundavtalen innehåller vidare ibland en 
rätt för part att säga upp avtalet under vissa förutsättningar, 
t. ex. vid en s. k. change of control som kan uppkomma som en 
följd av att Huvudaktieägarna avyttrar aktier. Det är en tids- 
och kostnads mässigt krävande process för kunden att byta 
leverantör för tjänster av sådan art som Recipharm tillhanda-
håller. recipharms relationer med dess viktigaste kunder 
är oftast långa och enligt Recipharms uppfattning goda. Av 
Recipharms omsättning under räkenskapsåret 2013, stod den 
enskilt största kunden för 24 procent och de tre största för 
61 procent. Det förekommer att avtal sägs upp eller löper ut, 
men mesta dels så förlängs avtalen, ibland med förändrade 
villkor. Om någon av Recipharms viktigaste kunder skulle byta 
leverantör när avtalet går ut, eller när avtalet på annat sätt 
gör detta möjligt, skulle det inverka negativt på Recipharms 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

pROduKTIONSpROceSSeN 
recipharms produktionsverksamhet består av en kedja av 
processer där avbrott eller störningar (inkluderande konta-
mination) i något led kan få konsekvenser för Recipharms 
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förmåga att framställa produkter i den omfattning de efter-
frågas. Recipharm har i händelse av egendomsskada hos 
Recipharm, kund eller leverantör tecknat avbrottsförsäkringar 
som skydd mot omedelbara ekonomiska förluster i samband 
med störningar eller avbrott i produktions verksamheten. 
avbrott i produktions processen kan komma att inverka nega-
tivt på recipharms verksamhet samt, i den mån ekonomiska 
förluster inte täcks av avbrottsförsäkring, negativt påverka 
resultat och finansiell ställning. 

PRODuKTAnSVAR OCh FöRSÄKRIngSSKyDD
Recipharms verksamhet, exempelvis rörande produktutveck-
ling och produktion, kan medföra risk för produkt ansvar. 
Trots att Recipharm har ett omfattande försäkringsskydd mot 
produktansvar kan det inte uteslutas att Recipharm blir före-
mål för skadeståndsanspråk, som inte helt eller delvis täcks 
av försäkring, i händelse av skador till följd av användande av 
 produkter som utvecklats eller tillverkats av recipharm. det 
kan inte heller uteslutas att någon riktar skadeståndsanspråk 
mot recipharm på annan grund och att inte heller detta helt 
eller delvis täcks av Recipharms försäkringsskydd. Bifall till 
sådant skadeståndsanspråk skulle kunna komma att inverka 
negativt på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

SKyDD AV ImmATERIELLA  RÄTTIghETER OCh KnOw-hOw 
recipharms tillgångar består i viss utsträckning av immate-
riella rättigheter. framtida produkt- och teknologiutveckling 
samt eventuella förvärv kan komma att innebära att immate-
riella rättigheter utgör en allt större del av Koncernens 
samlade tillgångsmassa. Det finns alltid en risk att Recipharm 
inte kan hävda sina rättigheter fullt ut. Detta skulle kunna 
komma att inverka negativt på recipharms verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Vidare utmärks den bransch 
som recipharm verkar inom av snabb teknisk utveckling. det 
finns därför alltid en risk att nya teknologier och produkter 
utvecklas som kringgår eller ersätter recipharms nuvarande 
och framtida immateriella rättigheter. Recipharm är dessutom 
beroende av know-how och det kan inte uteslutas att konkur-
renter utvecklar motsvarande know-how, eller att recipharm 
inte lyckas skydda sitt kunnande eller varumärke på ett 
effektivt sätt. En sådan utveckling skulle kunna ge en negativ 
inverkan på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. det kan inte uteslutas att recipharm oavsiktligt kan 
anses göra intrång i annans immateriella rättigheter. Det kan 
inte heller uteslutas att recipharm av i dagsläget okänd anled-
ning dras in i domstols processer av konkurrenter för påstådda 
intrång i konkurrenters rättigheter. intrångstvister kan, 
i likhet med andra tvister, vara kostsamma och tidskrävande 
och därför ha en negativ inverkan på Recipharms verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. 

BEROEnDE AV nyCKELPERSOnER OCh REKRyTERIng
Recipharms framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på 
företagsledningens, styrelsens och andra nyckel personers 
kunskap, erfarenhet och engagemang. Recipharm har 
ingått  anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som 
Recipharm bedömer vara marknads mässiga. Recipharm 
ser hela sin personal som en väsentlig tillgång och lägger 
därför stor vikt vid att upprätthålla en god personalpolitik 
och arbetar aktivt med succession avseende ledande befatt-
ningshavare. Trots detta finns det inte någon garanti för att 
Recipharm kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner 
eller att man kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad per-
sonal i framtiden. Om någon av Recipharms nyckelpersoner 
slutar eller Recipharm misslyckas med att vid behov rekrytera 

ny kvalificerad personal kan detta komma att inverka negativt 
på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FöRVÄRV OCh FInAnSIERIng AV FöRVÄRV
Recipharm arbetar utifrån en aktiv förvärvsstrategi och 
även fortsättningsvis förväntas en del av Recipharms till-
växt komma att utgöras av strategiska förvärv. Det kan inte 
garanteras att recipharm kommer att kunna hitta lämpliga 
förvärvsobjekt eller erhålla erforderlig finansiering för fram-
tida förvärvsobjekt på för Recipharm acceptabla villkor. Detta 
kan komma att leda till en minskad tillväxt för Recipharm. 
Framtida förvärv av bolag eller verksamheter kan medföra 
risker. Detta inkluderar verksamhets- och bolagsspecifika 
risker, såsom exempelvis att köpeskillingen i efterhand inte 
visar sig motsvara det förvärvade objektets verkliga värde, 
exponering för okända förpliktelser eller högre kostnader 
än förväntat för förvärv. Det finns också en risk att inte-
greringsprocesser kan komma att ta längre tid eller bli mer 
kostsamma än beräknat och att förväntade synergier helt 
eller delvis uteblir vilket kan inverka negativt på recipharms 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FöRmågA ATT hAnTERA TILLVÄxT 
recipharms tillväxt har tidvis ställt stora krav på  ledningen 
och på den operativa och finansiella infrastrukturen. 
Recipharm bedömer att Koncernens tillväxt kan komma att 
fortsätta även framgent. Recipharms befintliga kontroll-, 
styr-, redovisnings- och informations system kan komma att 
visa sig otillräckliga för en fortsatt tillväxt och ytterligare 
investeringar inom dessa områden kan därför bli nödvändiga. 
Om Recipharm visar sig vara oförmöget att kontrollera eller 
tillgodose en fortsatt tillväxt på ett effektivt sätt kan detta 
komma att inverka negativt på recipharms verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

leVeRANTöReR
Recipharm strävar efter att bygga lång siktiga relationer med 
sina leverantörer. Enligt Recipharms bedömning är Recipharm 
inte långsiktigt beroende av någon enstaka leverantör. Om en 
eller flera av Recipharms leverantörer skulle avbryta sam-
arbetet med recipharm skulle detta kunna påverka recipharms 
kortsiktiga förmåga att tillverka produkter i den omfattning som 
de efterfrågas. För att Recipharm ska kunna leverera produk-
ter till sina kunder är Bolaget beroende av att leveranser från 
leverantörerna motsvarar överenskomna krav vad gäller exem-
pelvis mängd, kvalitet och leveranstid. felaktiga eller uteblivna 
leveranser kan innebära ett hinder i recipharms produktions-
process. sådana avbrott kan komma att inverka negativt på 
Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

MIljö
läkemedelstillverkning inbegriper användning av bland annat 
kemikalier som kan vara miljöfarliga. Läkemedel tillhör en 
grupp av kemikalier som medvetet designas för att vara 
biolo giskt aktiva. i händelse av utsläpp skulle dessa kunna 
komma att skada män niskor, djur och växter allvarligt. 
recipharm bedriver inte  primärtillverkning men däremot 
 sekundärtillverkning. primärtillverkning innebär produktion av 
bland annat aktiva och passiva ingredienser i kemiska proces-
ser som potentiellt kan medföra negativ inverkan på miljön. 
Sekundärtillverkning handlar om att färdigställa slutliga 
produkter av ingredienser som hämtats från  primärtillverkare. 
Inom sekundärtillverkning används mindre miljöfarliga 
kemikalier, främst lösningsmedel såsom alkohol. Koncernens 
direkta miljöpåverkan sker genom utsläpp till omgivande luft 
och avloppsvatten. 

riskfaktorer
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Recipharm omfattas av många olika miljö-, hälso- och andra 
skyddsregler i form av lagstiftning och myndighets föreskrifter 
i de olika jurisdiktioner i vilka recipharm har produktionsan-
läggningar. Regleringarna påverkar bland annat framställning, 
lagring, utsläpp, hantering och transport av läkemedel och 
andra farliga ämnen, samt arbetsmiljö. 

En miljöutredning utförd av Sweco har visat att det vid en 
mätning av utsläpp av organiska lösningsmedel till luft vid en 
av Koncernens anläggningar har uppmätts värden överskri-
dande gränsvärdet i aktuellt tillstånd. Miljöundersökningar har 
utvisat att det finns föroreningar på två av Koncernens fastig-
heter hänförliga till tidigare bedriven verksamhet på fastig-
heterna. Lokala myndigheter har inte krävt några åtgärder på 
grund av detta.

Det kan inte uteslutas att, om Recipharm bryter mot, eller 
inte lyckas nå upp till de krav som ställs i de regler eller andra 
liknande bestämmelser som Koncernen omfattas av, eller 
i erhållna tillstånd, eller, om Koncernen inte lyckas utverka 
erforderliga tillstånd, kan Koncernen komma att bötfällas eller 
bli föremål för andra sanktioner. Vid omfattande överträdelser 
av ett givet tillstånd eller av i tillståndet meddelade villkor, 
kan det i vissa fall till och med bli fråga om en omprövning 
av tillståndet, alternativt ett återkallande av detsamma med 
förbud mot fortsatt verksamhet. Det kan heller inte uteslutas 
att myndig heter framöver kan komma att kräva åtgärder och 
att det i framtiden kan uppkomma kostnader för  sanering 
av de aktuella fastigheterna eller av andra fastigheter där 
Recipharm bedriver verksamhet, bland annat eftersom det 
historiskt bedrivits industriell verksamhet på några av de 
fastig heter där Koncernen idag bedriver sin verksamhet. 
Detta skulle kunna komma att få en negativ inverkan på 
Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Det kan heller inte uteslutas att miljö lagstiftningen inom 
Recipharms verksamhetsområden i framtiden kommer att 
ändras på ett sätt som kan försvåra Recipharms miljörelate-
rade risk hantering.

SKATTeR Och AVGIFTeR
Recipharms verksamhet bedrivs i flera länder och såvitt sty-
relsen känner till sker detta i enlighet med gällande skatte-
lagstiftning för såväl den verksamhet som bedrivs i Sverige 
som den som bedrivs utomlands. det kan dock inte uteslutas 
att Recipharms tolkning av dessa skatteregler är felaktig 
eller att lagstiftningen förändras, eventuellt med retroaktiv 
verkan. Genom svensk eller utländsk skattemyndighets beslut 
kan därför Recipharms tidigare eller nuvarande skattesitua-
tion komma att förändras, vilket kan komma att få en negativ 
inverkan på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

TVISTeR
Recipharm är från tid till annan inblandat i tvister inom ramen 
för den normala affärsverksamheten. Större och komplicerade 
tvister kan vara kostsamma, tids- och resurskrävande och kan 
komma att störa den normala affärsverksamheten. Det kan 
inte heller uteslutas att resultatet av tvister kan ha negativ 
inverkan på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

TILLSTånDSFRågOR OCh PåVERKAn AV LAgSTIFTnIng, 
mynDIg hETER OCh KOnTROLLORgAn SAmT KunDERS 
KVAlITeTSKRAV
Recipharm är i likhet med andra företag inom läkemedels-
industrin beroende av och föremål för åtgärder och  kontroller 
från såväl myndigheter som kunder. Dessa kontroller och 
åtgärder syftar till att verifiera att Recipharm uppfyller 
de krav, särskilt så kallade gmp-krav 1, som ställs på till-
verkningen av läke medel och tillverkningskedjan, inklusive 
underleverantörer. 

om det vid en kontroll av någon av recipharms produk-
tionsanläggningar skulle framkomma att det föreligger brister 
och att produkterna inte uppfyller gällande specifikationer 
eller andra krav, kan recipharm tvingas vidta åtgärder och 
stoppa produktionen, vilket kan påverka intäkterna  negativt. 
underlåtenhet att uppnå och upprätthålla tillverknings-
standarder som uppfyller GMP-krav skulle även kunna leda till 
tillverkningsfel, vilket i sin tur kan medföra att produkterna 
måste återkallas eller leda till förseningar eller brister i leve-
ranser, höga kostnader, produkt ansvar eller andra problem 
som kan skada recipharms verksamhet. 

Stora delar av Recipharms verksamhet omfattas av lag-
stiftning eller åtaganden i avtal som bland annat reglerar 
omfattande tillståndsprocesser, kvalitetskontroller och krav 
på dokumentation. det kan inte uteslutas att recipharms 
verksamhet, resultat och finansiella ställning kan komma att 
påverkas negativt av svårigheter att möta myndigheters, 
kontroll organs samt kunders befintliga föreskrifter och krav 
eller förändringar av dessa. För det fall Recipharm skulle för-
lora för verksamheten nödvändiga tillstånd skulle detta kunna 
leda till avsevärd negativ påverkan på recipharm.

 
VAluTARISKeR – TRANSAKTIONS- Och 
OmRÄKnIngSExPOnERIng
Recipharm bedriver sin verksamhet i ett flertal europeiska 
länder och genererar därför omsättning och kostnader i andra 
valutor än SEK, främst EUR och GBP.

I de flesta bolag genereras intäkter och kostnader, för-
utom råmaterial, i samma valuta. i koncernen som helhet 
matchar intäkter och kostnader i olika valutor varandra 
väl. Ibland är det inte möjligt att matcha intäkter och 
kostnader i samma valuta och till följd av detta påverkas 
Recipharms resultat av valutafluktuationer. Till följd härav 
kan  valutafluktuationer få en negativ  inverkan på Recipharms 
resultat och ställning i övrigt. Vid omräkning av de utländska 
dotterbolagens tillgångar och skulder till sek uppstår valuta-
risk i form av omräkningsexponering för Recipharm som kan 
få effekt på Koncernens finansiella ställning.

BELånIngS- OCh RÄnTERISKER
Recipharms verksamhet finansieras delvis genom ränte-
bärande lån. Det innebär att en viss del av Recipharms fram-
tida kassaflöden kommer att användas till betalning av räntor, 
vilket minskar de medel som är tillgängliga för investe ringar, 
utveckling av Recipharms verksamhet samt andra affärsmöj-
ligheter. En räntehöjning kan följaktligen komma att med-
föra att en större andel av kassaflödet än  tidigare måste tas 
i anspråk för betalning av Recipharms räntor och  där igenom 

1 GMP-krav avser krav på att en tillverkare följer Good Manufacturing Practice.
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inverka negativt på recipharms verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Recipharm  strävar efter att ha en 
låneportfölj med en balanserad mix av kort- och långfristiga 
lån, vanligen med räntor som är bundna till officiella inter-
bankräntor. Recipharm har en långsiktig lånefacilitet som är 
beroende av att vissa sedvanliga s. k. kovenanter avseende 
nettoskuld/rörelseresultat före avskrivningar, kassaflöde/
(amortering + räntor) och räntetäckningsgrad uppfylls och 
om så inte sker kan lån givaren kräva omförhandling och 
lånet kan sägas upp i förtid. Om Recipharm inte uppfyller 
sina  åtaganden enligt villkor för vid var tid gällande låne avtal, 
kan det få en väsentligt negativ inverkan på Recipharms 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare kan en 
sådan händelse negativt påverka Recipharms möjlighet att 
erhålla ny finansiering på för Recipharm acceptabla villkor. 

lIKVIdITeTSRISK
Likviditetsrisk avser risken för att Recipharm på grund av brist 
på likvida medel inte kan fullgöra sina  ekonomiska åtaganden 
eller får minskad  möjlighet att bedriva verksamheten på ett 
effektivt sätt. Recipharms likviditet påverkas bland annat av 
betalningsvillkor i krediter till kunder och krediter från leve-
rantörer. Det kan inte uteslutas att Recipharm som en följd av 
idag okända händelser kan komma att få en brist på likvida 
medel vilket i sin tur skulle kunna komma att inverka negativt 
på Recipharms verksamhet, resultat och finansiella ställning.

KRedITRISK
Recipharm accepterar vanligtvis endast kunder med hög 
kreditvärdighet. vidare karaktäriseras branschen av långa 
kundkontrakt där kunden är starkt beroende av sin leverantör. 
Trots detta finns risk när Recipharm säljer sina produkter och 
tjänster till sina kunder att betalning kan utebli vilket kan leda 
till negativ inverkan på Recipharms verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

RISKeR FöReNAde Med FRAMTIdA 
FINANSIeRINGSbehOV
Det kan inte uteslutas att det i framtiden kommer att uppstå 
behov av ytterligare finansiering av Recipharm, till exempel 
i samband med förvärv, investeringar, marknadssatsningar 
och satsningar inom R&D. Om Recipharm inte får tillgång till 
finansiering på för Recipharm acceptabla villkor, kan detta få 
en negativ inverkan på Recipharms verksamhet, finansiella 
ställning och resultat, inkluderande att recipharm kanske inte 
kan genomföra önskvärda förvärv eller strukturförändringar.

RISKeR FöReNAde Med AKTIeRNA 
Och eRbjudANdeT
ÄgARE mED BETyDAnDE InFLyTAnDE
Huvudaktieägarna äger före Erbjudandet samtliga aktier 
i Bolaget och kommer att kvarstå som huvudägare även efter 
Erbjudandet och därmed förfoga över en betydande röst-
majoritet i Bolaget. Följaktligen kan Huvudaktieägarna starkt 
komma att påverka recipharm avseende bland annat sådana 
angelägen heter som är föremål för omröstning på bolags-
stämma, exempelvis styrelseval. Huvudaktieägarna har också 
möjlighet att förhindra att Recipharm förvärvas genom ett 

offentligt uppköpserbjudande, eller att vidta andra åtgärder 
som kan komma att påverka aktiekursen negativt.

AKTIEFöRSÄLJnIng FRån  huVuDAKTIEÄgARnA 
eFTeR uTGåNGeN AV lOcK up-peRIOdeN
Marknadspriset på Recipharms aktie kan komma att falla till 
följd av att aktier avyttras i marknaden i osedvanligt stor 
utsträckning efter Erbjudandets genomförande, eller om 
marknaden skulle uppfatta att en sådan avyttring kan komma 
att bli aktuell. En sådan försäljning skulle i framtiden kunna 
försvåra för Recipharm att ge ut aktier eller andra finansiella 
instrument till ett pris och vid en tidpunkt som Bolaget bedö-
mer som lämpligt. Avyttring av aktier från Huvudaktieägarna 
skulle vidare kunna innebära att avtalsrelationer med kunder 
eller banker upphör av kommersiella skäl eller på grund 
av villkor i ingångna avtal (s. k. change of control-villkor). 
Huvudaktieägarna har förbundit sig att inte avyttra någon del 
av sitt ägande under en tidsperiod om 18–36 månader från 
första handelsdagen (lock up-perioden). Joint Lead Managers 
kan dock komma att ge sitt skriftliga godkännande till att 
avyttring sker innan dess. Försäljning av stora volymer av 
Bolagets noterade aktier efter utgången av lock up- perioden 
kan få en negativ inverkan på aktiernas marknadspris.

lIKVIdITeT I AKTIeN
Recipharm har ansökt om notering av aktierna på NASDAQ 
OMX Stockholm. Det har inte förekommit någon handel 
i Bolagets aktier före Erbjudandet. Recipharm kan varken 
uttala sig om eller garantera att investerarnas intresse för 
bolaget kommer att leda till aktiv handel i aktien eller att 
 handeln i aktierna kommer att fungera tillfredställande fram-
gent. om en aktiv och likvid handel inte kan uppnås eller inte 
blir varaktig kan det innebära svårigheter för aktie ägarna att 
sälja sina aktier.

bOlAGeTS AKTIeKuRS
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risk-
tagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma 
att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens  utveckling 
är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolags-
specifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. 
Det är inte möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de 
faktorer som kan komma att påverka priset på dess aktie. 

FRAMTIdA uTdelNING
Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana 
utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, 
finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapital behov, inves-
teringsbehov och andra faktorer. Villkoren i befintliga och 
framtida kreditavtal kan också förhindra eller begränsa att 
utdelning sker. 

riskfaktorer
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Inbjudan till förvärv av aktier i Recipharm

I syfte att främja Recipharms fortsatta utveckling och expansion samt med anledning av Bolagets ansökan om notering 
av Bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm har styrelsen för Recipharm och Huvudaktieägarna beslutat 
att genomföra en ägar spridning av aktier av serie B i Bolaget genom en nyemission och en försäljning av befintliga aktier 
av serie B. Erbjudandepriset bestäms genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom 
intervallet 72–86 SEK per aktie av serie B. Erbjudandepriset i erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 86 
SEK per aktie. Det slutligt fastställda erbjudandepriset kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 
3 april 2014.

Styrelsen för Recipharm har således beslutat att lämna förevarande erbjudande till allmänheten i Sverige samt 
institu tionella investerare i Sverige och utlandet avseende förvärv av aktier av serie B i Bolaget, och avser att med stöd 
av  bemyndigande lämnat vid årsstämma den 10 mars 2014, besluta om nyemission av 10 443 038 aktier av serie B. 
Beroende på det erbjudande  pris som fastställs inom det ovannämnda intervallet beräknas Bolaget tillföras lägst cirka 752 
MSEK och högst cirka 898 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet 1. Nyemissionen medför att Recipharms aktie-
kapital ökar med 5 221 519 SEK från 12 685 715 SEK till 17 907 234 SEK. 

vidare har huvudaktieägarna beslutat att erbjuda allmänheten i sverige samt institutioner i sverige och utlandet att 
förvärva 6 342 857 befintliga aktier av serie B. Utöver detta har Huvudaktieägarna förbundit sig att på begäran av Joint 
Lead Managers sälja ytterligare högst 2 517 884 befintliga aktier av serie B för att täcka eventuell övertilldelning i sam-
band med Erbjudandet (”övertilldelningsoptionen”). Huvudaktieägarna kommer, med vissa undantag, att förbinda sig 
att – utöver de aktier som omfattas av övertilldelningsoptionen – inte sälja eller på annat sätt överlåta deras innehav 
under en viss period efter att handeln på NASDAQ OMX Stockholm har inletts (”lock up-perioden”). Lock up-perioden för 
Huvudaktieägarna är 18–36 månader från första dagen för handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Vidare 
kommer Recipharms styrelse och koncernledningen gentemot Managers förbinda sig att inte, under en period av 360 
dagar räknat från Prospektets publicering, avyttra sina innehav (se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information – Placeringsavtal”). Vidare kommer Bolaget, med vissa undantag, att förbinda sig gentemot Managers bland 
annat att, under en period av 180 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, inte 
utan skriftligt medgivande från Joint Lead Managers, besluta eller föreslå bolagsstämma att besluta om ökning av aktie-
kapitalet genom emission av aktier eller andra finansiella instrument (se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information”).

Härmed inbjuds till förvärv av sammanlagt 16 785 895 aktier av serie B i Recipharm i enlighet med villkoren 
i Prospektet, motsvarande cirka 47 procent av kapitalet och cirka 11 procent av rösterna i Bolaget räknat efter full anslut-
ning i Erbjudandet. Utnyttjas över tilldelningsoptionen till fullo omfattar Erbjudandet 19 303 779 aktier av serie B, motsva-
rande cirka 54 procent av kapitalet och cirka 13 procent av rösterna i Recipharm 2. 

Förutsatt full anslutning till Erbjudandet och att övertilldelnings optionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av 
Erbjudandet till 1 390–1 660 MSEK före emissionskostnader. 

Jordbro den 19 mars 2014

 recipharm ab (publ) b&e participation ab 3 
 Styrelsen Lars Backsell och Thomas Eldered 

1 Kostnader hänförliga till provisionsersättning till Managers och övriga uppskattade transaktionskostnader vilka belastar Bolaget beräknas uppgå till 
omkring 43 MSEK baserat på att det slutliga priset i Erbjudandet fastställs till ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

2 Samtliga beräkningar har gjorts med beaktande av uppdelning av aktier 2:1 (så kallad aktiesplit) den 10 mars 2014.
3 B&E Participation AB har organisationsnummer 556510-1879 och adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige.
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1 CDMO är en förkortning av ”Contract Development and Manufacturing Organisation” och syftar i detta sammanhang till bolag som erbjuder både 
tillverknings- och utvecklingstjänster för läkemedelsbranschen. För mer information, se avsnittet ”Marknadsbeskrivning”.

2 Vid extra bolagsstämma den 18 mars 2014 valdes Joan Traynor till ny styrelseledamot i Bolaget. Joan Traynor har inte deltagit i upprättandet av Prospektet 
och ovanstående försäkran lämnas därför inte av Joan Traynor.

bakgrund och motiv

1995 fattade det svenska läkemedels- och bioteknikföretaget Pharmacia det strategiska beslutet att koncentrera sin 
tablett produktion till ett fåtal anläggningar. Som en följd av beslutet skulle bolagets tablettanläggning i Årsta utan-
för Stockholm komma att läggas ner. Lars Backsell, dåvarande chef för Pharmacias egenvårdsläkemedel, och Thomas 
Eldered, dåvarande fabrikschef på anläggningen i Årsta, förvärvade tablettanläggningen i Årsta samt ett antal mindre 
läkemedelsprodukter genom det nystartade bolaget Recip AB. Samtliga 140 anställda vid anläggningen kunde då ges fort-
satt anställning. Verksamheten hade vid övertagandet en försäljning exklusive egna produkter om 180 MSEK och en total 
årlig försäljning på cirka 220 MSEK. 2001 gavs affärsområdet som var verksamt inom uppdragstillverkning av läkemedel 
inom Recip AB namnet Recipharm. Fram till 2007, då affärsområdet för egna läkemedel i Recip AB avyttrades tillsammans 
med varumärket Recip, växte Recipharm kraftigt inom uppdragstillverkning. Ytterligare sex anläggningar övertogs via 
nya produktionsavtal eller förvärv mellan 1995 och 2007 vilket tillförde verksamheten produktionskapacitet, ny avan-
cerad teknologi, nya beredningsformer och fler kunder. Under 2007 fastställde Recipharm strategin att bli en  renodlad 
leverantör av tillverknings- och utvecklingstjänster vilket bland annat för anledde att Bolaget avyttrade och stängde vissa 
produktionsanläggningar och enheter. Recipharm har sedan dess fortsatt att växa.

Tillväxten i Recipharm kommer främst från nya uppdrag inom tillverknings- och utvecklingstjänster för läkemedels-
branschen. Genom att ingå stora produk tions avtal där Bolaget ofta tar över tillhörande produktionsanläggning skapar 
Recipharm viktiga och långsiktiga affärsrelationer. Till exempel har Recipharm under senare år i samband med ingående 
av större produktionsavtal tagit över anläggningar i Spanien och i Frankrike. Den utökade produktionskapaciteten möjlig-
gör ytterligare uppdrag till andra befintliga och nya kunder. Utöver att ingå nya produktions avtal har Recipharm sedan 
2007 genom fört flera förvärv. De senaste förvärven inkluderar en frystorkningsverksamhet i Tyskland, Wasserburger 
Arzneimittelwerk och en portfölj av produkträttig heter från belgiska UCB Pharma.

Idag är Recipharm en europeisk  koncern med kunder inom hela läke medelsindustrin, från stora läkemedels bolag till 
små nischaktörer. Med en nettoomsättning om cirka 2,1 miljarder SEK för år 2013 och en genomsnittlig årlig tillväxt 
om cirka 15  procent sedan 2007, bedömer styrelsen för Recipharm att en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX 
stockholm nu är ett viktigt nästa steg i bolagets utveckling.

Tillgång till kapitalmarknaden ger bättre möjligheter att realisera Recipharms målsättning att bli en ledande aktör 
på den  globala cdmo-marknaden 1. De senaste årens out sourcingtrend inom läkemedelsindustrin förväntas leda till att 
större andel av produktionen outsourcas, med eller utan tillhörande produktionsanläggning. Denna utveckling innebär en 
möjlighet för Recipharm att genomföra intressanta övertaganden av nya produktionsavtal. Likaså bedömer Recipharm 
att det under  kommande år kommer att finnas goda möjligheter för Bolaget att spela en aktiv roll i pågående bransch-
konsolidering och genomföra förvärv som stödjer, differentierar och utvecklar Bolagets marknadsposition. 

I samband med den planerade noteringen på NASDAQ OMX Stockholm genomförs en nyemission om cirka 752–898 
MSEK för att stärka Recipharm finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. Bolaget avser använda en del av 
nyemissionslikviden till kapacitetshöjande investeringar i befintliga anläggningar medan merparten är avsedd för fram-
tida förvärv. Recipharm har identifierat ett flertal potentiella förvärvsobjekt som kan förväntas tillföra bolaget vissa 
strategiska teknologier och bidra till geografisk expansion samt fortsatt lönsam tillväxt. Förvärv av varierande storlek i 
t ex nordamerika, indien och europa är av intresse och prioriterade områden är tillverkning av potenta läkemedel (t ex 
cytostatika) och förfyllda sprutor. Med en stärkt balansräkning och god likviditet stärks Recipharm som en stabil outsour-
cingpartner och blir dessutom väl positionerat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter. 

En spridning av ägandet i Recipharm underlättar och bidrar dessutom till delägande i Bolaget för de anställda, ger 
bättre förutsättningar att öka kännedomen om Bolaget och  stärker Recipharms varumärke. Styrelsen bedömer att detta 
är viktigt såväl för att attrahera nya kunder och medarbetare som för att behålla kompetent personal. Noteringen blir 
också en kvalitetsstämpel för Bolaget som kan få en positiv effekt på relationen till kunder och andra intressenter.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Recipharm med anledning 
av ansökan om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm samt det i samband därmed lämnade Erbjudandet.

Styrelsen för Recipharm är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att styrelsen2 har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Prospekt, såvitt styrelsen vet, överensstämmer 
med faktiska  förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Jordbro den 19 mars 2014

recipharm ab (publ)
Styrelsen

Styrelsen för Recipharm är ensamt ansvarig för innehållet i detta Prospekt i enlighet med vad som framgår häri. 
B&E Participation AB bekräftar dock bundenhet av villkoren för Erbjudandet i enlighet med vad som framgår av avsnittet 
”Villkor och anvisningar”.

b&e participation ab
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villkor och anvisningar

I syfte att underlätta beskrivningen av Erbjudandet görs i 
detta avsnitt ingen åtskillnad mellan de nyemitterade aktierna 
och de befintliga aktier som kan komma att säljas.

eRbjudANdeT
Erbjudandet omfattar totalt 16 785 895 aktier av serie B, 
varav 10 443 038 nyemitterade aktier av serie B samt  
6 342 857 befintliga aktier av serie B och är uppdelat i två 
delar:

• erbjudandet till allmänheten i sverige 1

• erbjudandet till institutionella investerare i sverige och 
utlandet 2 

Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom 
pressmeddelande omkring den 3 april 2014.

öVeRTIlldelNINGSOpTION
Erbjudandet kan komma att omfatta upp till ytterligare högst 
2 517 884 aktier av serie B, motsvarande 15 procent av det 
högsta antalet aktier av serie B som omfattas av Erbjudandet, 
om den övertilldelningsoption som beskrivs i avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information – Placeringsavtal” 
utnyttjas för att täcka eventuell övertilldelning i samband med 
erbjudandet 3. 

FöRdelNING AV AKTIeR
Fördelning av aktier mellan respektive del av Erbjudandet 
kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer 
att beslutas av styrelsen för Recipharm och Huvudaktieägarna 
i samråd med joint lead managers.

ANbudSFöRFARANde
För att uppnå en marknadsmässig prissättning av de aktier 
som omfattas av Erbjudandet kommer institutionella investe-
rare att ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande 
genom att lämna in intresseanmälningar. Anbudsförfarandet 
pågår under perioden 20 mars–2 april 2014. Genom detta 
förfarande fastställs erbjudandepriset för samtliga aktier 
i Erbjudandet. Anbudsförfarandet för institutionella investe-
rare kan komma att avbrytas tidigare. Meddelande om sådant 
eventuellt avbrytande lämnas genom pressmeddelande 
via en eller flera internationella nyhetsbyråer. Se avsnittet 
”erbjudandet till institutionella investerare” nedan.

eRbjudANdepRIS
Priset i Erbjudandet förväntas komma att fastställas inom 
intervallet 72–86 SEK per aktie. Pris intervallet har fast-
ställts av styrelsen för Recipharm i samråd med Joint Lead 
Managers, baserat på ett bedömt investerings intresse från 
institutionella investerare. erbjudandepriset i erbjudandet till 
allmänheten kommer dock inte att överstiga 86 SEK per aktie 
av serie B. Courtage utgår inte. Det slutligen fastställda erbju-
dandepriset kommer att offentliggöras genom pressmedde-
lande omkring den 3 april 2014.

AnmÄLAn
ERBJuDAnDET TILL ALLmÄnhETEn
Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för  erbjudandet till 
allmänheten ska ske under perioden  20 mars– 1 april 2014 och 
avse lägst 150 aktier och högst 10 000 aktier 4, i jämna poster 
om 50 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningsse-
del som kan erhållas från Carnegies, SEBs eller Swedbanks 
kontor samt beställas från Recipharm. Anmälan kan även ske 
via sebs och swedbanks respektive internetbank, se vidare 
nedan. 

Anmälningssedlar finns till gängliga på Recipharms  
hemsida, www.recipharm.com, samt på carnegies,  
sebs och swedbanks  hemsidor (www.carnegie.se,  
www.sebgroup.com/prospectuses och www.swedbank.se/
prospekt). 

anmälan måste ha inkommit till carnegie, seb eller 
Swedbank senast klockan 17.00 den 1 april 2014. Observera 
att vissa bankkontor stänger före klockan 17.00. För sent 
inkommen anmälan liksom ofullständig eller fel aktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. inga 
ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en 
anmälan per person får göras och endast den anmälan som 
först kommit Carnegie, SEB alternativt Swedbank tillhanda 
beaktas. observera att anmälan är bindande.

Anmälan via Carnegie
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Carnegie 
måste ha vp-konto, servicekonto eller värdepappersdepå hos 
valfritt svenskt konto förande institut, eller värdepappersdepå 
alternativt investeringssparkonto hos carnegie. personer 
som saknar vp-konto, servicekonto eller värdepappersdepå 
hos valfritt kontoförande institut eller värdepappersdepå 
alternativt Investeringssparkonto hos Carnegie måste öppna 
ett sådant innan anmälningssedeln lämnas. observera att 
det kan ta viss tid att öppna VP-konto, servicekonto, värde-
pappersdepå eller Investeringssparkonto. För kunder med 
ett investeringssparkonto kommer carnegie, om anmälan 
resulterar i tilldelning, att förvärva motsvarande antal aktier 
i Erbjudandet och vidareförsälja aktierna till kunden till det 
pris som gäller enligt erbjudandet.

Den som har en depå med specifika regler för värde-
papperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto eller 
inom ramen för en kapitalförsäkring, måste kontrollera med 
den bank eller det institut som för kontot om förvärv av aktier 
inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Observera att  anmälan 
måste göras via den bank eller det institut som för kontot. 

Anmälan ska annars göras på den särskilda anmälnings-
sedeln och lämnas till något av carnegies kontor i sverige 
alternativt skickas till:

carnegie investment bank ab (publ)
transaction support
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm

1 Till allmänheten räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för teckning av högst 10 000 aktier av serie B.
2 Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för teckning av fler än 10 000 aktier av serie B.
3 Övertilldelningsoptionen omfattar högst 15 procent av det ursprungliga erbjudandet, vilket motsvarar 2 517 884 aktier av serie B.
4 Den som önskar förvärva fler än 10 000 aktier ska kontakta Carnegie, SEB eller Swedbank i enlighet med vad som anges nedan under rubriken 

”erbjudandet till institutionella investerare”.
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Anmälan via SEB
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom SEB måste 
ha ett vp-konto, ett service konto eller en värdepappersdepå 
hos valfritt värdepappersinstitut eller ett Investeringsspar-
konto hos seb. personer som saknar vp-konto, servicekonto 
eller värdepappersdepå hos valfritt värde  pappers institut eller 
Investeringssparkonto hos SEB måste öppna ett sådant innan 
anmälningssedeln lämnas. observera att det kan ta viss tid 
att öppna VP-konto, service konto, värdepappersdepå eller 
investeringssparkonto. 

den som har en värdepappersdepå eller ett investerings-
sparkonto med specifika regler för värdepapperstrans-
aktioner, exempelvis inom ramen för en kapitalförsäkring, 
måste kontrollera med den bank eller det institut som för 
depån eller kontot alternativt tillhandahåller kapitalförsäk-
ringen om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet är 
möjligt. Observera att anmälan måste göras via den bank 
eller det institut som för kontot.

den som anmäler sig genom seb måste dessutom ha ett 
bankkonto hos seb. kontot i seb måste vara ett privatkonto, 
Enkla sparkontot, Företagskonto eller Enkla sparkontot före-
tag. Observera att uppgift om bankkonto hos SEB dock endast 
är obligatorisk om aktierna ska registreras på ett vp-konto 
eller ett servicekonto eller om aktierna skall registreras på en 
värdepappersdepå i annat institut än seb. 

Endast ett konto kan anges för betalning och kontoinne-
havaren måste vara samma person som anmäler sig för för-
värv av aktier. Vid förvärv av värde papper som ska registre ras 
på ett investeringssparkonto måste likviden alltid betalas med 
medel som är innestående på investerings sparkontot.

kunder i sebs internetbank med så kallad digipass, bankid 
eller Mobilt BankID har även möjlighet att anmäla sig via SEBs 
internetbank. anvisningar om deltagande i erbjudandet via 
sebs internetbank kan erhållas på  www.seb.se. 

Anmälan ska annars göras på den särskilda anmälnings-
sedeln och lämnas till något av sebs kontor i sverige alterna-
tivt skickas till:

seb
Emissioner R B6
106 40 Stockholm

saldot på det bankkonto i seb eller den värdepappersdepå 
eller det investe rings sparkonto i seb som angivits på anmäl-
ningssedeln, måste under perioden från och med klockan 
00:00 den 2 april 2014 till och med klockan 24:00 den 8 april 
2014, motsvara lägst det belopp som anmälan avser räknat 
på det högsta priset i prisintervallet. Därför måste pengar 
finnas eller sättas in på angivet bankkonto, värdepappers-
depå eller Investeringssparkonto senast den 1 april 2014 
för att säkerställa att erforderligt belopp finns på  angivet 
bankkonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto. 
Detta  innebär att kontoinnehavaren för binder sig att hålla 
beloppet tillgängligt på  angivet konto, värdepappersdepå eller 
investeringssparkonto under nämnda period och att inne-
havaren är medveten om att ingen tilldelning av aktier sker 
om beloppet inte är tillräckligt under tidsperioden. observera 
att beloppet inte kommer att kunna disponeras under den 
angivna tidsperioden. 

Snarast efter det att tilldelning skett kommer medlen att 
vara fritt tillgängliga för dem som inte erhåller  tilldelning. 
medel som inte är tillgängliga kommer även under den 
angivna perioden att berättiga till ränta i enlighet med 

villkoren för det konto, den värdepappersdepå eller det 
investeringssparkonto som angivits i anmälan.

För kunder i SEB med ett Investe rings sparkonto kommer 
SEB, om anmälan resulterar i tilldelning, att förvärva motsva-
rande antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja aktierna till 
kunden till det pris som gäller enligt erbjudandet.

Anmälan via Swedbank
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Swedbank 
måste ha ett vp-konto, ett service konto eller en värdepap-
persdepå hos valfritt värdepappersinstitut eller ett investe-
ringssparkonto hos swedbank eller spar bankerna. personer 
som saknar vp-konto, servicekonto eller värdepappersdepå 
hos valfritt värde pappersinstitut eller investeringssparkonto 
hos Swedbank eller spar bankerna måste öppna ett sådant 
innan anmälningssedeln lämnas. observera att det kan ta viss 
tid att öppna VP-konto, service konto, värdepappersdepå eller 
investeringssparkonto. 

den som har en värdepappersdepå eller ett investerings-
sparkonto med specifika regler för värdepapperstransaktio-
ner, exempelvis inom ramen för en kapitalförsäkring, måste 
kontrollera med den bank eller det institut som för depån 
eller kontot alternativt tillhandahåller kapitalförsäkringen 
om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet är möjligt. 
Observera att anmälan måste göras via den bank eller det 
institut som för kontot.

den som anmäler sig genom swedbank måste dess-
utom ha ett bankkonto hos swedbank eller spar bankerna. 
Godkända konton i Swedbank och sparbankerna är för privat-
personer sparkapitalkonto, e-sparkonto, privatkonto, service-
konto, ungdomskonto, sparandekonto och transaktionskonto 
och för företag företagskonto, penningmarknadskonto och 
placeringskonto. 

Endast ett konto kan anges för betalning och kontoinneha-
varen måste vara samma person som anmäler sig för förvärv 
av aktier. Vid förvärv av värde papper som ska registreras på 
ett investeringssparkonto måste likviden alltid betalas med 
medel som är innestående på investeringssparkontot.

kunder i swedbank eller sparbankerna kan anmäla sig 
via internetbanken (värdepapperstjänst), Telefonbanken 
(personlig service), sin rådgivare, personliga mäklare eller 
Affärscenter Aktiehandel.

Anmälan ska annars göras på den särskilda anmälnings-
sedeln och lämnas till något av swedbanks eller spar banker-
nas kontor i Sverige alternativt skickas till:

swedbank ab (publ)
Emissioner E676
105 34 Stockholm

För investeringssparkonto hos Swedbank eller sparbanker 
gäller följande: Om anmälan resulterar i tilldelning kommer 
swedbank, med säkerhet i den likvid som hålls tillgänglig på 
anslutet investe ringssparkonto, att förvärva motsvarande 
antal aktier i Erbjudandet för vidareförsäljning till kunden för 
det pris som gäller enligt Erbjudandet. Om anmälan görs via 
ett investeringssparkonto måste likvida medel under  perioden 
från och med klockan 00:00 den 2 april 2014 till och med 
klockan 24:00 den 8 april 2014 motsvara lägst det belopp som 
anmälan avser, räknat på det högsta priset i prisintervallet. 
Detta innebär att kontoinnehavaren förbinder sig att hålla 
beloppet tillgängligt på angivet investeringssparkonto under 
nämnda period och att innehavaren är medveten om att ingen 
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tilldelning av aktier sker om beloppet inte är tillräckligt under 
tidsperioden. För dem som inte erhåller tilldelning kommer 
medlen vara fritt tillgängliga snarast efter tilldelningen. Medel 
som inte är tillgängliga kommer även under den angivna 
perioden att berättiga till ränta i enlighet med villkoren för det 
investeringssparkonto som angivits i anmälan.

eRbjudANdeT TIll  INSTITuTIONellA INVeSTeRARe
Institutionella investerare i Sverige och övriga länder inbjuds 
att delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under 
perioden 20 mars–2 april 2014. Intresseanmälningar från 
 institutionella investerare i sverige och  utlandet ska lämnas 
till carnegie (enligt särskilda instruktioner), seb equities  
(+46 (0)8 522 295 00) eller Swedbank Institutional Sales  
(+46 (0)8 700 95 00).

AnSTÄLLDA InOm RECIPhARm
Anställda inom Recipharm som önskar förvärva aktier ska 
följa särskilda instruktioner från Bolaget. 

TIlldelNING
Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen för 
Recipharm och Huvud aktieägarna efter samråd med Joint 
lead managers, varvid målet kommer att vara att uppnå en 
god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna 
bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och 
likvid handel med recipharms aktier av serie b på nasdaQ 
omX stockholm. tilldelningen är inte beroende av när under 
anmälningstiden anmälan inges. endast en anmälan per 
person kommer att beaktas.

ERBJuDAnDET TILL ALLmÄnhETEn
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med 
ett lägre antal aktier av serie b än anmälan avser, varvid tilldel-
ning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt 
urval. Tilldelning till dem som  erhåller aktier kommer i första 
hand att ske så att ett visst antal aktier tilldelas per anmälan. 
Tilldelning härutöver sker med viss, för alla lika, procen tuell 
andel av det överskjutande antal aktier som anmälan avser 
och kommer endast att ske i jämnt 50-tal aktier. Observera att 
för att komma ifråga för tilldelning måste saldot på det bank-
konto, den värde pappersdepå eller det investeringssparkonto 
hos seb alternativt det investeringssparkonto hos swedbank 
som angivits på anmälningssedeln motsvara lägst det belopp 
som anmälan avser räknat på det högsta priset i prisinterval-
let. Härutöver kan anställda i Recipharm och andra till Bolaget 
närstående parter samt kunder i carnegie, seb och swedbank 
komma att särskilt beaktas vid tilldelning. tilldelning kan 
även komma att ske till anställda hos managers, dock utan 
att dessa  prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall i enlig-
het med Svenska Fond handlar föreningens regler och Finans-
inspektionens föreskrifter.

eRbjudANdeT TIll  INSTITuTIONellA INVeSTeRARe
Vid beslut om tilldelning av aktier av serie B inom ramen för 
erbjudandet till  institutionella investerare i sverige och i utlan-
det kommer, som ovan nämnts, att eftersträvas att Recipharm 
får en god institu tionell ägarbas. Fördelning bland de institu-
tioner som lämnat intresse anmälan sker helt diskretionärt.

AnSTÄLLDA InOm RECIPhARm
tilldelning till anställda i recipharm kommer att avse aktier till 
ett värde av högst 30 000 SEK per anställd.

beSKed OM TIlldelNING Och beTAlNING
ERBJuDAnDET TILL ALLmÄnhETEn
Tilldelning beräknas ske omkring den 3 april 2014. Snarast 
därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som 
erhållit tilldelning i erbjudandet. de som inte tilldelats aktier 
får inget meddelande. 

Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas från 
och med klockan 09:00 den 3 april 2014 för anmälningar 
inkomna till Carnegie på telefonnummer +46 (0)8 588 694 80, 
för anmälningar inkomna till SEB på telefonnummer  
+46 (0)8 639 27 50 alternativt genom internetbanken och för 
anmälningar inkomna till Swedbank från respektive bank-
kontakt alternativt genom internetbanken. För att få besked 
om tilldelning måste följande anges: namn, personnum-
mer/organisationsnummer samt vp-konto, servicekonto, 
investeringssparkonto eller depånummer hos bank eller annat 
värdepappersinstitut. 

Förvärvade och tilldelade aktier ska betalas kontant enligt 
instruktioner på avräkningsnotan, dock senast den 8 april 
2014. I förekommande fall beräknas likvid dras från på anmäl-
ningssedeln angivet bankkonto omkring den 7 april 2014 och 
från angiven värdepappersdepå respektive angivet investe-
ringssparkonto omkring den 8 april 2014.

 
Betalning för aktier tilldelade genom Carnegie 
Betalning för tilldelade aktier ska göras enligt instruktion på 
den avräkningsnota som erhålls. Full betalning för tilldelade 
aktier ska erläggas kontant via bankgiro 5294-6902 senast 
den 8 april 2014. 

Betalning för aktier tilldelade genom SEB 
Likvid beräknas dras från på anmälnings sedel angivet bank-
konto omkring den 7 april 2014 och från angiven värdepap-
persdepå respektive angivet investeringssparkonto omkring 
den 8 april 2014.

Betalning för aktier tilldelade genom Swedbank 
Betalning för tilldelade aktier ska göras enligt instruktion på 
den avräkningsnota som erhålls, dock senast den 8 april 2014. 
För investeringssparkonto hos Swedbank, se tidigare särskilda 
instruktioner.

bRISTANde Och FelAKTIG beTAlNING
Om tillräckliga medel inte finns på bankkontot, värdepappers-
depån eller Investeringssparkontot på likviddagen eller om full 
betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma 
att tilldelas och säljas till någon annan. skulle priset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga erbjudandepriset, kan 
den som först erhöll tilldelning av dessa aktier få svara för 
mellanskillnaden.

eRbjudANdeT TIll  INSTITuTIONellA INVeSTeRARe
Institutionella investerare beräknas omkring den 3 april 2014 
i särskild ordning erhålla besked om tilldelning, varefter 
avräkningsnotor sänds ut. Full betalning för tilldelade aktier 
ska erläggas kontant senast den 8 april 2014. Observera att 
om full betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier 
komma att överlåtas till annan. Skulle priset vid sådan över-
låtelse understiga erbjudandepriset enligt erbjudandet kan 
den som erhöll tilldelning av aktier i Erbjudandet få svara för 
mellanskillnaden.

villkor och anvisningar
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ReGISTReRING AV  
TIlldelAde Och beTAldA AKTIeR
registrering hos euroclear av tilldelade och betalda aktier 
beräknas för såväl institutionella investerare som för allmän-
heten ske omkring den 8 april 2014, varefter Euroclear sänder 
ut en vp-avi som utvisar det antal aktier i recipharm som har 
registrerats på mottagarens vp-konto. avisering till aktie-
ägare vars innehav är förvaltar registrerat sker i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner.

böRSNOTeRING
Styrelsen för Recipharm har ansökt om notering av Bolagets 
aktier av serie b på nasdaQ omX stockholm. nasdaQ omX 
Stockholms bolagskommitté har den 3 mars 2014 beslutat 
att uppta recipharm till handel på nasdaQ omX stockholm 
under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktier av 
serie B uppfylls. 

Handeln beräknas påbörjas omkring den 3 april 2014. Efter 
det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Managers 
kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvi-
sad värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras 
för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier 
till sådan förvärvare medför att denne inte kommer att ha 
sådana aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller 
VP-konto förrän omkring den 8 april 2014.

Det förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på för-
värvarens vp-konto, servicekonto eller värdepappersdepå 
förrän omkring den 8 april 2014 kan innebära att förvärvaren 
inte har möjlighet att sälja dessa aktier på NASDAQ OMX 
Stockholm från och med den dag då handeln i aktien påbör-
jas, det vill säga omkring den 3 april 2014, utan först när 
aktierna finns tillgängliga på VP-kontot, servicekontot eller 
värde pappers depån. Vidare kommer handeln att påbörjas 
före villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln 
kommer att vara villkorad härav och om Erbjudandet inte full-
följs, ska eventuella levererade aktier återlämnas och even-
tuella betalningar återgå. Handel som äger rum den 3 april 
2014 beräknas ske med leverans och likvid den 8 april 2014.

i samband med erbjudandet kan joint lead managers 
komma att genomföra transaktioner på NASDAQ OMX 
stockholm som stabiliserar aktiens marknadspris eller håller 
detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle 
gälla på marknaden. Se avsnittet ”Legala frågor och komplet-
terande information – Stabilisering”.

OFFeNTlIGGöRANde AV uTFAlleT 
I eRbjudANdeT
Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras 
genom ett pressmeddelande som kommer att vara tillgängligt 
på recipharms hemsida, www.recipharm.com, omkring den 
3 april 2014.

RÄTT TILL uTDELnIng
De erbjudna aktierna medför rätt till vinstutdelning för förvär-
vare första gången på den avstämnings dag för utdelning som 
infaller närmast efter Erbjudandets genomförande. För direkt-
registrerade aktieägare ombesörjs utbetalningen av Euroclear 
och för aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat i enlig-
het med respektive förvaltares rutiner. För vidare information 
se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”.

VIllKOR FöR eRbjudANdeTS FullFöljANde
huvudaktieägarna genom b&e participation ab, bolaget 
och managers avser att ingå ett avtal om placering av 

aktier i Recipharm den 2 april 2014 (”Placeringsavtalet”). 
Erbjudandet är villkorat av att  intresset för Erbjudandet 
enligt Joint Lead Managers bedömning är  tillräckligt stort för 
ändamålsenlig handel i aktien, att placerings avtalet ingås, 
att vissa villkor i avtalet uppfylls, att Placeringsavtalet 
inte sägs upp samt att nyemissionen i samband med 
Erbjudandet fulltecknas. Placeringsavtalet föreskriver att 
Managers åtaganden att förmedla köpare till eller, för det 
fall Managers misslyckas med detta, själva köpa de aktier 
som omfattas av Erbjudandet är villkorat bland annat av 
att inga händelser inträffar som har så väsentligt nega-
tiv inverkan på bolaget att det är olämpligt att genom-
föra Erbjudandet (”väsentliga negativa händelser”) samt 
vissa andra sedvanliga villkor. joint lead managers kan 
säga upp Placeringsavtalet fram till likviddagen om några 
väsentliga negativa händelser inträffar, om de garantier 
som bolaget och huvudaktieägarna lämnat till managers 
skulle visa sig brista eller om några av de övriga villkor som 
följer av Placeringsavtalet inte uppfylls. Om ovan angivna 
villkor inte uppfylls eller om Joint Lead Managers säger 
upp Placeringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant 
fall kommer vare sig leverans av eller betalning för aktier 
genomföras under Erbjudandet. Se avsnittet ”Legala frågor 
och kompletterande information” för mer information om 
placeringsavtalet.

öVRIG INFORMATION
att carnegie, seb och swedbank är emissionsinstitut 
innebär inte i sig att carnegie, seb och swedbank betrak-
tar den som anmält sig i Erbjudandet (”Förvärvaren”) som 
kund hos banken för placeringen. Förvärvaren betraktas för 
placeringen som kund hos banken endast om banken har 
lämnat råd till Förvärvaren om placeringen eller annars har 
 kontaktat Förvärvaren individuellt angående placeringen 
eller om Förvärvaren har anmält sig via bankens kontor 
eller dess internetbank. Följden av att banken inte betraktar 
Förvärvaren som kund för placeringen är att reglerna om 
skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden 
inte kommer att tillämpas på placeringen. detta innebär 
bland annat att varken så kallad kund kategorisering eller så 
kallad passandebedömning kommer att ske beträffande pla-
ceringen. Förvärvaren ansvarar därmed själv för att denne 
har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de 
risker som är förenade med placeringen. 

INFORMATION OM behANdlING AV 
peRSONuppGIFTeR
Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna in 
person uppgifter till Carnegie, SEB och Swedbank. Person upp-
gif ter som lämnas till Carnegie, SEB och Swedbank kommer 
att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs 
för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengage-
mang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än 
den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. 
Det kan också förekomma att personuppgifter  behandlas 
i datasystem hos företag eller organisationer med vilka 
Carnegie, SEB och Swedbank sam arbetar. Information om 
 behandling av  personuppgifter lämnas av Carnegies, SEBs och 
swedbanks kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av 
personuppgifter. 

Adressinformation kan komma att inhämtas av Carnegie, 
SEB och Swedbank genom en automatisk datakörning hos 
euroclear sweden.

villkor och anvisningar
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Vi är nu inne på vårt tjugonde verksamhetsår 
sedan Lars Backsell och jag startade Bolaget 1995. 
Det har varit en fantastisk tid där vi har sett en 
helt ny bransch växa fram. 

den utveckling som våra motiverade och engagerade med-
arbetare har hjälpt till att åstadkomma har gjort att vi nu har 
goda förutsättningar för att ta tillvara de många intressanta 
möjligheter till fortsatt snabb tillväxt vi ser. Vårt mål är att 
fortsätta utveckla Recipharm till en världsledande CDMO med 
närvaro på alla betydande marknader och vi har en solid plan 
för hur vi ska åstadkomma detta. Jag är stolt och glad över 
möjlig heten att introducera Recipharm för en bredare publik 
när vi nu bjuder in nya aktieägare att tillsammans med oss bli 
delaktiga i en mycket spännande utveckling.

För att nå uthållig framgång måste vi leverera värde-
höjande tjänster till våra kunder och kunna ta betalt för 
det. en viktig del i vår kundorientering är att vara nära våra 
kunder. även om vi alltid arbetar med koncernens samlade 
resurser, varhelst kunderna är lokaliserade, är det  viktigt med 
geografisk närhet – särskilt för kunder inom vårt priorite rade 
segment, små och medelstora läkemedelsföretag/Specialty 
Pharma. Anläggningar på viktiga marknader är också nöd-
vändigt för att visa att vi bygger långsiktiga relationer med 
våra kunder. Det kommer att innebära att vi fortsätter växa 
ytterligare i Västeuropa genom att expandera till länder där 
vi idag inte har någon verksamhet samt genom att komplet-
tera vårt utbud med vissa strategiska  teknologier som vi ännu 
inte kan erbjuda marknaden. Vi är också väl positionerade för 
att vara en lämplig uppdragstagare när Big Pharma fortsätter 
att fokusera på kärnverksamhet och väljer att outsourca hela 
portföljer av etablerade produkter, ofta tillsammans med en 
avyttring av den produktions anläggning där produkt portföljen 
produceras. i takt med att vår ännu unga bransch långsamt 
mognar bedömer vi att vi kommer att se ökade möjligheter 
till konsolidering och förvärv av konkurrenter. När vi  adderar 
ytterligare anläggningar och verksamhet i Västeuropa för-
väntar vi oss dessutom att det uppkommer möjligheter till 
lönsamma interna strukturförändringar och marginalförbätt-
rande åtgärder.

 en viktig del i vår tillväxtstrategi är också att satsa mer 
i delar av branschen där vi ser kapacitetsbrist och ökande 
efter frågan. Mot den bakgrunden ska man se den omfattande 

vd har ordet
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kapacitetshöjande investering som nu påbörjats i Wasserburg, 
Tyskland. Där ser vi en starkt ökande efterfrågan på frystork-
ning från befintliga och poten tiella nya kunder och där vår 
kapacitet idag är fullt utnyttjad. När investeringen tas i full 
drift 2017 kommer den att ge betydande bidrag till vår tillväxt. 

För att bli en ledande CDMO och för att kunna följa våra 
kunder i deras expansion behöver vi växa även utanför 
Västeuropa. Långsiktigt är det nödvändigt med en fast etable-
ring i Nordamerika för att nå de många intressanta mindre 
företag som växer fram på denna dynamiska och innovativa 
marknad. En sådan etablering genomförs sannolikt med hjälp 
av ett förvärv och vi utvärderar och följer flera intressanta 
objekt. Även om USA är världens största enskilda läkemedels-
marknad så finns det dock andra länder där tillväxten är 
betydligt starkare. Framförallt Indien och Kina är intressanta 
att etablera sig i för att kunna ta del av dessa marknaders 
kraftiga tillväxt. Likaså här är det i första hand etablering via 
förvärv som vi prioriterar. Förutom att ge möjligheter i dessa 
snabbväxande länder kan en etablering i indien också ge goda 
affärsmöjligheter i andra länder i Sydostasien och Afrika. 

I vissa andra tillväxtmarknader finns det ofta mer eller 
mindre uttalade krav på eller fördelar av lokal produktion. 
Det gäller till exempel Ryssland, Turkiet och Brasilien. I dessa 
länder kan Recipharm bli en attraktiv partner för de små och 
medelstora läkemedelsföretag som vill in på dessa markna-
der men inte önskar investera i egna lokala produktionsan-
läggningar eller vända sig till lokala små företag. Istället kan 
man bygga vidare på relationen med Recipharm och uppdra 
åt Recipharm att producera lokalt och därigenom få tillgång 
till marknaden ifråga. Detta kommer troligen att innebära att 
Recipharm måste investera i nya anläggningar i dessa länder 
eftersom det är mindre sannolikt att vi kan finna passande 
objekt att förvärva.

en viktig komponent i vår strategi är satsningen på att 
komma in tidigt i utvecklingsprojekt och i förlängningen 
erhålla  produktionsuppdrag för produkter som ska  lanseras 
av kunden. Jämfört med de stabila etablerade produkter 
som idag utgör den övervägande  andelen av våra uppdrag så 
har ny lanserade produkter åratal av tillväxt framför sig när 
vi påbörjar uppdragen, vilket gör dem attraktiva. Därutöver 
strävar vi efter att stödja våra affärer med ökande inslag av 
egna immateriella rättigheter, främst olika formulerings- eller 
processtekniker och produkträttigheter. detta åstad kommer 

vi genom egna utvecklingsprojekt men kommer också 
 överväga strategiska samarbeten med andra företag eller 
förvärv.

sammantaget är det en krävande men samtidigt spän-
nande tillväxtplan vi nu vill genomföra. Under de senaste 
åren har vi utökat och förstärkt ledning och affärsutveck-
lingsfunktionerna. Tillsammans besitter Recipharms ledande 
befattningshavare en gedigen och relevant erfarenhet. Sedan 
starten har vi genomfört ett antal förvärv av företag eller 
anläggningar. Vi har integrerat ny verksamhet med  befintlig 
men vi har också genomfört avveckling och avyttring av 
verksamheter som inte längre passar in i koncernen. i de 
operativa bolagen har vi framgångsrikt genomfört ett flertal 
effektiviserings- och förbättringsaktiviteter som kraftigt 
bidragit till den goda lönsamheten och till marginaler som är 
höga jämfört med våra främsta konkurrenter. Dessutom har vi 
varit fokuserade på att vara uppmärksamma på våra kunder 
och ständigt försöka förbättra kundnöjdhet och renommé 
på marknaden. men arbetet tar inte slut där; vi kommer att 
fortsätta utveckla och stärka organisation och ledning på alla 
nivåer och vi kommer att fortsätta det mödosamma men sam-
tidigt givande arbetet med att ständigt förbättra och effektivi-
sera verksam heten. Med detta så är jag fullständigt övertygad 
om att vi har kapaciteten och kompetensen att genomföra 
våra tillväxtstrategier och nå våra lång siktiga mål. 

Vår attraktiva affärsmodell kombinerat med CDMO-
branschens nära nog unika karakteristika i form av långa pro-
duktlivscykler, höga kvalitetskrav och omfattande regleringar 
har alla möjligheter att ge en stabil grund för tillväxt och en 
attraktiv relation mellan avkastning och risk för blivande 
aktie ägare i Recipharm. Den nyemission som genomförs 
i samband med börs introduktionen syftar till att säkerställa 
finansiering av genomförandet av våra tillväxtstrategier. 
En stabil finansiell grund i kombination med starka kassa-
flöden från verksam heten kommer att ge oss möjlighet att 
addera ytterligare värde till aktieägarna. Jag hyser stort hopp 
inför framtiden och det är med glädje vi nu välkomnar nya 
aktieägare att teckna aktier i recipharm.

 
thomas eldered, 
Verkställande direktör

vd har ordet



UPPTÄCKT OCH PREKLINISK UTVECKLING KLINISKA STUDIER TILLVERKNING FÖRSÄLJNING &
MARKNADSFÖRING

Upptäckt DistributionPreklinisk
utveckling

Utveckling av
formulering

Material för
kliniska studier Kliniska studier Tillverkning &

förpackning

UTVECKLING

○ Råvaruurval och utveckling av 
 beredningsformer
○ Analytisk utveckling och 
 stabilitetskontroll
○ Regulatorisk support
○ Material för kliniska studier
○ Förpackningsurval

PRIMÄRTILLVERKNING

○ Intermediat
○ Aktiva farmaceutiska ingredienser (API)

Recipharms erbjudande

Försäljning &
marknadsföring

CMO

AKTIVITETER SOM IDAG ÄR VANLIGEN FÖREKOMMANDE HOS EN CDMO

SEKUNDÄRTILLVERKNING

○ Formulering, dosering och förpackning
○ Kvalitetssäkring, produktunderhåll och 
 regulatorisk support
○ Logistiktjänster

Aktörer och processer inom tillverkning och utveckling av läkemedel på CDmO-marknaden

K äLL A :
Recipharm.
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marknadsbeskrivning

Detta avsnitt är baserat på publikt tillgänglig information inhämtad av Recipharm samt på en marknadsrapport 
utförd på Bolagets begäran i syfte att bland annat på ett oberoende sätt analysera den europeiska CDmO-
marknaden genom samman ställ ning och analyser utifrån tredje parts rapporter och intervjuer i industrin. För 
de fall då ingen specifik hänvisning anges bygger de framtidsbedömningar och upp skattningar som redovisas 
i detta avsnitt på Recipharms i nuläget bästa bedömning enligt rådande förutsättningar.

deN GlObAlA cdMO- MARKNAdeN 
FöR LÄKEmEDEL
FöRKlARING AV cMO:eR Och cdMO:eR 
En leverantör inom uppdragstillverkning kallas internationellt 
för Contract Manufacturing Organisation (CMO) medan bolag 
som erbjuder både tillverknings- och närliggande utveck-
lingstjänster går under beteckningen contract development 
and Manufacturing Organisation (CDMO). Recipharm faller 
inom den senare kategorin av tjänsteleverantörer då Bolaget 
 erbjuder både tillverknings- och utvecklingstjänster. CMO:er 
och CDMO:er förekommer inom flera branscher och i detta 
sammanhang avser begreppen och marknads definitionen 
 tillverknings- och utvecklingstjänster för läkemedels-
branschen. 

Den tidiga marknaden för outsourcing av läkemedels-
produktion inom läke medelsindustrin var fokuserad främst 
på tillverkning av insatsvaror till läkemedel såsom aktiva 
farmaceutiska ingredienser (engelska: Active Pharmaceutical 
ingredients, ”api”) och andra viktiga intermediat 1, så kallad 
primärtillverkning. med tiden har tillgängliga tjänster utveck-

lats till att även omfatta bland annat formulering, dosering 
och förpackning, kvalitetssäkring, produkt underhåll och 
regulatorisk support samt logistiktjänster för läkemedel, 
så kallad sekundärtillverkning. Utvecklingstjänster stödjer 
kunderna i deras utvecklingsarbete med att hantera en pro-
dukts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell 
produktion. Utvecklingstjänsterna innefattar bland annat 
råvaruurval, utveckling av beredningsformer, utveckling av 
analytiska metoder och stabilitetskontroll, regulatorisk sup-
port, småskalig produktion av material för kliniska prövningar 
samt utveckling av en för kunden optimal förpacknings-
lösning. Dessa tjänster erbjuds vanligtvis av en CDMO i tillägg 
till tillverkningstjänster. 

Potentiella kunder för en CDMO varierar i storlek och 
återfinns inom alla delar av läkemedelsindustrin. Kunderna 
kan exempelvis vara läkemedelsbolag som söker kostnads-
effektivitet och specialistkunskap, virtuella bolag som 
innehar produkträttigheter men saknar operativ verksamhet, 
 bioteknik- 2 och generika företag som inte själva har intern 
kapacitet för utveckling och produktion.

1 Sammansättningar som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter.
2 Företag vars produkter utvecklas eller tillverkas genom att använda en kombination av biologi och teknik och där man primärt använder celler eller komponenter från celler 

såsom enzymer eller DNA.

 



K äLL A :
Sammanställning och analys utförd av Den Internationella Strategikonsult firman utifrån marknadsrapporter 
från Frost & Sullivan, BCC och Business Insight (2013).
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Exempel på företagskategorier på 
läkemedelsmarknaden

• Big Pharma: Stora företag som oftast är verksamma genom 
hela värde kedjan inklusive utveckling, tillverkning, marknads-
föring och försäljning. Numera tenderar större läkemedels-
företag att behålla produkträttigheterna för nya medicinska 
projekt medan tillverkning outsourcas i större utsträckning

• Små och medelstora läkemedelsföretag/Specialty 
Pharma: Företag som ofta är fokuserade på ett eller flera 
specifika segment av läkemedelsbranschen med både egen och 
outsourcad tillverkning 

• Generika-bolag: läkemedelsbolag som tillverkar och/eller 
marknadsför läkemedel med samma verksamma ämnen som 
ett originalläkemedel vilket förlorat sitt patentskydd. Dessa 
 produkter marknadsförs ofta på pris och kan produceras av 
flera tillverkare, samt till lägre kostnader, eftersom de kan 
godkännas utan att behöva upprepa de studier som påvisar 
läkemedlets effekt och säkerhet

• utvecklingsbolag: Små läkemedelsföretag som oftast 
utvecklar produkter i ett tidigt skede och ännu inte har några 
betydande produkter på marknaden. Många av dessa bolag 
har typiskt sett negativa kassaflöden och är i behov av extern 
finansiering under tillväxtfasen

VAD SKILJER LÄKEmEDELS BRAnSChEnS OuTSOuRCIng 
FRåN OuTSOuRcING INOM ANdRA bRANScheR?
Långa produktlivscykler
Överlag har läkemedel produktlivscykler som sträcker sig över 
flera årtionden. För en CDMO innebär det att kundrelationerna 
därmed ofta är långsiktiga och kännetecknas av ömsesidiga 
intressen med goda möjligheter till ökad försäljning på nya 
marknader och/eller med en ny formulering. Genom sådana 
åtaganden kan läkemedelsbolag maximera produktlivscykeln 
och därmed förbättra möjligheten till ökad lönsamhet.

Strikta regleringar
Såväl läkemedelsbranschen som CDMO-marknaden lyder 
under regleringar och strikt översyn av lokala,  nationella och 
internationella myndigheter. Produktionsprocesserna karak-
täriseras av en hög grad av komplexitet och tillstånden för 
att producera läkemedel är unika för varje anläggning och 
ofta produktspecifika. Förändringar i  produktionsprocesser, 
som t. ex. flytt av produktion för enskilda produkter från 
en produktionsanläggning till en annan, förknippas därmed 
med omfattande regulatoriska processer med krav på nya 
myndig hetsgodkännanden för tillverkning vilket kan innebära 
störningar och osäkerhet i produktionen. 

Betydande omställningskostnader
Att flytta produktion från en uppdragstillverkare till en annan 
är en resursintensiv, komplex och tidskrävande process. 
Överföring av teknologi och kompetens samt erhållandet av 
nya tillstånd tar normalt mellan 18–24 månader per enskilt 
läkemedel och utsätter kunden för en betydande infasnings-
risk. Följaktligen är ett byte av uppdragstillverkare mindre 
vanligt förekommande och övervägs endast i de fall uppen-
bara kostnads- och kvalitetsfördelar förväntas att uppnås. 

3 En internationell strategikonsultfirma genomförde i maj 2013 en så kallad kommersiell vendor due diligence på Recipharms uppdrag i syfte att bland annat på ett oberoende 
sätt analysera den europeiska CDMO-marknaden genom sammanställning och analyser utifrån tredjepartsrapporter och intervjuer i industrin. I detta Prospekt refereras 
rapporten till genom hänvisning till ”Den Internationella Strategikonsultfirman”.

4 Den Internationella Strategikonsultfirman (2013).
5  Exklusive primärtillverkning (API), uppdragsforskningsföretag samt Big Pharma och icke-specialiserade CDMO-verksamheter.

höga inträdesbarriärer
För att etablera en framgångsrik och konkurrenskraftig 
verksamhet för uppdragstillverkning krävs betydande initiala 
investeringar samt löpande investeringar i tekniskt kunnande 
över en lång och ihållande period. Vikten av att bibehålla 
långsiktiga kundrelationer försvårar nya aktörers möjlig-
het att ta sig in på marknaden och framgångsrikt ingå nya 
produktionsavtal. 

MARKNAdSSTORleK
den globala cdmo-marknaden uppskattas motsvara 
29  miljarder EUR under 2013 och förväntas ha en årlig 
genomsnittlig tillväxt om 12 procent 2011 till 2015. De två 
största marknaderna, Europa och USA, förväntas att växa 
med cirka 10 procent årligen medan tillväxt marknaderna 
Indien och Kina uppnår en högre tillväxttakt om cirka 
20  procent under 2011–2015. 3 

Såväl den historiska som framtida utvecklingen förväntas 
i hög utsträckning bero på de marknadsförändringar som har 
lett till att läkemedelsbolagen i allt större omfattning fokuse-
rar på sina kärnverksamheter, kortare ledtider samt minskade 
kostnader. De faktorer som främst driver CDMO-marknadens 
tillväxt är en underliggande tillväxt i läkemedels industrin och 
ett ökat användande av outsourcinglösningar från Big Pharma 
och små och medelstora Specialty Pharma-företag utan egen 
tillverknings kapacitet. Marknadsdefinitionen omfattar all upp-
dragstillverkning oaktat om den sker via flytt av tillverkning 
eller att en CDMO tar över befintlig anläggning.4 

marknadsbeskrivning
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K äLL A : 
Sammanställning och analys utförd av Den Internationella Strategi konsult firman utifrån marknads rapporter 
från Frost & Sullivan, BCC och Business Insight (2013).
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cdMO-MARKNAdeNS  GeOGRAFISKA 
FöRdelNING
den amerikanska cdmo-marknaden beräknas motsvara 
omkring 45 procent av världsmarknaden 2013 och motsva-
rande andel för Europa beräknas uppgå till cirka 30 procent. 
marknaderna i kina och indien beräknas tillsammans mot-
svara cirka 10 procent av världsmarknaden 2013. Under kom-
mande år bedöms marknadstillväxten i Kina och Indien vara 
högre än övriga delar i världen och beräknas utgöra nästan 
20 procent av den globala CDMO-marknaden år 2015. Europas 
och USAs andel av världsmarknaden förväntas att uppgå till 
drygt 40 procent respektive 30 procent 2015.6

6 Den Internationella Strategikonsultfirman (2013).
7 Den Internationella Strategikonsultfirman (2013).
8 Den Internationella Strategikonsultfirman (2013).
9 Den Internationella Strategikonsultfirman (2013).

FASTA beRedNINGAR
Fasta beredningar är den enskilt största beredningsformen och 
innefattar produkter med god lagringsstabilitet såsom tablet-
ter och kapslar. Segmentet innefattar ett flertal framgångsrika 
läkemedel, så kallade ”blockbusters”, som närmar sig patent-
utgång, vilket kommer att medföra ökade försäljningsvolymer 
genom konkurrens från generiska lågpriskopior. En förväntad 
tillströmning av generikaprodukter i kombination med en 
åldrande befolkning bedöms medföra en ökad efterfrågan på 
tillverknings kapacitet inom fasta beredningar. 

Den europeiska CDMO-marknaden för fasta beredningar 
uppskattas uppgå till 3,9 miljarder EUR under 2013. Under de 
kommande åren prognosticeras en tillväxt motsvarande en 
genomsnittlig tillväxttakt om 10 procent per år under 2011 
till 2015.7

STeRIlA beRedNINGAR
Sterila beredningar eller injektionslösningar, är typer av bered-
ningar som bland annat används för olika varianter av cytosta-
tika, insulin och vacciner. Framtiden förväntas vara positiv för 
sterila beredningar och gynna CDMO-branschen då en ökande 
andel av bioteknikbolagens utvecklingsarbete rör potenta och 
komplexa läkemedel vilka vanligtvis kommersialiseras som 
sterila beredningar för att bibehålla sina verkningsmekanismer. 
Bioteknikbolagens utvecklingsportföljer innehåller för närva-
rande många produkter i sen utvecklingsfas vilket uppskattas 
medföra en ökande efterfrågan på sterila beredningar. 

tillverkningen kräver avancerade teknologier och sterila 
miljöer, vilket innebär att nya produktionsanläggningar medför 
betydande investeringar. För en CDMO som redan besitter nöd-
vändig teknologi för tillverkning av sterila beredningar kan till-
växten inom beredningsformen innebära en väsentlig möjlighet 
då läkemedelsbolagen i stor utsträckning förväntas överväga 
uppdragstillverkning som ett alternativ till att utveckla nödvän-
dig kompetens och investera i kapacitet på egen hand. detta 
förväntas gälla även för nya patentskyddade läkemedel. 

Inom sterila beredningar används frystorkning, som är en 
teknisk avancerad process, i stor utsträckning för att förbättra 
beredningens stabilitet och lagringsbarhet. vid användning av 
ett frystorkat läkemedel tillsätts en steril fysiologisk buffert-
lösning varvid preparatet omedelbart löser sig till en klar 
injektionslösning färdig att användas. Frystorkade produkter 
och förfyllda sprutor förväntas ha störst tillväxt potential inom 
segmentet sterila beredningar. 

Den europeiska CDMO-marknaden för sterila beredningar 
beräknas uppgå till 3,4 miljarder EUR 2013. Beredningsformens 
tillväxt förväntas uppnå 16 procent i genomsnitt per år under 
perioden 2011 till 2015.8

FLyTAnDE BEREDnIngAR 
Flytande beredningar såsom lösningar och suspensioner 
för väntas från läkemedelsbolagens perspektiv vara ett 
produkt segment som minskar i betydelse till förmån för fasta 
bered ningar, där patentutgångar bedöms leda till stora föränd-
ringar på marknaden. 

Trots ovanstående betraktas fly tande beredningar som 
ett intressant marknads segment för leverantörer av out-
sourcingtjänster. Detta till följd av läkemedelsbolagens ökade 
behov av att utveckla nya framgångsrika läkemedel kombine-
rat med ett minskat intresse för flytande beredningar vilket 
 förväntas leda till att läkemedelsbolagen out  sourcar en ökande 
andel av tillverkningen av äldre läkemedel i flytande form. 

Den europeiska CDMO-marknaden för flytande beredningar 
beräknas uppgå till 1,6 miljarder EUR under 2013. Marknaden 
för flytande beredningar förväntas ha en svagare tillväxttakt 
än övriga beredningsformer, motsvarande en genomsnittlig 
årlig tillväxttakt om 5 procent mellan 2011 och 2015.9 

cdMO-MARKNAdeN peR beRedNINGSFORM
Outsourcingtjänster inom läkemedels produktion spänner över 
ett brett område och inkluderar allt ifrån tillverkningen av 
råmaterial, såsom  kemikalier och andra insatsvaror, till färdiga 
läkemedelsprodukter för  konsumenten, förpackningslösningar 
och logistiktjänster. Nedan bryts marknaden ner i segment 
uppdelade efter de mest betydande berednings formerna, 
det vill säga efter i vilken form det färdiga läkemedlet till-
handahålls till patienten. De tre huvudsakliga formerna är 
fasta, sterila och flytande beredningar. Vidare beskrivs även 
läke medelskategorin biologiska läkemedel i närmare detalj, 
då biologiska läkemedel spänner över flera olika berednings-
former och under kommande år förväntas spela en betydande 
roll för CDMO-marknaden. 

marknadsbeskrivning
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K äLL A :
Den Internationella Strategikonsult firman (2013).
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K äLL A :
PharmSource (2013).
Not: Undersökning baseras på 195 ledande CDMO:er globalt.
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K äLL A :
EvaluatePharma (2013). 
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BIOLOgISKA LÄKEmEDEL 
Biologiska läkemedel omfattar många olika typer av läke-
medel, bland annat olika vacciner, läkemedel för behandling 
av diabetes, cancer samt ledgångs reumatism. ett biologiskt 
läkemedel är ett preparat vars aktiva substans har produ-
cerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung 
(levande celler eller vävnad).11

Utav samtliga nya godkända läkemedel på den globala 
marknaden har andelen biologiska läkemedel ökat från cirka 
12 procent under 2004 till cirka 22 procent under 2013 och 
förväntas uppgå till cirka 25 procent under 2018, enligt 
EvaluatePharma. Trenden förväntas fortsätta då läkemedels-
bolagens utvecklingsprojekt omfattar ett stort antal biolo-
giska läkemedel. 

10 exklusiv primärtillverkning (api). 
11 läkemedelsverket.

AKTöReR på cdMO-MARKNAdeN
Marknadsaktörerna utgörs av rena uppdragstillverkare (CMO) 
och uppdragstillverkare med tjänsteutbud som även inklude-
rar utvecklingstjänster (CDMO). En del av dessa aktörer har 
egna läkemedelsportföljer och kan därför i viss mening även 
anses vara läkemedels bolag. En kategori av aktörer har valt 
att specialisera sig på enskilda terapiområden, berednings-
former eller tillverkningsmetoder medan andra erbjuder ett 
brett utbud av avancerade tillverkning- och utvecklingstjäns-
ter. Marknaden är fragmenterad och uppskattningsvis finns 
det fler än 1 000 CMO:er och CDMO:er globalt varav fler än 
300 i Europa och USA. Merparten av dessa är mindre bolag 
med specialiserade tjänsteutbud. De tio största aktörerna har 
tillsammans en försäljning motsvarande cirka 25 procent av 
den globala cdmo-marknaden och endast en mindre andel 
av aktörerna är storleks- och utbudsmässigt jämförbara med 
recipharm.

Baserat på omsättning är de största bolagen inom den globala 
cdmo-branschen catalent och dpp-patheon. på den euro-
peiska cdmo-marknaden är catalent, aenova, famar och 
Fareva störst mätt i omsättning. Under senare år har CDMO-
branschen börjat mogna och som ett resultat därav har mark-
naden påbörjat en fas av ökad konsolidering. Till exempel 
förvärvade Aenova tre bolag under åren 2012–2013 och ett 
sammangående av patheon och dsms cmo-verksamhet, dpp, 
förväntas genomföras under 2014. 

marknadsbeskrivning
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K äLL A :
Årsredovisningar, bolagens hemsidor, PharmSource, Orbis, Den Internationella Strategikonsultfirman (2013). 
Not: Försäljning för Catalent och Delpharm avser perioden juli 2012–juni 2013 medan försäljning för Reig Jofré avser perioden oktober 2011–september 2012 och för Rentschler perioden april 2011–mars 2012. Försäljning 
för DPP-Patheon och Aenova (efter dess förvärv av Haupt Pharma) är pro forma för 2012. Försäljning för Rottendorf, Charles River, Hikma, Dales Pharm. och Baxter avser helåret 2011.

Antal CDmO:er per geografiskt område

K äLL A :
Sammanställning av Den Internationella 
Strategikonsultfirman (2013).
Not: Grafen visar en fördelning av antal 
spelare per geografi baserat på respektive 
huvudkontors placering.
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Den globala marknaden

K äLL A :
IMS Institute for Healthcare Informatics (2013).
Notera: Omräknat till en fast växelkurs om USD/EUR 0,735 per den 17 januari 2014 (Sveriges Riksbank).
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DEN GLOBALA 
CDMO-MARKNADEN

Den globala läkemedelsbranschen 
värderas till 709 miljarder EUR 

under 2012.
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FAKTOReR SOM dRIVeR  
TILLVÄxT I CDmO-mARKnADEn 
TILLVÄxT I DEn gLOBALA LÄKEmEDELSBRAnSChEn 
recipharms kunder påverkas av utvecklingen i den globala 
läkemedelsbranschen. de trender och den utveckling som har 
förekommit inom läkemedelsindustrin har i stor utsträckning 
legat till grund för Bolagets strategi och bedöms att göra så 
även fortsättningsvis. 

den globala läkemedelsbranschen påverkas av en mängd 
faktorer såsom demografisk utveckling, nya behandlings-
metoder genom teknologiska framsteg, ökad tillgång till 
sjukvård, politiska initiativ, regulatoriska förändringar och 
konjunkturutveckling med mera. sammantaget har dessa 
faktorer bidragit till en läkemedelsbransch med högre tillväxt 
mätt i volym än i marknadsvärde och en ökad läkemedels-
konsumtion med en större andel generiska läkemedel och en 
starkare prispress.

läkemedelsbranschen har under det senaste årtiondet 
sett en  genomsnittlig tillväxt om cirka 6,5 procent per år. 
Försäljningen inom den globala läke medels industrin upp-
gick år 2012 till 709 miljarder EUR. Mellan 2013 och 2017 
förväntas den genomsnittliga tillväxt takten att motsvara 
omkring 3–6 procent per år. De främsta orsakerna till tillväxt 
i läkemedels branschen är en  växande global befolkning och 
en höjd levnadstandard. På de stora marknaderna USA och 
Europa förklaras tillväxten av en åldrande befolkning med 
ökande levnadslängd och växande BNP. Den största delen av 
framtida tillväxt kommer från tillväxtekonomierna, däribland 
Kina och Indien, där levnadsstandard och utgifter för hälso- 
och sjukvård ökar i takt med att ekonomierna mognar.12

12 IMS Institute for Healthcare Informatics (2013), Den Internationella Strategikonsultfirman (2013).

törer av externa tillverknings- och utvecklingstjänster.
Följande drivkrafter bidrar till att läkemedelsbolagen i ökad 
utsträckning vänder sig till cdmo-branschen som samarbets-
partner för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter: 

• Krympande portföljer av patentskyddade läkemedel till följd 
av kommande patentutgångar.

• Lägre produktivitet inom läkemedels bolagens forsknings- 
och utvecklings verksamheter.

• Mer omfattande och tidskrävande regulatoriska processer 
för god kännandet av nya läkemedel, vilket bland annat har 
medfört att tidsperioden då ett godkänt och kommersialise-
rat läkemedel omfattas av patentskydd på marknaden har 
blivit kortare.

• politiska initiativ med målsättningen att minska samhällets 
läke medels kostnader.

• Ökande behov av att förbättra kostnadseffektiviteten inom 
läkemedels bolagens verksamheter samt att uppnå flexiblare 
kostnadsstrukturer. 

Nämnda drivkrafter har bidragit till framväxten av outsourcing-
lösningar. CDMO:er har utvecklat sina tjänsteutbud för att 
kunna erbjuda läkemedelsbolagen:

•  tillgång till specialistkunskap och  integrerad utvecklings- 
och tillverk nings kompetens.

•  Möjligheten att undvika höga kost nader och investeringar 
relaterade till utvecklingen av nödvändig tillverknings-
kompetens, kapacitet samt ny teknologi.

•  Ökat fokus på kärnverksamheter såsom utveckling och 
forskning samt marknadsföring.

• Möjligheten att snabbare få ut produkterna på marknaden 
genom att utnyttja befintligt kunnande och befintlig infra-
struktur för tillverkning.

• Lägre styckkostnader som bedöms kunna uppnås genom att 
en CDMO har ett strikt fokus på tillverknings- och utveck-
lingstjänster samt möjlighet att koncentrera tillverknings-
volymer från flera läkemedelsbolag för att där igenom uppnå 
ett högre kapacitets utnyttjande.

Genom att överlåta delar av verksamheten till leverantörer av 
outsourcingtjänster har läkemedelsbolagen kunnat fokusera 
på kärnverksamheter såsom forskning och marknadsföring 
samt i en del fall kunnat påskynda processen med att föra en 
ny produkt ut på marknaden.

cdMO-MARKNAdeNS uTVecKlING
STRATEgISKT nyTTJAnDE AV OuTSOuRCIngLöSnIngAR 
Den förväntade tillväxten i CDMO-marknaden, mätt i såväl 
försäljning som tillverkningsvolymer, förväntas till övervä-
gande del härröra från Big Pharma, små och medelstora läke-
medelsföretag samt Specialty Pharmas ökande användning av 
outsourcingtjänster snarare än underliggande volymtillväxt 
i de produkter som redan i dagsläget produceras av uppdrags-
tillverkare. Big Pharma förväntas i större utsträckning för-
lägga produktion även av nyare patent belagda produkter till 
uppdragstillverkare. Mer parten av de produkter som för när-
varande tillverkas av leverantörer av outsourcingtjänster, dvs. 
uppdragstillverkare, är mogna produkter där patent skyddet 
redan har löpt ut och där volymtillväxten är låg men stabil och 

FRAmVÄxTEn AV OuTSOuRCIng LöSnIngAR InOm 
LÄKEmEDELS BRAnSChEn 
Outsourcing har länge varit en viktig strategi för mindre bolag 
i läkemedelsbranschen som valt att inte själva hålla nödvän-
dig kapacitet eller kompetens eller som inte haft resurser till 
detta. Under senare år har även övriga delar av läkemedels-
branschen valt att i större utsträckning vända sig till leveran-
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Antal produktionsanläggningar som sålts  
av läkemedelsbolag 2000–2013

K äLL A :
Årsredovisningar, bolagens hemsidor, Orbis, PharmSource (2013).
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relativt förutsägbar. Vidare förväntas även lönsam heten för 
sådana produkter vara stabil då prisbilden för outsourcing-
tjänster, i motsats till läkemedel i sig, historiskt endast har 
påverkats marginellt då patent har förfallit.
Under de senaste 20 åren har såväl den amerikanska som den 
europeiska läkemedelsbranschen genomgått en trend av kon-
solidering och outsourcing. Till följd av det har antalet bolag 
inom Big Pharma minskat från cirka 20 till tolv stycken under 
perioden. Enbart i Europa har antalet Big Pharma minskat från 
14 till sju stycken under samma tidsperiod.

I samband med förvärv eller samgåenden förekommer det 
att läkemedels bolag outsourcar produktion eller stänger vissa 
produktionsanläggningar, vilket innebär ökade affärs möjlig-
heter för en CDMO genom övertagande av produktions avtal 
med eller utan tillhörande produktionsanläggningar. Exempel 
på denna pågående  strategiska omläggning bland big 
pharma är astraZeneca som minskade antalet produktions-
anläggningar från 36 till 22 under perioden 1999–2012 och 
glaxosmithkline som minskade antalet produktionsanlägg-
ningar från 108 till 74 under perioden 2000–2012. Under 
2013 meddelade Pfizer, som gick samman med Wyeth 2009, 
att man planerade att minska antalet anläggningar med 
åtta stycken. Läkemedelsproducenten MSD, som förvärvade 
Schering-Plough 2009, har annonserat två omstrukturerings-
program vilka inkluderar en reduktion av antalet produktions-
anläggningar och Novartis har annonserat en försäljning eller 
nedstängning av 15 produktions anläggningar vilket motsvarar 
en minskning med cirka 15 procent. Sammanlagt har Big 
Pharma på en global basis funnit alternativa ägandeformer 
för cirka 65 produktionsanläggningar under 2000–2013, vilket 
motsvarar cirka fem anläggningar per år. 

Som en följd av en pågående out sourcingtrend finns det 
goda möjligheter för en CDMO att ingå ytterligare tillverk-
ningsavtal med big pharma och i samband med det  eventuellt 
även att ta över produktionsanläggningar. På global basis har 
de tio läkemedelsbolagen med störst fokus på  forskning och 
utvecklingsverksamhet tillsammans över 500 produktions-
anläggningar. 

STöRRE uTnyTTJAnDE AV SEKunDÄRTILLVERKnIng
Tjänster inriktade på primärtillverkning har funnits tillgäng-
liga på marknaden längre än motsvarande tjänster inom 
sekundär tillverkning och har hittills utgjort den större delen 
av hela marknaden för uppdragstillverkning. 

I takt med att läkemedelsbolagens erfarenhet av out-
sourcing ökar och industrins förtroende för tillverknings- och 
utvecklingsbolagen växer, ökar acceptansen för outsourcing 
av alltmer komplexa och strategiskt viktiga tjänster. på sikt 
kommer utvecklingen sannolikt att medföra att CDMO-
marknaden växer snabbare än cmo-marknaden.

KOMpeTeNSFöRSKjuTNING
Ökad användning av outsourcingtjänster och större specialist-
kompetens hos CDMO:er kommer sannolikt att leda till en 
fortsatt kompetensförskjutning från läkemedelsbolag till 
tillverknings- och utvecklingsbolag som recipharm. vidare 
förväntas kompetensförskjutningen så småningom att leda 
till att läkemedelsbolagen i ökad utsträckning anlitar en 
CDMO för att möjliggöra vissa projekt där läkemedelsbolagen 
själva inte har nödvändig kunskap och teknologi, vilket skulle 
innebära att drivkrafterna bakom en ökad outsourcing skulle 
komma att förstärkas ytterligare. Även snabba teknologi-
språng kan komma att påskynda kompetensförskjutningen, 
då en CDMO genom sin fokuserade verksamhet bör ha goda 
möjligheter att tillgodogöra sig, vidareutveckla och bemästra 
den nya teknologin snabbare än läkemedelsbolagen. 

Kompetensförskjutningen leder till att CDMO:er får nya 
kunder genom att ingå nya produktportföljsavtal med tillverk-
ning och/eller utveckling av produkter som tidigare hanterats 
av läkemedelsbolagen. I samband med det övertar i regel 
även en cdmo den tidigare produktionsanläggningen. i den 
här strategiska omskiftningen av marknaden fyller CDMO:er 
en allt viktigare funktion i värdekedjan och kan ta över mer 
komplexa processer inom tillverknings- och utvecklingstjäns-
ter. trenden att läkemedelsbolagen begränsar de egna aktivi-
teterna till vissa kärnverksamheter kan komma att påskyndas 
ytterligare till följd av den snabba utvecklingen av nya pro-
duktionstekniker och nya typer av produkter som kräver nya 
och tekniskt avancerade tillverkningsmetoder. 

KONSOlIdeRINGSTReNd på cdMO-MARKNAdeN
Under senare år har flertalet  förvärv och samgåenden genom-
förts på CDMO-marknaden. Bland de drivkrafter som bedöms 
driva konsolideringen i CDMO-marknaden anges effektiv och 
snabb tillgång till nya teknologier, ökad priskontroll samt skal-
fördelar i produktion och teknologi för att möjliggöra en högre 
effektivitet i tillverkningen och ett framgångsrikt deltagande 
i upp handlingar av läkemedelsproduktions avtal. konsolidering 
kan även vara ett effektivt sätt att få tillgång till nya mark-
nader i tillväxtregioner och nischsegment och förväntas 
vara gynnsamt för såväl små som större aktörer på CDMO-
marknaden. Exempelvis kan en större CDMO genom förvärv 
bredda den geografiska exponeringen medan mindre  aktörer 
kan få tillgång till betydande resurser och teknologiskt 
kunnande.

Den fragmenterade marknaden innebär goda förutsätt-
ningar för fortsatt marknadskonsolidering. I en rapport 
nyligen utgiven av Frost & Sullivan bedöms antalet aktörer på 
CDMO-mark na den komma att minska med cirka 30 procent 
under de kommande tio åren. 

marknadsbeskrivning



inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)    33    

BÄTTRE FöRmågA ATT möTA PRISPRESS
En CDMO besitter hög kompetens inom specifika utveck-
lings- och tillverkningsområden, vilket ökar incitamenten för 
läkemedelsbolag att använda sig av en cdmo. på grund av de 
större möjligheter som föreligger för en CDMO att differen-
tiera sig genom specialistkompetens och kapacitet att hantera 
utvecklingsprocesser har en CDMO en bättre förmåga att 
möta prispress jämfört med renodlade CMO:er.

FORTSATT GlObAlISeRING INOM cdMO- Och 
cMO-MARKNAdeN
Växande primärtillverkning i lågkostnadsländer
Globaliseringen påverkar marknaden för outsourcingtjänster 
inom läkemedels branschen i allt större utsträckning. Företag 
baserade på tillväxtmarknader och i lågkostnadsländer har 
med viss framgång etablerat sig inom primärtillverkning på de 
mognare västerländska marknaderna, där dessa kan erbjuda 
ytterligare möjligheter till kostnads besparingar för kunder 
inom läkemedels industrin. De största vinsterna av en produk-
tionsöverflyttning till lågkostnadsländer kan göras där arbets-
intensiteten är som högst eller i produktionen av enklare 
läkemedel med stora produktionsvolymer. Tjänsteleverantörer 
i lågkostnadsländer spelar en allt större roll inom outsourcing 
av primärtillverkningstjänster, något som avspeglar sig i att 
den asiatiska outsourcingmarknaden förväntas växa betydligt 
snabbare än outsourcingmarknaden globalt.

Begränsad globalisering av sekundärtillverkning
Att förlägga utveckling och produktion av godkända läke-
medel till lågkostnadsländer medför dock ofta nya  utmaningar 
för läkemedelsbolagen. Globaliseringen av den mer  komplexa 
sekundärtillverk ningen har därför varit begränsad. Erfaren-
heter av problem rörande skyddet av immateriella rättigheter, 
förfalskning, produktsäkerhet, miljöpåverkan, regulatoriska 
frågeställningar och kontroll över utvecklingsprocesser 
har gjort läkemedelsbolagen försiktiga. Även om asiatiska 
uppdragstillverkare, framförallt från Kina och Indien, spelar 
en allt större roll inom primärtillverkningen används de 
endast i begränsad omfattning av läkemedelsbolagen för 
de mer komplexa och strategiskt viktiga utvecklings- och 
sekundärtillverkningstjänsterna. 

endast en mindre del av de asiatiska tillverkningsanlägg-
ningarna är godkända enligt västerländsk standard, vilket 

innebär att merparten av de asiatiskt sekundärtillverkade 
läkemedlen konsumeras på de asiatiska marknaderna. För 
att godkända läkemedel ska kunna importeras till de euro-
peiska och amerikanska marknaderna krävs det utöver 
godkända tillverkningsanläggningar också att varje leve-
rans av varor genomgår laboratorie kontroll ytterligare en 
gång efter ankomst till Europa, vilket komplicerar sådana 
produktionsupplägg.

under de senaste åren har antalet inspektioner av pro-
duktionsanläggningar av läkemedel i tillväxtländer utförda 
av u.s. food and drug administration (fda13) och european 
Medicines Agency (EMA14) ökat, däribland i Indien och Kina. 
Vidare har FDA och EMA nyligen ingått avtal om att genom-
föra gemensamma inspektioner av särskilda tillverkare av 
läkemedel. som ett resultat har antalet utställda varningsbrev 
och antalet återkallade produkter ökat märkbart hos indiska 
och kinesiska läkemedelstillverkare. Under perioden 2008 till 
2013 stod indiska och kinesiska läkemedelstillverkare för nära 
en tredjedel av de produktionsrelaterade varningsbrev som 
utfärdades av FDAs Center for Drug Evaluation and Research 
(cder15) och Center for Biologics Evaluation and Research 
(cber16) i kontrast till tidigare då sådana tillverkare endast 
utgjort en marginell andel.17 de kinesiska och indiska läke-
medelstillverkarna utgjorde tillsammans cirka 70 procent av 
alla anmärkningar enligt gmp18 på den europiska marknaden 
2010 till 2013.19 

Den ökade konkurrensen från lågkostnadsländer inom 
framförallt primärtillverkning har lett till att CDMO:er på 
mer utvecklade marknader fokuserar allt mer på komplexa 
tjänster inom utveckling och sekundärtillverkning. vidare har 
CDMO:er som kan erbjuda ett brett och omfattande utbud 
inom tillverknings- och utvecklingstjänster valt att även foku-
sera på produkter som befinner sig i en tidigare utvecklings-
fas. Närhet till en CDMO kan vara avgörande för att möjliggöra 
samarbeten där kunden vill kunna bibehålla god kontroll.

Att aktörer med bas i lågkostnadsländer framgångsrikt 
kan etablera sig på de mognare västerländska marknaderna 
är osannolikt. Däremot har sådana aktörer ofta stark lokal 
position vilket är avgörande för att framgångsrikt konkur-
rera i lågkostnadsländer eftersom det är viktigt att ha tillgång 
till egen lokal tillverkning, nära kundrelationer, starka lokala 
nätverk samt kunna möta den lägre prisbild som råder på 
tillväxtmarknaderna.

13 fda är den amerikanska motsvarigheten till de svenska livsmedelsverket och läkemedelsverket.
14 EMA är den europeiska läkemedelsmyndigheten.
15 CDER är ett område inom FDA ansvarigt för forskning och utvärdering av läkemedel.
16 CBER är ett område inom FDA ansvarigt för forskning och utvärdering av biologiska läkemedel.
17 fda.
18 Good Manufacturing Practice reglerad via EU-lagstiftning.
19 eudragmp.
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K äLL A :
Recip AB årsredovisning 
1997, Recipharm AB 
års redovisning 2008, 
Recipharm AB årsredo-
visning 2010. 2011–2013 
se avsnittet ”Räkenskaper”. 
Justerad EBIT-marginal 
avser åren 2011–2013, 
se avsnittet ”Operationell 
och finansiell översikt 
– Information som inte 
beräknas enligt IFRS” 
för mer information.   
2007–2010 avser 
EBIT-marginal, baserad 
på  rapporterad netto-
omsättning och rörelse-
resultat.
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recipharms verksamhet

öVeRSIKT
recipharm levererar outsourcingtjänster såsom tillverknings- 
och utvecklingstjänster till läkemedelsbolag genom de två 
affärsområdena Manufacturing Services och Development & 
Technology. Manufacturing Services utgörs av tillverkning av 
läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska 
prövningar och utveckling av produktions metoder. Intäkterna 
inom Manufacturing Services kommer primärt från de 
produkt volymer som Recipharm levererar till sina kunder. 

Utöver tillverkning erbjuder Bolaget farmaceutiska utveck-
lingstjänster genom Development & Technology för att, 
tillsammans med kunden, utveckla läkemedel med önskade 
egenskaper. Intäkterna avseende dessa farmaceutiska 
utvecklingstjänster kommer från kunduppdrag som faktureras 
baserat på timpriser eller fasta priser för uppfyllande av mål 
i projekt. Därutöver äger Recipharm ett antal produkträttig-
heter, vars produkter produceras av bolaget men marknads-
förs och säljs av andra företag. Intäkterna för dessa 
produkter ligger inom Development & Technology.

då bolaget erbjuder såväl tillverkning som utvecklings-
tjänster klassificeras Recipharm som ett CDMO-bolag.

Sedan starten 1995 har Recipharm vuxit kontinuerligt, 
genom att Bolaget ingått nya långsiktiga produktions avtal 
samt genom förvärv. Recipharms förvärv och tecknandet av 
långa produktionsavtal där Bolaget ofta tagit över den tillhö-
rande produktions anläggningen från bolag inom läkemedels-
industrin, har tillfört ökad försäljning och nya kunder. Det har 
också inneburit en  kontinuerlig breddning av bolagets tjäns-
teutbud och geografiska närvaro, vilket i sin tur har bidragit 
till Bolagets tillväxt. Efter omstruktureringar och effektivise-

1 Före avdrag för emissionskostnader.
2 Se avsnittet ”Marknadsbeskrivning – Aktörer på CDMO-marknaden” för mer information.

ringar har bolaget idag nio producerande anläggningar, samt 
en anläggning för utvecklingstjänster, vilka representerar de 
flesta stora beredningsformer av läkemedel. Recipharm har 
därigenom skaffat sig värdefull erfarenhet av integrering samt 
långsiktig utveckling av verksamheterna genom att utnyttja 
anläggningarna effektivare med flera produkter såväl till 
befintliga som nya kunder, vilket i sin tur medfört stabilitet 
samt ökning och visibilitet i försäljningen. Recipharm har idag 
ett brett service utbud där Bolaget kan ha god kontroll över 
en produkt, från tidigt utvecklingsskede till tillverkning och 
distribution av den färdiga produkten. Bolaget är verksamt i 
stora delar av europa med produktionsanläggningar i sverige, 
Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien. 

Recipharm startades 1995 av Lars Backsell och Thomas 
eldered genom en avknoppning av produkter och en produk-
tions anläggning från dåvarande Pharmacia. Produkterna, 
under varumärket Recip, såldes sedermera till Meda. Försälj-
ningen av Recip till trots så har Recipharm gått från att 1995 
ha varit en relativt liten leverantör med 140 anställda och en 
försäljning på 220 MSEK till att idag vara en bred leverantör av 
CDMO-tjänster med en försäljning på 2 125 MSEK och fler än 
1 500 anställda. 2010 tillfördes Bolaget 188 MSEK 1 genom en 
nyemission. I övrigt har inga nyemissioner skett sedan 1995.

 
STyRKOR OCh KOnKuRREnSFöRDELAR
ledANde euROpeISK cdMO Med 
GOd pROduKTIONSKApAcITeT
Recipharm har etablerat sig som en av Europas största upp-
dragstillverkare av läkemedel. 2012 var Bolaget en av de tio 
största uppdragstillverkarna i världen.2 med tillverkning i stora 
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K äLL A : 
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Läkemedels-
tillverkning Förpackning Logistik &

lagerlösningar Utvecklingstjänster Egna produkträttigheter

Development & TechnologyManufacturing Services
Nettoomsättning 2013

2 022 MSEK3
Rörelseresultat 2013

210 MSEK
Nettoomsättning 2013

175 MSEK4
Rörelseresultat 2013
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delar av europa är bolaget verksamt nära kunderna och kan 
leverera produkter och tjänster med korta ledtider. recipharm 
erbjuder kunderna ett brett servicesortiment med hög kvali-
tet från tidig utvecklingsfas till fullskalig tillverkning, anpassat 
till regulatoriska krav på en global marknad.

RECIPhARm ÄR VÄL  POSITIOnERAT På En ATTRAKTIV 
MARKNAd Med STARKA uNdeRlIGGANde dRIVKRAFTeR
recipharm har med sin starka ställning på den  europeiska 
marknaden goda förutsättningar att dra nytta av en 
 växande läkemedelsmarknad och en fortsatt och förväntad 
outsourcing trend. Recipharm har en hög leveranssäkerhet 
och är en finansiellt stabil leverantör vilket gör Bolaget till en 
attraktiv partner för långa samarbeten. Vidare är Recipharms 
breda servicesortiment en viktig aspekt för många kunder 
eftersom Bolaget kan vara en partner inom både utveckling 
och tillverkning och kan dessutom erbjuda logistiklösningar 
såsom lagerhantering och distribution.

Recipharm har legat i framkant under många år avseende 
hantering av miljörisker och miljörelaterade möjligheter. 
Genom det kontinuerliga miljöarbetet kan Recipharm erbjuda 
kunder skräddarsydda tjänster som baseras på ett omfat-
tande miljöprogram vilket Bolaget ser som en konkurrens-
fördel på CDMO-marknaden.

SynERgIER mELLAn uTVECKLIng OCh TILLVERKnIng
Recipharm förväntas visa en stark tillväxt inom affärsområ-
det Development & Technology till följd av Bolagets ökade 
fokus på försäljning. Detta driver i sin tur tillväxt inom 
Manufacturing Services Sverige och Manufacturing Services 
europa. kunder som gått igenom gemensamma utvecklings-
projekt föredrar ofta att lägga produktionen av den färdiga 
produkten hos Recipharm. Omvänt så kan fungerande tillverk-
ningssamarbeten generera nya projekt inom Development & 
Technology.
 
STAbIlA KuNdRelATIONeR GeR GOd 
KASSAFlödeSGeNeReRING
Branschens långa produktcykler i kombination med höga 
kostnader och långa ledtider vid byte av leverantör gör att 

3 Inkluderar intern försäljning om 69 MSEK.
4 Inkluderar intern försäljning om 3 MSEK.
5 Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
6 Recipharm ABs årsredovisning 2010.
7 Justerad EBIT. Se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Information som inte beräknas IFRS” för mer information.

recipharm har en god visibilitet i verksamheten vad avser 
försäljningen. Bolaget har genom åren etablerat starka och 
långa kundrelationer; få kontrakt har sagts upp. Beroendet av 
de största kunderna har minskat avsevärt. Till exempel stod 
de tre största kunderna för 80 procent av omsättningen 2008. 
Motsvarande siffra för 2013 var 61 procent. Under samma 
period har trenden varit att allt fler av Recipharms kunder 
beställer ett större antal olika produkter, vilket ytterligare 
bidragit till den stabila faktureringen.

Sedan 2011 har Bolaget fokuserat på att effektivisera verk-
samheten och anpassa kostnadsstrukturen genom att bland 
annat avveckla olönsamma delar av verksamheten utveckla 
tekniker för att öka effektiviteten i tillverkningen, omorga-
nisera supportfunktioner samt dra nytta av inköpssynergier. 
Åtgärderna har bidragit till en signifikant förbättring av EBIT-
marginalen 5 (från 0,1 procent 2010 6 till 9,2 procent 2013 7). 
Under 2013 har Bolaget åter fokuserat på åtgärder för att höja 
tillväxten. 

ERFAREn STyRELSE OCh LEDnIng
Recipharms ledningsgrupp består av VD, finanschef, chef för 
affärsområdet Manufacturing Services samt chef för affärs-
området Development & Technology och chefer för funk-
tionerna corporate development, business management, 
Operations Development och Human Resources. Drygt hälften 
av ledningsgruppen kom in i Bolaget mellan 2006 och 2011 
och resten har varit med sedan 1990-talet. Inom ledningen 
finns personer med tidigare erfarenheter från ledande befatt-
ningar i börsnoterade bolag. Lars Backsell, idag styrelse-
ordförande i Bolaget och Thomas Eldered, VD, startade 
Bolaget 1995 och har sedan dess drivit Bolaget från en netto-
omsättning på 220 MSEK 1995 till 2 125 MSEK 2013 med god 
lönsamhet.

TyDLIg TILLVÄxTPLAn
FöRVÄRV AV KOnKuRRERAnDE CmO:er Och cdMO:er
Den globala CDMO-marknaden är idag fragmenterad med 
många små tillverkare. Recipharm har goda möjligheter att 
förvärva ett antal av dessa bolag för att därigenom expandera 
Koncernen och öka lönsamheten genom samordningsfördelar. 

recipharms verksamhet
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Recipharms strategi är att genom förvärv få tillgång till nya 
teknologier, nya kunder och nya marknader. Bolaget ser även 
förvärv som en möjlighet att nå tillväxtmarknader såsom 
Indien och Kina. Förvärv kommer att stärka Bolaget genom 
möjligheten till korsförsäljning mellan den befintliga verksam-
heten och den förvärvade.

nyA  PRODuKTIOnSAVTAL mED öVERTAgAnDE AV 
PRODuKTIOnSAnLÄggnIngAR
Tillgången på större produktionsavtal, ofta avseende etable-
rade produkter, att ingå med big pharma där recipharm 
tar över produktionsanläggningen har sin bakgrund i Big 
Pharmas ökade fokus på kärnverksamheter och intresse av 
att utnyttja de fördelar som out sourcing för med sig. Genom 
att ingå stora produktionsavtal skapar recipharm viktiga 
och långsiktiga affärsrelationer. Den ut ökade produktions-
kapaciteten möjliggör  ytterligare införsäljning av uppdrag 
till befintliga eller nya kunder. Recipharm har  historiskt varit 
lyckosamt i att ingå större produktions avtal där Bolaget tagit 
över produktionsanläggningar. 

Det finns fortfarande ett stort antal produkter som till-
verkas av big pharma i deras egna anläggningar. recipharm 
bedömer att Big Pharma kommer fortsätta sin fokusering 
på kärnverksamheter, vilket ger fortsatta möjligheter att 
ingå stora produktionsavtal där Bolaget tar över till hörande 
produktionsanläggningar. 

STARKARE SÄLJORgAnISATIOn
I slutet av 2013 förstärkte och strukturerade Recipharm om 
sin säljorganisation. Bolaget har idag fler säljare och tydli-
gare kundstrategier. 2014 kommer Bolaget fortsätta utveckla 
säljorganisationen och det finns goda möjlig heter att teckna 
betydligt fler nya avtal med befintliga och nya kunder om till-
verkning i Recipharms befintliga anläggningar. Det nya sättet 
att  hantera för säljning bygger på individuella kund strategier 
med nyckel kundsansvar. Försäljningsinitiativen innebär även 
en bättre struktur för styrning och upp följning av försäljning. 
Dessutom stärker Recipharm sitt fokus på att nå ut till små 
och medelstora Specialty Pharma.

Förändringarna av säljorganisationen har redan idag 
resulterat i en portfölj med nya avtal och potentiella avtal som 
förväntas gå i produktion inom Manufacturing Services de 
närmaste åren. En stor del av de nya uppdragen kommer från 
nya kunder.

STARK TILLVÄxT InOm  DEVELOPmEnT & TEChnOLOgy 
Development & Technology  förväntas öka sin  försäljning 
 kontinuerligt, vilket kommer att innebära signifikanta 
marginal förbättringar i och med en relativt fast kostnads-
struktur. En ökad försäljning inom detta område förväntas 
även innebära ökad försäljning inom Manufacturing Services 
framgent. Recipharm har goda möjligheter att ansvara för 
tillverkningen av de läkemedel som bolaget arbetat med 
under utvecklingen och där läke medlen övergår i kommersiell 
tillverkning.

Inom de närmaste åren genomför Recipharm ett antal 
projekt, knutna till Bolagets produkträttigheter, vilka syftar 
till att bredda Recipharms sortiment och generera nya upp-
drag och en ökad försäljning. Exempel på projekt är ett där 
Bolaget utvecklar produkterna för att nå nya marknader, ett 
där  produkter utvecklas för att lösa produktionsproblem samt 
ett projekt där bolaget utvecklar generiska versioner av två 
svenskregistrerade produkter. i det sistnämnda projektet 
har Bolaget redan ingått distributionsavtal med en distributör 
för den svenska och den danska marknaden. 

ExPAnSIOn AV FRySTORKADE PRODuKTER
Recipharms anläggning i Wasserburg, Tyskland, tillverkar frys-
torkade läke medel. Frystorkning av produkter ger bland annat 
en högre stabilitet, det vill säga hållbarhet, för läkemedlet jäm-
fört med den ursprungliga flytande formen. Sedan Recipharm 
2010 förvärvade produktionsanläggningen i Wasserburg, 
Tyskland har Bolaget sett en starkt ökad efterfrågan på frys-
torkade produkter och bedömer att det finns betydande till-
växtmöjlighet inom produktområdet. För att möta den ökade 
efterfrågan har Bolaget beslutat att investera i produktions-
anläggningen i Wasserburg med byggstart 2014 för att öka 
produktionskapaciteten. Den nya anläggningen beräknas vara 
driftsklar i slutet av 2016 och kan, efter inkörning och valide-
ring, vara i full drift i början av 2017.
 
VISIOn, måL OCh STRATEgI
VISION
recipharms vision är att av bolagets kunder, anställda och 
andra intressenter bli erkänd som läkemedelsbranschens 
bästa leverantör av utvecklings- och tillverkningstjänster.

AFFÄRSIDé
Recipharms affärsidé är att erbjuda kompetens och anlägg-
ningar för utveckling, produktion och försörjning av läkemedel 
till krävande kunder för globala marknader.

FINANSIellA Mål 
recipharms målsättning är att vara en världsledande 
 leverantör av CDMO-tjänster. De finansiella målen är att:

• dubbla nettoomsättningen inom fem år, huvudsakligen 
drivet av nya outsourcingavtal och förvärv

• ha en årlig avkastning på operativt kapital högre än 
15 procent

• utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling 
med beaktande av framtida utvecklings möjligheter och 
den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen 
är att utdelningen ska ha en jämn utveckling och uppgå 
till 30–50 procent av resultat efter skatt

STRATeGI
Nedan följer Recipharms strategier för att nå sina mål.

Skapa ytterligare värde från den  existerande kundgruppen
genom att erbjuda kunderna ett brett servicesortiment med 
hög kvalitet från tidig utvecklingsfas till fullskalig  produktion 
och en stor bredd av beredningsformer och teknologier, 
anpassat till regulatoriska krav på en global marknad, bedö-
mer Bolaget att förutsättningarna för att kunna växa genom 
nya uppdrag till befintliga kunder är mycket goda. Det bedöms 
även finnas goda möjligheter att expandera befintliga uppdrag 
med till exempel unika förpackningslösningar eller distribution. 
Den utbyggda affärsutvecklingsfunktionen med starkt fokus 
på viktiga befintliga kunder kommer att vara betydelsefull.

Expandera kundbasen med nya  strategiskt viktiga kunder
Den pågående outsourcingtrenden gör det möjligt att ingå 
omfattande out sourcing avtal av etablerade  produkter, med eller 
utan övertagande av produk tions anläggningar, med ytter ligare 
big pharma och recipharms helhets erbjudande och avancerade 
lösningar inom logistik med fullt ansvar för lager och distribu-
tion förväntas bli alltmer intressanta. Genom erbjudandet inom 
Development & Technology kan Recipharm möta behoven hos 
mindre läkemedelsbolag som saknar nödvändig kunskap och 
kapacitet för läkemedelstillverkning. På detta vis kan Recipharm 
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erhålla en god position för framtida kommersiell tillverkning. 
Särskilt intressanta kunder är därför utvecklingsbolag, som har 
en eller flera utvecklingsprojekt i portföljen.

Delta i CDmO-marknadens konsolidering
CDMO-marknaden är mycket fragmen terad och Recipharm 
bedömer att en begynnande konsolideringstrend kommer 
fortsätta driven av effektiv och snabb tillgång till nya teknolo-
gier, ökad priskontroll samt skalfördelar i produktion och tek-
nologi för att möjliggöra en högre effektivitet i tillverkningen. 
Recipharm har mycket goda möjligheter att förvärva konkur-
rerande CMO:er och CDMO:er för att därigenom expandera 
Bolaget och öka lönsamheten genom samordningsfördelar. 

Effektivisera verksamheten
De initiativ som Recipharm har tagit genom att fokusera på att 
optimera organisationen och ett brett införande av ett antal 
 effektivitets- och förbättringsprogram (LEAN manu facturing) 
samt att utvinna synergier och samordningsfördelar kommer 
att fortsätta. Den starkare försäljnings organisation som har 
etablerats kommer också att leda till en effektivare kund-
bearbetning, såväl av befintliga som av nya kunder, med ökad 
försäljning som följd. 

Satsa på nya teknologier eller områden med stark tillväxt 
I Recipharms breda utbud av tjänster och teknologier finns 
det några områden som visar starkare ökning av efterfrågan 
än andra. Beslutet att bygga ut frystorkningskapaciteten i 
Wasserburg, Tyskland, är ett exempel på Recipharms ambition 
att växa inom ett viktigt tillväxtområde. Därutöver finns det 
vissa intressanta nischteknologier som recipharm ännu inte 
kan erbjuda sina kunder, såsom cancer läkemedel och cytos-
tatika. Genom sin fokusering på tillverkning har Recipharm 
större möjligheter att fortsätta utveckla nya farmaceutiska 
metoder och beredningsformer och som ett komplement till 
geografisk expansion kan förvärv också komma att ske för att 
komplettera Recipharm med nya teknologier.

hISTORIK
Nedan återges ett antal händelser som varit särskilt betydel-
sefulla efter det att Recipharm startade sin verksamhet 1995.

DET InLEDAnDE FöRVÄRVET
1995 tog Pharmacia det strategiska beslutet att koncentrera 
sin tablettproduktion till ett fåtal anläggningar. Som en följd 
därav skulle Pharmacias tablettanläggning i Årsta utanför 
Stockholm avvecklas och  produktionen flyttas till Italien. Lars 
Backsell, dåvarande chef för Pharmacias egenvårds läkemedel, 
och Thomas Eldered, dåva rande fabrikschef på anläggningen 
i Årsta, var båda involverade i pharmacias omorganisation och 
tillsammans såg de möjligheten att förvärva anläggningen i 
Årsta istället för att den skulle läggas ned. Lars Backsell och 
Thomas Eldered förvärvade tablett anläggningen och grun-
dade bolaget Recip. Utöver själva anläggningen inkluderades 
även en portfölj om cirka 20 mindre läkemedelsprodukter 
samt ett femårigt avtal om fortsatt produktion för Pharmacia 
i förvärvet. Det nystartade bolaget behöll både anläggningens 
ledning och övrig personal och fortsatte produktionen med 
140 med arbetare och en årlig försäljning på cirka 220 MSEK 
varav 40 MSEK kom från egna produkter.

STRATeGIeRNA FORMAS
1998 erhöll Recip förpackningsuppdrag för två stora 
 nordiska läkemedelsbolag och utvecklingen mot att bli en 
CDMO  påbörjades. 1999 hade Recip etablerat två  parallella 

affärsverksam heter, där den ena var ett marknads bolag 
med en portfölj av egna produkter (innehållande drygt 
40 produkter, där ibland många välkända varumärken såsom 
mittval, kalcipos och triobe) och den andra var uppdrags-
tillverkningstjänster och fungerande som en partner till läke-
medelsindustrins aktörer.

2001 etablerades varumärket Recipharm för uppdragstill-
verkningsdelen av Recips verksamhet. Med ett ökat fokus på 
CDMO-marknaden ingick man flera nya produktionsavtal med 
nya kunder, och tog i några fall över produktionsanläggningar 
fram till 2007, vilket innebar större kapacitet, nya avancerade 
teknologier och beredningsformer samt ett växande nätverk 
av kunder.

2007 beslutade Recip att fokusera helt på uppdragstill-
verkning. samtliga rättigheter till bolagets egna produkter 
såldes tillsammans med varumärket recip till meda. cdmo-
verksamheten inom Recipharm blev Bolagets nya kärnverk-
samhet och bolagets position som en renodlad cdmo var 
etablerad.

TILLVÄxT OCh BREDDnIng AV TJÄnSTEuTBuDET
Som ett led i Recipharms ökade fokus på  outsourcingtjänster 
ingick Bolaget 2007 ett omfattande produktionsavtal där 
man tog över en anläggning för injektionslösningar i Monts, 
Frankrike, och förvärvade en anläggning i Ashton, Stor-
britannien med tillverkning av ett flertal berednings former. 
Samma år investerade Bolaget även i ett nytt utvecklings-
center i sverige.

recipharms verksamhet
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2008 breddades tjänsteutbudet ytterligare när Recipharm 
övertog en mindre frystorkningsanläggning i Basel, Schweiz.8 

2009 ingick Recipharm ett produktionsavtal där Bolaget 
övertog en anläggning för tablett- och kapsel tillverkning 
i Fontaine, Frankrike och en majoritetsandel förvärvades i ett 
av AstraZenecas biotekniklaboratorier i Södertälje, Sverige.9 

I december 2009 förvärvade Recipharm en portfölj 
 inne hållande produkträttigheter för ett flertal mogna produk-
ter av belgiska ucb pharma. en majoritet av produkterna till-
verkades av recipharm i ashton, storbritannien, redan innan 
förvärvet.10 

I januari 2010 förstärktes Recipharms kapacitet inom 
frystorkning genom förvärvet av en produktionsanläggning 
i Wasserburg, Tyskland. I början av 2010 förvärvades även en 
produktionsanläggning med utveckling av biologiska läke-
medel i keele, storbritan nien.11 I oktober 2010 ingick Bolaget 
ett produktionsavtal med Abbott och tog därigenom över en 
produktionsanläggning i parets, spanien. därigenom bred-
dade Recipharm sitt sortiment med orala lösningar.

KONSOlIdeRING Och  eFFeKTIVISeRING  
AV VeRKSAMheTeN
Följt av de förvärv som gjordes mellan 2007 och 2010 valde 
Recipharm att fokusera på att optimera verksamheten genom 
att strukturera om portföljen, effektivisera organisationen 
och sprida ”best practice”. 

2011 såldes den olönsamma verksamheten för substans-
tillverkning av biologiska läkemedel i och med  försäljningen 
av anläggning arna i Södertälje, Sverige och Keele, Stor-
britan nien.12 2010 omsatte de båda verksamheterna totalt 
69,7 MSEK. Dessutom avvecklades avdelningen för tillverk-
ningen av sterila lösningar i Ashton, Storbritannien samt den 
småskaliga frystorkningsverksam heten i Basel, Schweiz.

2012–2013 fortsatte Recipharm med aktiviteter för att 
öka effektviteten. De genomförda åtgärderna har lett till en 
signifi kant förbättring av rörelse marginalen samt räntabilitet 
på operativt kapital.

AFFÄRSmODELL
Recipharms affärsmodell är att erbjuda kunder ett full-
servicekoncept med en kombination av utvecklings- och 
till  verk  nings  tjänster. bolaget är en långsiktig partner i läke -
medels industrin och skapar mervärde genom ett  effektivt 
kapacitetsutnyttjande och  omfattande kunnande inom 
läkemedels  fram ställning. Genom Recipharms erfarenhet 
och kunskap kan bolaget erbjuda attraktiva produkt- och 
produktions  utvecklingstjänster. 

OuTSOuRcING
i grund och botten handlar outsourcing om att en uppdrags-
tillverkare övertar produktionsansvaret för en eller flera 
produkter. För en CDMO som Recipharm innebär det att 
man träffar lång siktiga avtal om leverans av produkter. 
Outsourcingavtalsrelationer löper normalt över lång tid, tro-
ligen produktens eller produkternas återstående ekonomiska 
liv och avser typiskt sett mogna produkter som inte längre 
skyddas av patent. Anledningen till outsourcing kan till exem-
pel vara att ett läkemedelsföretag vill frigöra resurser för 
tillverkning av nyare produkter, att man önskar fokusera på 
utveckling och marknadsföring eller att man önskar billigare 
produktionsalternativ för äldre produkter.

Ett tillvägagångssätt är att uppdragstillverkningen  flyttas 
till Recipharms egna produktionsanläggningar vilket medför 
långa ledtider och kostnader. Alla ingående steg i flytten måste 
dokumenteras och godkännas av kunden och myndig heter för 
att produkten eller produkterna skall få säljas på marknaden. 
Befintliga anläggningar måste kompletteras med till  exempel 
produktionsutrustning och särskilda utrymmen, personal 
måste nyanställas och utbildas samtidigt som rörelse kapital 
binds. En flytt av produktion kan ta flera år i anspråk och kosta 
tiotals MSEK att genomföra. Fördelen är att Bolaget kan öka 
utnyttjandegraden i befintliga produktionsanläggningar och 
i viss utsträckning utnyttja gemensamma resurser.

Ett alternativ till en flytt av produktionen är att behålla 
produktionen i kundens existerande produktionsanläggning 

1995 1997 1998 2001 2002 2003 2004

• ”Management buyout” 
av pharmacias tablett-
anläggning i Årsta, sverige

• 140 anställda, total 
omsättning på 220 MSEK

• Recips första CMO-uppdrag för 
två stora nordiska läkemedels-
företag

• Tricum AB:s verksamhet inklu-
sive en produktions anläggning 
i Höganäs, Sverige förvärvas

• Nytt produktionsavtal med 
astraZeneca där penicillin-
anläggning i strängnäs, 
Sverige övertas

• Nytt produktionsavtal 
med astraZeneca 
där en produktions-
anläggning för 
halvfasta berednings-
former i Karlskoga, 
Sverige, övertas

• Certifiering av produktions -
anläggningar enligt ISO 14001

• cmo-varumärket 
recipharm etableras

• Ny toppmodern 
förpackningsanlägg-
ning öppnas i Jordbro, 
sverige

8 Produktionsanläggningen förvärvades för 4,7 MSEK, var av rörelsekapital omfattade 0,8 MSEK. 2008 omsatte produktionsanläggningen i Basel, Schweiz, 7 MSEK 
(augusti–december). 

9 Recipharm tillförde genom ett aktieägartillskott 50 MSEK till dotterbolaget ägt till 80,1%. AstraZeneca ägde resterande andel och tillförde genom ett aktieägartillskott 
44,5 MSEK. Dotterbolaget omsatte 32 MSEK 2009.

10 Portföljen med produkträttigheter förvärvades för 179,3 MSEK, varav rörelsekapital stod för 10,6 MSEK. 2010 bidrog produkträttigheterna med nettoomsättning om 
110,8 MSEK.

11 Anläggningen förvärvades för 13,5 MSEK, varav rörelsekapital omfattade –22,1 MSEK. 2010 omsatte produktionsanläggningen i 43,3 MSEK. 
12 Verksam heterna såldes för 4 MSEK. Verksamheterna genererade 2011 en rörelseförlust om 35,0 MSEK samt en negativ resultatpåverkan till följd av omvärdering av 

tillgångar och skulder om 40,0 MSEK. Se ”Transaktioner med närstående” för mer information. 
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men där ägandet, personalen och det juridiska ansvaret 
överförs till Recipharm. Fördelen med sådana arrangemang 
är att köpeskillingen kan hållas på symbolisk nivå, endast 
små investeringar  erfordras, produktionen kan fortsätta 
utan avbrott och inga nya tidskrävande registreringar krävs. 
Ett exempel på denna typ av arrangemang för Recipharm är 
övertagandet av produktionsanläggningen i Monts, Frankrike 
år 2007. Det existerar mycket sällan några begränsningar i 
avtalen som hindrar Recipharm från att ingå produktionsavtal 
även för produkter från andra läkemedelsbolag, så att pro-
duktionsanläggningen i fråga kan utnyttjas mer effektivt.

Utöver övertagande av produktionsansvar har Recipharm 
även genom åren förvärvat verksamheter från konkurrenter, 
såsom produktionsanläggningen i Wasser burg, Tyskland år 
2010.

EFFEKTIVT KAPACITETSuTnyTTJAnDE
De produktionsanläggningar som Recipharm tar över har 
oftast ledig kapacitet vid övertagandet och idag har de flesta 
av bolagets produktions anläggningar ledig kapacitet som kan 
fyllas med nya avtal. Recipharm anser sig ha den kunskap 
och det anseende som krävs för att intressera kunder för 
ökad och ny produktion i produktions anläggningar. En ständig 
verksamhet pågår för att identifiera produkter som lämpar 
sig för uppdragstillverkning och affärsförslag kan innehålla 
total ansvar för hela kedjan från nuvarande produk tionsställe 
till dess att produkten har överförts till egna anläggningar. 
Ett fler tal avtal tecknas varje år på detta sätt med både 
befintliga och nya kunder. Kostnaden för projektet kan tas av 
Recipharm, och fördelas på kunden över avtalsperioden, för 
att underlätta kundens beslut. Att ta in nya kunder i befintliga 
produktions anläggningar innebär ofta en begränsad investe-
ring då kunden i allmänhet står för produktspecifika investe-
ringar, däremot sker en viss investering i rörelsekapital.

Ett annat sätt att öka tillverkningsvolymer och tillföra nya 
produkter är att Bolagets avdelning för utveckling och teknik, 
Development & Technology, i samarbete med kunder utveck-
lar nya produkter och produktionsmetoder i flera steg från 
formulering och tidig klinisk fas till fullskalig produktion vilket 
ökar sannolikheten för att den kommersiella tillverkningen 
förläggs till Recipharm.

2013 omsatte Development & Technology Services 
175 MSEK 13, varav 30 MSEK från utvecklingstjänster. 

2007 2008 2009–2010 2011 2013

• Förvärv av frystorkningsanläggning i Basel, Schweiz

• Produktionsavtal med övertagning av produktions-
anläggning för fasta beredningar i Fontaine, Frankrike

• Förvärv av majoritetsandel i ett av AstraZenecas 
bioteknik-laboratorier i Södertälje, Sverige

• Försäljning av verksamheten för substans-
tillverkning av biologiska läkemedel

• Tillverkningen för sterila lösningar avvecklas 
i ashton, storbritannien

• Avveckling av den småskaliga frystorknings-
anläggningen i basel, schweiz

• Beslut om att fokusera helt på outsourcing-
verksamheten, de egna produkterna säljs till 
meda

• Nytt bolagsnamn: Recipharm

• Nytt produktionsavtal med AstraZeneca där en 
produktionsanläggning för injektionslösningar 
i Monts, Frankrike tas över. Anskaffning av nytt 
utvecklingscenter i stockholm, sverige. ”multi 
purpose”-anläggning inklusive några produkt-
rättigheter förvärvas i Ashton, Storbritannien

• Förvärv av produkträttigheter från det belgiska läkemedels-
bolaget ucb pharma

• Förvärv av produktionsanläggning för steril fyllning och frys-
torkning i Wasserburg, Tyskland

• Förvärv av Cobra Biomanufacturing i Keele, Storbritanien

• produktionen av alvedon (paracetamol/acetamihophen) 
upphör då AstraZeneca säljer produkt rättigheterna för 
Alvedon till GlaxoSmithKline som förlägger produktionen i sin 
egen produktions anläggning

• Produktionsavtal med övertagande av produktionsanläggning 
i parets, spanien

• Cirka 1 500 
anställda, total 
netto omsättning 
på 2 125 MSEK

13 Inkluderar intern försäljning om 3 MSEK.

Försäljningen av produkter inom Manufacturing Services 
med ursprung inom Development & Technology uppgick till 
249 MSEK. Dessa produkter tillverkas främst i produktions-
anläggningarna i Stockholm och Höganäs och redovisas under 
Manufacturing Services Sverige.

Utöver att tillföra ökade tillverkningsvolymer till förvär-
vade anläggningar arbetar recipharm kontinuerligt med att 
förbättra effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten i de 
övertagna anläggningarna. För att underlätta styrningen av 
de nya enheterna och för att försäkra sig om kvaliteten i såväl 
organisation som arbetssätt, arbetar Bolaget efter en egen 
utvecklad modell, recipharm-modellen, som implementeras 
så snart det är möjligt efter ett förvärv, men utan påverkan på 
befintlig produktion. 

mERVÄRDEn SOm RECIPhARm ERBJuDER
att upphandla uppdragstillverkning av läkemedel är ett viktigt 
strategiskt beslut för ett läkemedelsbolag, vare sig det gäller 
att flytta produktionen någon annanstans, eller att överlåta 
befintlig produktion till en extern utförare. Det är en omfat-
tande process att byta produktionsställe och produktions-
avtal brukar upprättas för långa perioder. Att bygga upp ett 
förtroende med en blivande kund är en viktig del av försälj-
ningsarbetet för Recipharm. Bolaget har ett brett utbud av till-
verknings- och utvecklingstjänster och kan erbjuda ett antal 
olika teknologier för läkemedelsproduktion samt kan visa på 
lång erfarenhet av lyckosamma samarbeten med välrenom-
merade kunder, samarbeten som fungerat klanderfritt under 
många år och som ofta förnyats eller kompletterats med nya 
produkter och tjänster. 

Recipharm strävar efter att, i ett tidigt skede, skapa djupa 
relationer med sina kunder. genom att investera i teknologier 
och produkträttigheter som ger Recipharm fördelen att kunna 
erbjuda något speciellt, kan Recipharm skapa mervärde för 
kunderna. I vissa fall kan även Bolaget möjliggöra projekt 
genom att erbjuda kompetens, utvecklingsdelar eller pro-
duktionssteg som läkemedelsbolaget inte självt besitter. det 
mest åtråvärda resultatet av sådana samarbeten är de fall 
där kunden väljer att basera sin produkt på en  teknologi eller 
produkträttighet som ägs eller kontrolleras av recipharm, 
då det ger goda förutsättningar för en stabil, långvarig och 
lönsam relation. I  projekt där Recipharm bedömer det vara 
attraktivt, kan bolaget välja att gå in som en riskdelande 
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partner till kunden. detta tillvägagångssätt kan ibland vara 
nödvändigt för att möjliggöra vissa projekt men framförallt 
erbjuder det Recipharm flexibilitet och möjlighet att dela 
kundernas eventuella framgångar. Ett exempel på detta 
är investeringen Recipharm gjorde 2010 tillsammans med 
DuoCort i utvecklingen av ett läkemedel för patienter med 
defekter på binjurarna. Investeringen innebar att Recipharm 
tog risk i utvecklingen och fick betalt först när DuoCort för-
värvades av det amerikanska bolaget viropharma i samband 
med att läkemedlet gick in i en förberedande produktionsfas. 
För Recipharm innebar investeringen högre betalning och 
ansvaret för den framtida produktionen av DuoCort. 

RecIphARM-MOdelleN
recipharm-modellen är grundstenen i organisationen och 
syftar till att bevara och utveckla entreprenörsandan allt 
eftersom Bolaget växer och förändras. Flexibilitet, lokal 
anpassning och kund fokus är viktiga prioriteringar som 
 influerar både bolagsstrukturen och ledningens organisation. 

Samtliga Recipharms tillverkningsanläggningar  fungerar 
som strategiskt samordnade men operativt fristående 
enheter, egna juridiska personer. denna decentraliserade 
modell möjliggör att nya bolag kan förvärvas och produktions-
anläggningar kan tas över och fortsätta sina verksamheter 
med ett minimum av produktionsstörande förändringar. Vissa 
centrala funktioner implementeras men på det hela taget får 
 enheterna fortsätta sina verksamheter som självständiga 
bolag. Varje enhet har en chef med befogenhet och ansvar för 
att implementera strategier och  policys. En viktig förändring 
för övertagna produktionsanläggningar är omställning från att 
ha varit kostnadsställen till att bli resultatenheter vilket driver 
fram ett ökat  kommersiellt fokus. Prestation mäts främst på 
enheternas lönsamhet, som räntabilitet på sysselsatt kapital. 
Näst efter lönsamhet är tillväxt det viktigaste nyckeltalet. 
Enheterna har själv ständigt ansvar för kundrelationer och får 
utveckla och utöka befintliga avtal med existerande kunder. 
Arbetet med att finna nya kunder eller nya uppdrag åt befint-
liga kunder sker däremot av den koncerngemensamma affärs-
utvecklingsfunktionen Business Management. Funktionen 
är organiserad i moderbolaget men har medarbetare på alla 
viktiga marknader. 

Moderbolaget, Recipharm AB (publ), ansvarar för styrning 
av Koncernen samt nyförsäljning. Koncernledningen har en 
viktig roll i att stödja lokala enheter, till exempel genom att 
stärka kund basen och främja korsförsäljning mellan enheter 
och kunder. Implementering och överföring av goda  exempel 
och beprövade rutiner mellan olika enheter sköts också 
 centralt. Andra nyckeluppgifter är affärsutveckling, förvärv 
och finansiering för både Bolaget och enskilda enheter.

Recipharms kunder möts av ett varumärke och ett stan-
dardiserat kundgränssnitt. varumärket recipharm används 
på samtliga verksamheter i bolaget och kunder som använder 
flera av Recipharms produktionsanläggningar möts av samma 
affärsmodell och affärskultur. All marknadsföring utförs av 
en central funktion.

SAMARbeTe MellAN RecIphARMS OlIKA eNheTeR
Genom ett nära samarbete mellan Recipharms olika funk-
tioner uppstår möjligheten till korsförsäljning av tjänster. 
Försäljningsorganisationen, bestående av försäljnings-
funktioner på lokal nivå och koncernledningsnivå leder till 
omfattande möjligheter för korsförsäljning. Genom den 

kontinuerliga kontakten med kunder på respektive produk-
tionsanläggning kan kunders behov matchas med tillverk-
ningskapacitet på andra anläggningar. recipharm är en 
organisation med kunderbjudanden inom många olika områ-
den och på många olika komplexitetsnivåer, vilket ger bolaget 
möjligheten att tillföra betydande värden till kunden. Likaså 
blir det möjligt att utveckla samarbetet med en specifik kund 
i en tidig utvecklingsfas för att senare kunna erbjuda relate-
rade tillverkningstjänster. 

Genom att kunskap utbyts mellan Development & 
Technology och Manufacturing Services uppstår möjlig heten 
att nyttja kompetenser och erfarenheter för att både förbättra 
utvecklingsverksamheten och för att uppnå hög effektivitet 
och säkerställa kvalitet när ett läkemedel övergår från utveck-
lingsfas till tillverkningsfas. 

För många kunder som köper tillverkningstjänster är det 
viktigt att recipharm erbjuder utvecklingstjänster då det visar 
att Bolaget har hög och bred farmaceutisk kompetens.

AFFÄRSOmRåDEn
Recipharm driver sin verksamhet i de två affärsområdena 
Manufacturing Services, uppdelat mellan Manufacturing 
Services Sverige och Manufacturing Services Europa samt 
Development & Technology. Genom de båda affärsområdena 
har Recipharm möjligheten att leverera ett fullservicekoncept.

Manufacturing Services är Recipharms största affärsom-
råde och 2013 stod affärsområdet för en omsättning om 2 022 
msek 14 och ett rörelseresultat om 210 MSEK. Recipharms 
kompetens inom tillverkningstjänster omfattar ett stort antal 
läkemedel i en mängd olika beredningsformer. För de olika 
läkemedlen och beredningsformerna krävs ett stort antal 
teknologier. som en del av tillverkningen erbjuder recipharm 
sina kunder omfattande förpackningstjänster i ett stort antal 
varianter. dessutom erbjuder bolaget tilläggstjänster såsom 
kvalitetssäkring, regulatoriska tjänster och logistiklösningar 
där leverantörsstyrda lager (Vendor Managed Inventory 
”VMI”) ingår. Intäkterna inom Manufacturing Services 
kommer primärt från de produktvolymer Recipharm levererar 
till sina kunder.

Genom Development & Technology erbjuder Recipharm 
ett omfattande utbud av tjänster där ambitionen är att stödja 
kunden i utvecklingen från tidig produktidé till godkänt färdigt 
läkemedel, i vissa fall genom olika former av risk delning med 
kunden. Intäkterna kommer från de projekt som Development 
& Technology genomför åt, eller tillsammans med, sina kunder 
där intäkterna främst baseras på timarvode. Inom detta 
affärsområde finns också en portfölj av produkträttig heter, 
som utgör grunden för försäljning genom externa partners. 
2013 hade Development & Technology en omsättning om 175 
msek 15 och ett rörelseresultat om 18 MSEK.

Omsättning och resultat fördelat på affärsområde

MSEK 2013 2012 2011

Omsättning 16

 Manufacturing Services 2 022 1 998 2 077
 Development & Technology 175 158 152
Rörelseresultat
 Manufacturing Services 210 175 119
 Development & Technology 18 5 4

14 Inkluderar intern försäljning om 69 MSEK.
15 Inkluderar intern försäljning om 3 MSEK.
16 Inkluderar intern försäljning. För vidare information se avsnittet ”Utvald finansiell översikt – Segmentsredovisning”.
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MANuFAcTuRING SeRVIceS
Läkemedelstillverkning
De produkter som Recipharm tillverkar åt kunderna utgörs 
huvudsakligen av mogna produkter. trots att recipharm 
tillverkar ett stort antal originalprodukter är endast ett fåtal 
av produkterna patentskyddade. Många produkter är så 
kallade ”branded generics”, vilket innebär att de är läkeme-
del som har samma aktiva substanser som  originalen men 
marknadsförs under andra varumärken. Dessa produkter 
karakteriseras av en stabil försäljning eftersom de ofta funnit 
etablerade positioner på marknaden i konkurrens med andra 
liknande  produkter. många av de  produkter bolaget tillverkar 
har stor potential på tillväxtmarknader vilket kan inne-
bära ökad försäljning till dessa marknader.

Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika 
produkter (1 200 produktvarianter ”SKUs”) och levererar 
dessa till över 100 olika kunder. Den till omsättning största 
produkten, som tillverkades av Recipharm under 2013, 
stod för knappt 8 procent av Bolagets totala omsättning. 
Produkten består av 85 SKUs och produceras för ett stort 
antal länder.

recipharm tillverkar inga aktiva substanser. dessa leve-
reras undantagsvis av kunden eller köps in av Recipharm 
tillsammans med övriga råvaror och förpackningsmaterial. 
De aktiva substanserna köps främst in från tillverkare i 
Europa men inköp görs även från tillverkare i Indien och Kina. 
tillverkningsprocessen ser olika ut beroende på produktom-
råde, läkemedel och beredningsform vilket involverar ett stort 
antal teknologier och maskiner. i recipharms expertis ligger 
produktionsplanering för att få en så effektiv produktion som 
möjligt, med korta leveranstider och där kostnader minimeras.

De största produktområdena inom Manufacturing Services 
är fasta beredningar (till exempel tabletter och kapslar) för 
oralt bruk, halvfasta beredningar (till exempel geler och 
salvor) samt injicerbara läkemedel. recipharms tillverkning 
av fasta och halvfasta beredningar karakteriseras av relativt 
små batchstorlekar och hög formuleringskomplexitet.

i anslutning till tillverkningen erbjuder recipharm ett antal 
tilläggstjänster för att möta kundernas behov. Dessa tjänster 
inkluderar bland annat testning av produkter som importeras 
till eu samt regulatorisk support. recipharm har inom sin 
organisation en bred regulatorisk kompetens för att utveckla 
dokumentationspaket som support för nya ansökningar, 
omregistreringar och variationer för kunds räkning. Vid en 
förändring av produktionen, till exempel användning av nya 
substanser eller nya maskiner, krävs en uppdatering av läke-
medlets registrering. recipharms regulatoriska experter tar 
också fram information för produktresuméer och assisterar 
vid framtagandet av expertrapporter vilka utgör viktig doku-
mentation som underlag för registrering av läkemedel.

Affärsområdets kundbas inkluderar såväl några av de 
stora globala läkemedelsbolagen som ett flertal välkända 
små och medelstora europeiska aktörer. Exempel på kunder 
inom affärsområdet är bland annat Abbott, AstraZeneca, 
Hospira och Takeda. 2013 stod de tre största kunderna 
för cirka 61 procent av försäljningen inom affärsområdet 
Manufacturing Services.

Förpackning
som en del i varje läkemedels godkännande krävs en god-
känd förpackning och bipacksedel med korrekt information. 
Valet av förpackning har en avgörande roll för läkemedlets 

stabilitet. Recipharm erbjuder en rad olika förpacknings-
alternativ för de producerade läkemedlen. Förpackningarna 
inkluderar bland annat blisterförpackningar i aluminium   
och/eller plast, olika typer av tuber och burkar, endos- och 
flerdosförpackningar, vialer, ampuller samt pulverinhalatorer.
Blisterförpackningarna stansas ut och fogas ihop kon ti nuer ligt 
från rullar, vanligtvis med plast och aluminium. Dessa för-
packas sedan i yttre förpackningar av kartong. Tuber, burkar 
och inhalatorer köps in från lokala underleverantörer. Tryck av 
kartonger, etiketter och bipacksedlar sker på lokala tryckerier.

Kvalitetssäkring 
en viktig del i recipharms  erbjudande är bolagets egen kvali-
tetssäkring av hela pro duk tions processen. kvalitets säkringen 
sker genom ett omfattande kvalitetsledningssystem baserat 
på specifika och detaljerade myndighets- och kundkrav samt 
egna riskbedömningar. Att produkterna uppfyller ställda krav 
verifieras bland annat genom egna kvalitetskontroller. Genom 
hela tillverkningsprocessen testas produkterna, från inköpta 
substanser till färdiga läkemedel. Testning av färdiga läke-
medel inkluderar allt från mikrobiella och kemiska tester till 
kontroll av vikt/volym, färg och form. Därutöver dokumente-
ras kontinuerligt hela produktionsprocessen och  kontroll sker 
att processen genomförts på avsett sätt.

recipharms verksamhet



42    inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)

Inom ramen för kvalitetskontroller tillhandahåller Recipharm 
stabilitets studier. Detta innebär att man från en batch av ett 
läkemedel sparar och förvarar ett prov i en miljö som motsva-
rar de yttre förhållanden batchen skickas till, det vill säga med 
motsvarande temperatur och luft fuktighet. Sådana studier 
utförs kontinuerligt i direkt anslutning till produktionen på 
respektive tillverkningsenhet. Prov från tillverkade batcher 
genomgår kontinuerligt sådana prövningar under minst hela 
den lagringstid som anges på förpackningen.

logistik och lager
i nära samarbete med sina kunder erbjuder recipharm 
logistik lösningar. Recipharm erbjuder till exempel  hantering 
av kunders lager (vmi). vid ett vmi-avtal har recipharm till-
gång till  kundens lagernivåer och avtalet stipulerar max- och 
miniminivåer i lagret där Recipharm ansvarar för att lager-
nivån hålls inom  intervallet. Detta gör att Recipharm själv-
ständigt planerar när  produktion och leverans sker. kunden 
tar normalt över risken då  produkterna lämnar Recipharms 
produktionslager.

Utöver VMI-tjänster utför Bolaget även traditionell distribu-
tion och lagerhållning för några kunder, till viss del även för 
produkter som inte produceras av Recipharm. 2013 represen-
terade dessa tjänster drygt 2 procent av Bolagets omsättning. 
Även om detta är en lönsam verksamhet är den inte stra-
tegiskt viktig och kommer väsentligen minska i omfattning 
under 2014 och 2015. Under 2014 sker minskningen i huvud-
sak inom Manufacturing Services Europa och under 2015 inom 
Manufacturing Services Sverige.

Produktområden
Nedan följer en beskrivning av Recipharms olika produkt-
områden.

FASTA beRedNINGAR
recipharm tillverkar tabletter och kapslar vid anläggningar 
i stockholm i sverige, ashton i storbritannien, fontaine i 
frank rike och parets i spanien. vid dessa anläggningar har 
Recipharm nödvändig kompetens och säkerhetsklass för att 
också hantera potenta produkter och narkotiska preparat. 
vidare inkluderar vissa av dessa produktionsanläggningar 
speciella faciliteter för att hantera tillverkningen av hormoner 
och steroider samt ett flertal olika processer och tekniker, 
bland annat för våt och torr granulering, blandning, torkning, 
kapsulering och tablettslagning. anläggningarna har även 
utrustning för att utföra vattenbaserad filmdragering och 
sockerdragering. Recipharms anläggning i Stockholm förfogar 
också över teknik för mikro vågstorkning samt dragering med 
organiska lösningsmedel.

För fasta beredningar erbjuds en rad olika förpacknings-
alternativ för burkpackning och blisterförpackningar.

hAlVFASTA beRedNINGAR
Recipharm har anläggningar för halvfasta beredningar 
i karlskoga, sverige och parets, spanien. där tillverkas bland 
annat geler, salvor, krämer och suppositorier. i karlskoga, 
Sverige, finns även ett unikt system för tillverkning av plåster 
med lokal smärtlindringseffekt.

Halvfasta beredningar förpackas i plasttuber, aluminium-
tuber, aluminiumförpackningar och plastförpackningar för 
stolpiller samt plastburkar.

STeRIlA beRedNINGAR
Recipharms anläggningar för sterila beredningar för injektion 
finns i Monts, Frankrike och Wasserburg, Tyskland. I anlägg-
ningarna kan recipharm till verka ett stort antal produkter. 
Lösningarna fylls aseptiskt eller slut steriliseras i vialer, 

cylinderampuller eller ampuller. Dessa packas sedan oftast 
i blisterförpackningar.

BETALAKTAmER/PEnICILLInER
recipharms produktionsanläggning i strängnäs i sverige är 
speciellt inriktad på betalaktamer (till exempel penicilliner 
och cefalosporiner) och Bolaget kan där tillverka ett brett 
sortiment av orala penicillinprodukter. Utöver fullskale-
tillverkning har produktionsanläggningen pilotutrustning för 
 processutveckling och processförbättring.

För betalaktamer erbjuds en rad olika förpackningsalterna-
tiv i burkar, flaskor och blisterförpackningar.

GRANulAT Och pulVeR
Recipharms produktionsanläggning i Höganäs i Sverige till-
verkar  granulat och pulverberedningar med en tillverknings-
utrustning som erbjuder goda ekonomiska skalfördelar. 
Anläggningen har utrustning för att blanda torrt pulver och 
granulera samt värmebehandla framförallt växtfiberbaserade 
produkter som sedan förpackas i olika typer av endosförpack-
ningar och flerdosförpackningar. 

pulVeRINhAlATOReR
i recipharms produktionsanläggning i ashton i storbritannien 
finns en särskild avdelning för att tillverka, fylla och testa 
pulver inhalationsprodukter. I anläggningen finns manuell och 
auto matisk fyllningsutrustning. Såväl tillverknings- som labo-
ratoriepersonalen har mycket lång erfarenhet av att hantera 
och testa dessa mycket komplexa produkter.

FRySTORKnIng/LyOFILISERIng
Anläggningar för frystorkning är mycket avancerade och 
kräver stora investeringar. recipharms produktionsanläggning 
i Wasser burg i Tyskland tillverkar frystorkade produkter och 
fyller dessa i vialer. Den växande marknaden för frystorkade 
produkter har medfört att utnyttjandegraden i produktions-
anläggningen är runt hundra procent. Ett projekt med en kraf-
tig utbyggnad av kapaciteten har därför inletts. Utbyggnaden 
beräknas vara i full produktion i början av 2017.

ORAlA löSNINGAR
i recipharms anläggning i parets i spanien tillverkar bolaget 
orala och topikala lösningar såsom vätskor och sprayer. Dessa 
förpackas i glas-, plast- och aluminiumbehållare.

DEVELOPmEnT & TEChnOLOgy
Recipharm erbjuder utvecklingstjänster till kunder för att 
assistera dessa med kunskap och teknisk expertis från tidig 
utveckling till godkännande av ett läkemedel. recipharm 
tar genom sina utvecklingstjänster sikte på att vid lanse-
ring vara ett naturligt val för produktion av det utvecklade 
läke medlet. Recipharms utvecklingstjänster är ofta inrik-
tade på att formu lera och tillverka läkemedelskandida-
ter i ut vecklingsfas för användande i kliniska prövningar. 
Framförallt ligger affärs områdets fokus på projekt som kan 
medföra långsiktiga avtal för uppdragstillverkning inom 
Manufacturing Services.

Vidare finns det inom Development & Technology ett antal 
produkträttigheter och teknologier som används för uppdrag 
åt kunder eller för produkter som främst marknadsförs och 
säljs av andra företag. Bolaget söker aktivt utveckla eller på 
annat sätt skaffa tillgång till ytterligare immateriella rättig-
heter för att kunna erbjuda kunder konkurrenskraftiga och 
värdehöjande tjänster. 

Inom Development & Technology omsatte utvecklings-
tjänsterna 30 MSEK och produkträttigheterna 145 MSEK av 
försäljningen 2013.
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Exempel på Recipharms produkträttigheter

Produkt
Användnings-
område Beredningsform

Propylthiouracil rubbning av 
sköldkörtel funktion

tablett

trandate Högt blodtryck tablett, injektion

colchicine gikt tablett

ThyroSafe Förebygger cancer 
i sköld körteln 
vid radioaktiv 
exponering

tablett

betnesol Inflammation och 
allergier

tablett, injektion

isoniazid  tuberkulos tablett

micralax Förstoppning kräm

cocois psoriasis, eksem 
i hårbotten

salva

Ergocalciferol d-vitaminbrist injektion

asmasal astma pulverinhalering
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utvecklingstjänster
De tjänster som Recipharm erbjuder inom ramen för 
Pharmaceutical Development Services omfattar bland annat 
produktutveckling med formulering, analys,  projektledning 
samt toxikologisk expertis. Exempelvis kan Recipharm stödja 
kunden med urval och leverans av råmaterial,  formu leringar 
med aktiva och inaktiva substanser inklusive fram tagande 
av beredningsformer vilka bestämmer hur, när och var den 
aktiva substansen ska tas upp i kroppen. vidare erbju-
der Bolaget utveckling av validerade analytiska metoder, 
 stabilitetsstudier, val och utveckling av förpackningar 
samt småskalig produktion för kliniska tester. En viktig del 
av recipharms erbjudande är den regulatoriska  expertis 
som Bolaget besitter, vilken tillämpas i utvecklingsfa-
sen. De utvecklingsprocesser som tas fram av Bolaget, 
skräddar sys alltid efter kundernas specifika krav vad gäller 
beredningsformer och andra preferen ser, till exempel miljö-
anpassning av produktionsmetoder. Kunderna är ofta små 
eller medelstora företag med begränsade farmaceutiska 
resurser och genom att recipharm tidigt kommer in i utveck-
lingsprocessen för en läkemedelskandidat ökar  sannolikheten 
för att tillverkningsprocessen ska fungera även i industriell 
skala. När kunden efter ett framgångsrikt utvecklingsprojekt 
slutligen erhåller marknadsföringstillstånd från myndig heter 
är förutsättningarna mycket goda för att Recipharm ska 
erhålla ett långsiktigt tillverkningsuppdrag.

verksamheten inom pharmaceutical development services 
bedrivs från Recipharms GMP-klassade (Good Manufacturing 
practice) utvecklings laboratorium i solna, sverige. 
pharmaceutical development services har idag levererat till 
mer än 65 kliniska studier, utvecklat över 50 olika produkter, 
validerat över 130 olika analytiska metoder samt gjort mer 
än 300 stabilitetsstudier. 2013 utgjordes cirka 12 procent av 
omsättningen inom Manufacturing Services av projekt med 
ursprung inom Development & Technology. 

Teknologiöverföring
en viktig del av recipharms utvecklingstjänster inom 
Development & Technology är att bistå under teknologi-
överföringen, det vill säga där läkemedlet går från småskalig 
produktion vid kliniska prövningar till den fullskaliga kom-
mersiella produktionen av det registrerade läkemedlet, vare 
sig denna utförs i Recipharms egna produktionsanläggningar 
eller hos kund. När produktionen flyttas från liten skala till 
kommer siella volymer måste anläggningar och metoder doku-
menteras, valideras och godkännas för att säkerställa att den 
kommersiella produkten är identisk med den som godkänts 
via de kliniska prövningarna. Denna teknologiöverföring 
förutsätter ingående kännedom om tillverkningsprocesser och 
testmetoder för produkten. Genom att kombinera Recipharms 
expertis från både utvecklingsfasen och den storskaliga 
produktionen säker ställer Bolaget en effektiv och säker 
teknologi överföring vilket är attraktivt för kunderna.

Teknologier och produkträttigheter
i anslutning till sina utvecklingstjänster arbetar recipharm 
proaktivt med att tillvarata eventuella möjligheter som är 
förknippade med teknologier och produkträttigheter. Under 
vissa omständigheter kan Recipharm göra investeringar i 
immate riella rättigheter tillsammans med kunder för att 
möjliggöra utveckling av färdiga läkemedel som sedan 
produceras i recipharms anläggningar. teknologier och 
produkträttigheter är också ett sätt att skapa mervärde för 
kunderna. en investe ring i teknologier eller produkträttig-
heter skulle exempelvis kunna avse en teknologi för läke-
medelsadministration, det vill säga hur och i vilken form 
läkemedlet ges till patienten, som bolaget sedan skulle 

kunna erbjuda kunderna i samband med utvecklings- och 
tillverkningstjänster.

Recipharm äger en portfölj med produkträttigheter. I port-
följen ingår bland annat de produkträttigheter som förvärvades 
från UCB Pharma 2009 och de tre produkter som var inklude-
rade i Recipharms förvärv av Ashton, Storbritannien, 2007. 
22 av dessa produkter är så kallade ”branded generics” och 
produceras av Recipharm men säljs och marknadsförs av andra 
företag i deras namn, men i de flesta fall under Recipharms 
egna varumärken. ägandet av produkträttig heterna innebär 
högre marginaler jämfört med ren uppdragstillverkning. 
exempel på recipharms produkt rättigheter, inklusive doku-
mentation och marknadsföringstillstånd för produkterna, 
är propylthiouracil, Trandate, colchicine och Betnesol. 
Produkterna säljs framförallt på den brittiska markna den men 
även i Frankrike och i USA. 2013 genererade produkträttig-
heterna en om sättning om 145 MSEK. Recipharm genomför för 
närvarande ett antal projekt där produkträttigheterna nyttjas 
för att utveckla nya produkter vilket  förväntas öka försälj-
ningen kommande år.

I portföljen av produkträttigheter ingår även kaliumjodid, 
som marknadsförs under varumärket ThyroSafe. Detta är den 
enda produkt som även säljs och marknadsförs av Recipharm. 
Kaliumjodid används för att förebygga cancer i sköldkörteln 
i händelse av kärnkraftsolyckor eller annan radioaktiv expone-
ring och säljs framförallt till en rad myndigheter och organisa-
tioner runt om i världen. Försäljningen av ThyroSafe är volatil, 
vilket kan påverka tillväxten signifikant inom Development & 
Technology vissa år. 2013 skedde endast en marginell försälj-
ning av produkten.
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Produktförsäljning per produktionsanläggning 2013
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RECIPhARmS PRODuKTIOnS AnLÄggnIngAR
1. Sverige, Solna
Development & Technology
Laboratorium för galenisk och analytisk utveckling samt 
småskalig produktion av fasta och halvfasta beredningar samt 
sterila lösningar för injektion.
Antal anställda: 32
Historik: Startat av Recipharm, hyrda lokaler sedan 2007

2. Sverige, Stockholm (årsta, Jordbro)
Manufacturing Services Sverige
fasta beredningar
Antal anställda: 266
Antal SKUs: 230
Tillverkning sker i Årsta och förpackning sker i Jordbro. 
tillverkar usa-godkända läkemedel.
Historik: Omfattande nytt produktionsuppdrag, med till-
hörande produktions anläggning från Pharmacia 1995
Strategiska initiativ: 
• Säkra ökad försäljning till befintliga kunder genom en hög 

servicenivå
• fortsatt utveckling av vmi-konceptet och utvecklingsarbete 

tillsammans med kunderna
• Har initierat ett effektivitetsprogram (LEAN manufacturing) 

3. Sverige, Jordbro
Huvudkontor
Antal anställda: 41
Historik: Hyrd lokal sedan 2003

4. Sverige, Strängnäs
Manufacturing Services Sverige
betalaktamer
Antal anställda: 54
Antal SKUs: 130
Historik: Omfattande nytt produktionsuppdrag, med till-
hörande produktions anläggning från AstraZeneca 2002
Strategiska initiativ: 
• Säkra ökad försäljning till befintliga kunder genom en hög 

servicenivå
• fortsatt utveckling av vmi-konceptet och utvecklingsarbete 

tillsammans med kunderna
• Har initierat ett effektivitetsprogram (LEAN manufacturing)
• Jobbar med att sänka inköpspriser för insatsvaror

5. Sverige, höganäs
Manufacturing Services Sverige
granulat och pulver
Antal anställda: 72
Antal SKUs: 89
Historik: Förvärvat från Tricum 1998
Strategiska initiativ: 
• Investeringen i en ny fyllnings- och förpackningslinje 

kommer att öka effektiviteten framgent
• Fortsatt förbättringsarbete tillsammans med kunderna

6. Sverige, Karlskoga
Manufacturing Services Sverige
Halvfasta beredningar
Antal anställda: 193
Antal SKUs: 158
Historik: Omfattande nytt produktionsuppdrag, med till-
hörande produktions anläggning från AstraZeneca 2004
Strategiska initiativ: 
• Säkra ökad försäljning till befintliga kunder genom en hög 

servicenivå
• fortsatt utveckling av vmi-konceptet och utvecklingsarbete 

tillsammans med kunderna
• Har initierat ett effektivitetsprogram (LEAN manufacturing)
• Förflyttning av tillverkningen av  suppositorier till Parets, 

spanien

7. Storbritannien, Ashton
Manufacturing Services Europa
Fasta och halvfasta beredningar
Antal anställda: 170 
Antal SKUs: 82
Historik: Förvärvat 2007 (tidigare INYX). 2007 omfattade för-
värv totalt 73,6 MSEK för produktionsanläggningarna i ashton, 
Storbritannien, och Monts, Frankrike. Därtill förvärvardes 
produkträttigheter om 13,2 MSEK. Produktionsanläggningen 
i Ashton, Storbritannien, omsatte 17 MSEK från att förvärvet 
slutfördes i slutet av november till slutet av december 2007.
Strategiska initiativ:
• Efter att ha åtgärdat tidigare kvalitetsproblem och 

 förbättrat det operativa ledarskapet är produktions-
anläggningen redo för tillväxt

• Unik tillverkning av potenta läkemedel med hög flexibilitet 
och en konkurrenskraftig kostnadsnivå

recipharms verksamhet
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• Fortsatta effektiviseringar genom en reducering av 
personalantalet

8. Tyskland, wasserburg
Manufacturing Services Europa
Sterila beredningar och frystorkning
Antal anställda: 252
Antal SKUs: 54
Historik: Förvärvat från Hospira 2010 för 413,7 MSEK på 
skuldfri basis, varav rörelsekapital motsvarade 50 MSEK. 
Drygt 10 MEUR av köpeskillingen justerades av förvärvad 
skuld. 2010 omsatte produktionsanläggningen i Wasserburg 
270 MSEK (februari–december).
Strategiska initiativ: 
• Investeringar i produktionsanläggningen för att öka kapa-

citeten  (produktionsanläggningen har idag en utnyttjande-
grad runt 100 procent)

• Kapitalisera på den höga marknadsefterfrågan för frys-
torkade produkter genom att bygga långsiktiga relationer

9. Frankrike, Fontaine
Manufacturing Services Europa
fasta beredningar
Antal anställda: 184
Antal SKUs: 220
Historik: Omfattande nytt produktionsuppdrag, med 
tillhörande produktionsanläggning från Solvay 2009. 
Köpeskilling om 54,7 MSEK, varav rörelsekapital motsva-
rade 32,8 MSEK, med en tilläggsköpeskilling om 4 MEUR. 
Produktionsanläggningen omsatte 352 MSEK för 2010. 
Strategiska initiativ:
• Välinvesterad och välskött produktionsanläggning
• Öka utnyttjandegraden genom att ingå nya avtal

10. Frankrike, monts
Manufacturing Services Europa
sterila beredningar
Antal anställda: 172
Antal SKUs: 157
Historik: Omfattande nytt produktionsuppdrag, med tillhö-
rande produktionsanläggning från AstraZeneca 2007. 2007 
omfattade förvärv totalt 73,6 MSEK för produktionsanlägg-
ningarna i ashton, storbritannien, och monts, frankrike. 
Produktionsanläggningen i Monts, Frankrike, omsatte 144 
MSEK för 2007 (juli–december).
Strategiska initiativ:
• Säkra ökad försäljning till befintliga kunder genom en hög 

servicenivå
• Pågående strategisk investering för att etablera en små-

skalig steriltillverkning för ampuller och vialer
• Har initierat ett effektivitetsprogram (LEAN manufacturing)

11. Spanien, Parets
Manufacturing Services Europa
Fasta beredningar, sterila salvor och orala vätskor, sprayer 
och aerosoler.
Antal anställda: 77
Antal SKUs: 114
Historik: Omfattande nytt produktionsuppdrag, med till-
hörande produktionsanläggning från Abbott 2010. Köpeskilling 
om 77,7 MSEK, varav rörelsekapital motsvarade 32,6 MSEK, 
med tilläggsköpeskillingar om 0,9 MEUR. 2010 omsatte 
produktionsanläggningen i parets, spanien, 49 msek 
(oktober–december).
Strategiska initiativ:
• Ingå nya avtal genom produktions anläggningens breda 

utbud och  konkurrenskraftiga priser 
• Möjlighet att ta över tillverkningen av suppositorier från 

karlskoga, sverige
 

KuNdeR
recipharm har kunder inom hela läke medelsindustrin inklusive 
Big Pharma, små och medelstora Specialty Pharma, generika-
bolag, biotechbolag och utvecklingsbolag. bolagets erbju-
dande är framförallt utformat för att möta behoven för de två 
viktiga kundgrupperna big pharma samt små och medelstora 
Specialty Pharma.

Big Pharma, de stora globala läke medelsbolagen, utgör 
basen för Recipharms erbjudande. Dessa kunder bedöms 
huvudsakligen välja recipharm som partner i produktions-
projekt avseende etablerade produkter med stora volymer 
och höga krav på produktunderhåll och produktuppdate-
ringar. Avancerade lösningar inom logistik, där Recipharm kan 
erbjuda ett fullt ansvar för lager och distribution, förväntas 
bli alltmer intressanta för Big Pharma. I ett flertal fall har 
Recipharm vid ingående av nya större produktionsuppdrag 
även tagit över tillhörande produktionsanläggning.

Små och medelstora Specialty Pharma, till exempel nisch-
bolag, som saknar nödvändig kunskap och kapacitet för 
läkemedelstillverkning, är en viktig målgrupp för Recipharm. 
Dessa kunder anses ha mest nytta av fullservice konceptet, 
där de kan använda bolagets breda utbud av utvecklingstjäns-
ter och tillverkningsteknologier. Recipharm strävar efter att 
gå in tidigt i utvecklingsprocessen för att vinna så omfattande 
uppdrag som möjligt.

Recipharm bedömer att läkemedels bolagen framförallt väljer 
 leverantörer av outsourcingtjänster som kan erbjuda en 
konsekvent hög kvalitet,  medverka till innovationer och mini-
mera risker förknippade med verksamheten. Leverantörens 
förmåga att leverera enligt högt ställda miljömässiga krav 
samt uppfylla krav på ansvarstagande i ett bredare samhälls-
perspektiv, bedöms också vara viktiga förutsättningar för att 
en leverantör ska få läkemedelsbolagens förtroende.

Marknaden för biologiska läke medel och andra läkemedel 
som behöver frystorkas ökar ständigt. Satsningen på anlägg-
ningen i Wasserburg, Tyskland, speglar det ökande behovet. 
Den utnyttjas till runt 100 procent i nuläget och det finns 
efterfrågan på en betydligt utökad kapacitet.

euROpeISKA KuNdeR Och GlObAl dISTRIbuTION
Recipharm har för närvarande över 100 olika kunder vilka 
inkluderar såväl ett flertal av världens största läkemedels-
bolag som ett antal välkända, framförallt europeiska 
läkemedelsbolag.

Abbott, Pfizer och AstraZeneca tillhör den kategori av 
kunder som delvis tillkommit genom recipharms produktions-
uppdrag som varit förenade med övertagning av tillverknings-
anläggningar. recipharms relation med kunden meda 
utveck lades på ett liknande sätt då recipharm sålde vissa 
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produkt rättigheter till Meda år 2007 och efter transaktio-
nen fortsatte tillverka dessa produkter för Medas räkning. 
exempel på recipharms kunder, som tillkommit genom pro-
duktionsuppdrag på för marknaden nya produkter, eller där 
produktionen flyttats från konkurrenter eller kundens egen 
produktion är Novozymes, Orexo och Prostrakan.

Även om merparten av Recipharms kunder finns i Europa, 
levereras många av produkterna globalt. flera av recipharms 
anläggningar producerar läkemedel för marknader utanför 
europa. flera av marknaderna, såsom exempelvis usa, japan 
och Brasilien, har regulatoriska krav som avviker från de 
europeiska och gör det därmed nödvändigt att anpassa pro-
cesser och anläggningar för dessa marknader. 

LOJAL OCh VÄxAnDE KunDBAS
Genom att kontinuerligt diversifiera utbudet av berednings-
former och teknologier, samt bredda den geografiska närva-
ron, strävar Recipharm efter att skapa möjligheter för utökade 
relationer med befintliga kunder samt generera affärer med 
nya kunder. Höga omställnings kostnader, komplicerade 
godkännandeprocesser vid byte av tjänsteleverantör och en 
alltmer reglerad läkemedelsmarknad motiverar kunder att 
noggrant välja en leverantör som de kan lita på och leva med 
i en långsiktig och framgångsrik affärsrelation. Detta bidrar 
ytterligare till att stärka stabiliteten i Recipharms kundbas. 
Sedan Bolaget startades har endast en handfull kunder valt 
att lämna recipharm, vilket enligt bolaget återspeglar kun-
dernas långsiktiga perspektiv vid valet av tjänsteleverantör. 
Recipharm har idag ett 90-tal avtal med längre löptid med 
sina kunder. Inga större avtal (avtal med en försäljning större 
än 5 procent av omsättningen) och endast tre mellanstora 
avtal (avtal med en försäljning mellan 2–5 procent av omsätt-
ningen) har sagts upp varav ett har avslutats sedan bolaget 
startade 1995.

En majoritet av Recipharms nyckel kunder har flera avtal 
med Bolaget. Avtal tecknas med en lång initial löptid, ofta fem 
år, och förlängs automatiskt om inte någon av parterna säger 
upp kontrakten. Uppsägningstiden varierar oftast mellan 
18 och 24 månader. Valet av leverantör har stor strategisk 
betydelse för kunden då framtida förflyttning av tillverknings-
volymer endast kan göras med betydande kostnader och 
långa ledtider som följd. Recipharms erfarenhet är att detta 

leder till att merparten av de tillverkningsavtal som löper 
ut förnyas, alternativt aldrig sägs upp, och kund relationen 
består. Cirka 75–80 procent av Recipharms avtal ger Bolaget 
exklusivitet för produktion av specifika produkter för kunden. 
Ytterligare avtal ger inte Recipharm uttrycklig  exklusivitet 
men ger ändå Bolaget exklusivitet i praktiken. I de fall 
Recipharm inte har exklusivitet finns vanligtvis volymåtagan-
den för kunden stipulerade.

Recipharm träffar de flesta av Bolagets kunder på årsbasis 
för prisförhandlingar. Normalt så höjs priserna men kundav-
talen innehåller ofta begränsningar av prishöjningar vilket 
innebär att prishöjningarna kopplas till konsumentprisindex 
eller annat index.

Recipharms kontinuerliga arbete med att knyta till sig nya 
kunder minskar risken i verksamheten eftersom Bolagets 
beroende av enskilda kunder reduceras. Som en följd av 
detta arbete har den största kundens andel av den totala 
försäljningen minskat från 56 procent 2007 till 24 procent 
2013. Till exempel stod de tre största kunderna för 80  procent 
av omsättningen 2008, motsvarande siffra för 2013 var 
61  procent. 

cuSTOMeR MANAGeMeNT
Recipharm bedriver marknadsföring genom annonsering i 
utvalda branschpublikationer, närvaro vid mässor samt genom 
Bolagets webbplats. Branschspecifika mässor är viktiga till-
fällen för Bolaget att träffa potentiella kunder. Bearbetningen 
av nya kunder sker främst centralt i organisationen via 
Business Management-funktionen som har 10 representanter 
lokaliserade nära kunderna i Sverige, Frankrike, Tyskland, 
usa, storbritannien och spanien. business management-
funktionen förstärktes och strukturerades om i slutet av 2013. 
Bolaget har idag fler säljare och individuella kundstrategier 
för de kunder som bedöms ha störst potential. Dessutom 
har strukturen för styrning och uppföljning av försäljning 
förstärkts.

Försäljning till befintliga kunder sker både centralt och 
via de olika dotter bolagen. genom det kontinuerliga sam-
arbetet med kunder på respektive produktionsanläggning, 
i samband med orderhantering på löpande uppdrag, tas sälj-
möjligheter om hand. Recipharm bygger därigenom relatio-
ner genom ett flertal kontaktpunkter hos kunderna, på olika 
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nivåer i  orga nisationen. På det sättet fördjupas den totala 
 affärsrelationen och Bolaget kan lättare nå de  relevanta 
beslutsfattarna. Korsförsäljning sker genom att erbjuda 
produktionslösningar för andra delar av kundens sortiment, 
däribland andra beredningsformer, som kan produceras i 
någon annan av bolagets produktionsanläggningar. business 
Management sköter affärsutveckling och försäljning medan 
den övergripande allokeringen till lämplig produktionsanlägg-
ning sköts av Operations Development. Arbetet med offert 
och tecknande av produktionsavtal sköts sedan av det valda 
dotterbolaget med stöd från  centrala funktioner.

ORGANISATION Och MedARbeTARe
ORGANISATION
Verksamheterna i samtliga dotterbolag följer GMP-standard 
för läkemedelsindustrin och Recipharms egna höga kvalitets-
krav. Målet är alltid att leva upp till eller överträffa kunder-
nas förväntningar. Alla tillverkande dotterbolag producerar 
läkemedel som är godkända av regulato riska myndigheter 
inom EU och fyra dotterbolag producerar läkemedel som har 
godkänts av fda i usa. samtliga anläggningar inspekteras 
regelbundet av r egulatoriska myndigheter. Det finns vissa 
skillnader i krav mellan olika länders myndig heter, vilket gör 
att processer kan behöva anpassas. Dock bedömer Recipharm 
att bolagets anläggningar i sig håller sådan klass att de skulle 
kunna god kännas av samtliga regulatoriska myndigheter. 
Emellertid är formella godkännanden behäftade med omfat-
tande dokumentationer och regelbundna inspektioner varför 
Recipharm endast har de godkännanden som erfordras för att 
sälja läkemedel på aktuella marknader.

respektive dotterbolag har egen personal som arbetar med 
kvalitetsfrågor och ansvarar för lokal  implementering av poli-
cies och processer. Recipharms Central Quality Management 
har ansvar för att upprätta kvalitetspolicies och för att 
övergripande följa kvalitet och regulatorisk efterlevnad inom 
hela Koncernen. För att kunna garantera en hög kvalitets nivå 

samt uppfyllande av kunders och myndigheters krav, utför 
Recipharm regelbundna inspektioner av leverantörer och upp-
dragstagare samt följer och utvärderar centralt myndighets-
inspektioner och det stora antalet kundinspektioner vid olika 
produktionsanläggningar. Därutöver genomförs regelbunden 
internrevision och egenkontroll i de enskilda dotterbolagen. 
Revisionerna syftar till att säkra det systematiska arbete med 
kvalitet och miljö som pågår i organisationen.

MedARbeTARe
Recipharm strävar efter att vara en förstklassig leverantör 
av CDMO-tjänster och en förutsättning för denna  strävan är 
Bolagets förmåga att attrahera och behålla medarbetare. 
Idag har Bolaget cirka 1 500 anställda. Sedan  grundan det 
har bolaget växt åtskilligt men recipharm upplever att 
både gamla och nya anställda attraheras av Bolagets 
entreprenöriella företags kultur samt dess strävan efter att 
behålla ursprungliga kärnvärderingar. Bland annat bedöms 
Recipharm-modellen, som står för proaktivitet och förtroende 
för individen, vara en viktig del i att upprätthålla Bolagets 
position som en attraktiv arbetsgivare. 

genomsnittligt antal heltidstjänster (FTEs) per land

 2013 2012 2011

Sverige 661 637 677

Frankrike 356 354 366

Storbritannien 175 195 291

Tyskland 252 242 276

Spanien 77 79 83

FTEs 1 521 1 507 1 691

K äLL A : 
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RecIphARMS MIljöARbeTe
För att bli en av de främsta aktörerna på CDMO-marknaden 
bedömer Recipharm att det krävs ett omfattande och proak-
tivt arbete inom miljöfrågor. Genom kontinuerligt miljö  arbete 
kan Recipharm erbjuda kunderna skräddarsydda utveck  lings-
tjänster som baseras på ett omfattande miljöprogram.

Recipharm har legat i framkant under många år avseende 
hantering av miljörisker och möjligheter. När ISO 14001-certi-
fiering introducerades som internationell standard under 1997, 
var Recipharm ett av de första europeiska bolagen, alla kate-
gorier, som erhöll en miljöcertifiering enligt denna standard, 
vilket bland annat innebär att Bolaget följer ett miljölednings-
system som certifierats av ackrediterad tredje part.

Recipharms nuvarande arbete är fokuserat på att kunna 
erbjuda bolagets kunder tillgång till tillverknings- och utveck-
lingstjänster som lever upp till höga miljökrav. I flertalet 
övertagna anläggningar har Recipharm implementerat för-
ändringar som lett till betydande förbättringar ur ett miljö-
perspektiv. Recipharm har som policy att alla tillkommande 
anläggningar ska certifieras i enlighet med ISO 14001 och 
samtliga bolagets produktions- och utvecklingsanläggningar 
har miljöledningssystem som certifierats enligt ISO 14001. 
I  tillägg till ISO-certifieringarna ska alla dotterbolag följa en 
gemensam miljö policy med ambitionen att kunna erbjuda 
hållbara CDMO-tjänster som minimerar miljöpåverkan från 
verksamheten, till bolagets kunder.

LEVERAnTöRSuTVÄRDERIng
Det är Recipharms ambition att i så stor utsträckning som möj-
ligt anlita leverantörer som visar miljöhänsyn för att på så vis 
minimera Bolagets indirekta inverkan på miljön. Bolagets leve-
rantörer utvärderas kontinuerligt för att Recipharm ska kunna 
erbjuda miljövänliga CDMO-tjänster av hög kvalitet. Genom 
strävandet efter kontinuerliga förbättringar, ökar gradvis ande-
len leverantörer med hög miljöstandard och en växande efter-
frågan på ISO 14001-certifierade leverantörer kan tillgodoses.

mILJöAnPASSADE TJÄnSTER
Recipharm strävar ständigt efter att vara ett ansvarsfullt 
bolag genom att erbjuda miljöanpassade läkemedelstjäns-
ter. Bolaget strävar exempelvis efter energilösningar som 
minskar koldioxidutsläpp. I val av energi tas miljöaspekten 
i beaktande och förnyelsebara energikällor används i högsta 
möjliga utsträckning. Recipharm arbetar för att minimera 
avfall och inverkan av kemiska substanser. För att identifiera 
alla tänkbara miljö- och hälsorisker, genomför Recipharm 
alltid riskbedömningar innan nya kemiska substanser 
används. Bolaget utvecklar inte nya kemikalier, utan baserar 
utvecklingen och produktionen på kända substanser. För att 
förhindra att avfall släpps ut i miljön hanteras produktions-
avfall enligt befintliga föreskrifter för läkemedel och farligt 
avfall. Majoriteten av avfallet går till antingen energi- eller 
materialåtervinningsstationer.

RECIPhARm EnVIROnmEnTAL AwARD
Since Recipharm was founded in 1995, our environmental agenda has been 
a  central part of the way we do  business. It is, for example, mandatory for all of 
our companies to have ISO 14001 certification.

It is our belief that transparency, cooperation and encouragement are neces-
sary if we are to achieve sustainable development. In order to promote this 
belief, we  introduced the Recipharm International Environmental Award in 
2008. This recognises best environmental practices or innovation within the 
 pharmaceutical and health care  industries as well as academia.

The award evolved from Recipharm’s Swedish scholarship for good environmental 
practices, which was presented between 1998 and 2007. This reflects Recipharm’s 
transformation from a principally Swedish organisation into a truly international 
company.

PuRPOSE OF ThE AwARD
• to stimulate and inspire best environmental practice and innovation
• To promote good examples of environmental activity
• To encourage environmental dialog within the pharmaceutical industry

CRITERIA OF ThE AwARD
Individuals
An individual who has successfully had a major impact on the general attitude 
and commitment to environmental matters resulting in significant changes being 
made within their own organisation or other organisations.
or,
An individual who through academic work, the publication of respected articles or 
public appearance has given a new and significant insight into the environmental 
field.

Organisations
an organisation within the pharmaceutical and healthcare sector that has through 
their mission, day to day activities or operations created a new or increased 
 environmental management inspiring others to follow. 

recipharms verksamhet
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Utvald finansiell information

Nedan presenteras Recipharms finansiella utveckling för räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011. Informationen är hämtad från 
reviderade konsoliderade rapporter, upprättade enligt IFRS för de aktuella åren. Fullständig information återfinns under avsnittet 
”räkenskaper” i detta prospekt. 

En ändring av IAS 19 Ersättningar till anställda trädde i kraft 2013 vilket har inneburit att retroaktiva omklassificeringar gjorts 
i Koncernens resultaträkning och rapport över totaltresultat för åren 2012 och 2011. Korrigeringar av jämförelsesiffrorna har 
gjorts enligt följande: 

MSEK 2012 2011

Personalkostnader +3,4 +2,4
Rörelseresultat +3,4 +2,4

Finansnetto +5,9 –0,6
Resultat före skatt +9,3 +1,8

Skatt på årets resultat –2,9 –0,4
Övrigt totalresultat –6,4 –1,4
Årets totalresultat +0,0 +0,0

Bolaget har även gjort en retroaktiv rättelse av klassificering av vissa kostnader för utbildning och inhyrd personal med 
följande effekt:

MSEK 2012 2011

Övriga externa kostnader +2,5 –5,7
Personalkostnader –2,5 +5,7

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MSEK 2013 2012 2011

Nettoomsättning 2 124,6 2 073,0 2 141,0
Övriga rörelseintäkter 36,7 51,7 1 15,6
Summa rörelsens intäkter 2 161,3 2 124,7 2 156,6

Råvaror och förnödenheter –580,7 –562,9 –640,8
Övriga externa kostnader –468,6 2 –460,0 –470,5
Personalkostnader –806,6 –784,7 –812,7
Avskrivningar och nedskrivningar av mate riella och immateriella anläggningstillgångar –94,9 –91,7 –104,1
Övriga rörelsekostnader –22,5 –33,1 3 –24,9
Rörelseresultat 188,1 192,3 103,6

Resultat från avvecklad verksamhet – – –75,0

Finansnetto –20,9 –24,9 –26,3

Resultat före skatt 167,1 167,4 2,3

Skatt på årets resultat –72,7 –37,3 –47,0

Årets resultat 94,4 130,1 –44,7

Årets resultat från kvarvarande verksamhet 94,4 130,1 30,3

Övrigt totalresultat

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 14,5 –12,7 –75,8
Summa poster som inte kommer  
omklassificeras till resultat –2,3 –6,4 –1,4

Årets totalresultat 106,6 111,0 –121,9

1   Övriga rörelseintäkter 2012 innehåller poster av engångskaraktär om 31,5 MSEK. Se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information.
2   Övriga externa kostnader 2013 innehåller poster av engångskaraktär om 6,5 MSEK. Se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information.
3   Övriga rörelsekostnader 2012 innehåller poster av engångskaraktär om 2,5 MSEK. Se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information.
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Koncernens balansräkning i sammandrag

MSEK 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 362,2 379,3 422,3
Materiella tillgångar 451,9 413,6 423,1
Övriga anläggningstillgångar 56,4 20,2 22,3
Summa anläggningstillgångar 870,5 813,1 867,7

Omsättningstillgångar

Varulager 413,1 391,2 390,4
Kundfordringar 237,2 223,7 236,0
Skattefordringar 34,1 21,0 15,0
Övriga fordringar 14,5 11,3 42,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50,9 53,4 31,8
Summa omsättningstillgångar 749,8 700,6 715,3

Likvida medel 190,2 179,2 144,2
SUMMA TILLGÅNGAR 1 810,5 1 692,9 1 727,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 680,8 625,1 514,1
Långfristiga skulder 533,3 593,7 499,0
Kortfristiga skulder 596,4 474,1 714,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 810,5 1 692,9 1 727,2

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

MSEK 2013 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten 179,6 123,7 123,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten –104,1 –54,7 –142,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –59,9 –34,1 –113,2
Summa årets kassaflöde 15,6 34,9 –133,0

Likvida medel vid periodens början 179,2 144,2 277,8
Kursdifferens i likvida medel –4,6 – –0,5
Likvida medel vid periodens slut 190,2 179,2 144,2

 utvald finansiell information
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Segmentsinformation

MSEK 2013 2012 2011

Nettoomsättning

Manufacturing Services Sverige 901,8 897,9 877,3
Extern försäljning 892,1 887,0 861,9
Intern försäljning 9,7 10,9 15,4

Manufacturing Services Europa 1 120,0 1 099,7 1 199,6
Extern försäljning 1 060,5 1 030,2 1 138,0
Intern försäljning 59,5 69,5 61,6

Development & Technology 174,8 157,7 151,9
Extern försäljning 171,5 153,1 137,9
Intern försäljning 3,3 4,6 14,0

Övrigt 73,9 78,3 82,9
Extern försäljning 0,5 2,7 3,4
Intern försäljning 73,4 75,6 79,5

Elimineringar –145,8 –160,6 –170,4
Summa 2 124,6 2 073,0 2 141,0

Rörelseresultat

Manufacturing Services Sverige 65,4 73,1 20,4
Manufacturing Services Europa 144,8 101,4 99,1
Development & Technology 17,6 4,6 4,1
Övrigt –39,7 13,1 –19,9
Summa 188,1 192,3 103,6

Nyckeltal och resultat per aktie

2013 2012 2011

Nettoomsättning (MSEK) 2 124,6 2 073,0 2 141,0

Rörelseresultat (EBIT) (MSEK) 188,1 192,3 103,6
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) (MSEK) 283,0 284,0 207,7
Resultat före skatt (MSEK) 167,1 167,4 2,3
Periodens resultat (MSEK) 94,4 130,1 –44,7
Justerad EBIT (MSEK) 194,6 163,3 103,6
Justerad EBITDA (MSEK) 289,4 255,0 207,7

EBIT-marginal (%) 8,9% 9,3% 4,8%
EBITDA-marginal (%) 13,3% 13,7% 9,7%
Justerad EBIT-marginal (%) 9,2% 7,9% 4,8%
Justerad EBITDA-marginal (%) 13,6% 12,3% 9,7%

Avkastning på operativt kapital (%) 17,2% 18,4% 10,0%
Soliditet (%) 37,6% 36,9% 29,8%

Resultat per aktie före utspädning, (kr) 7,4 10,3 –3,7
Resultat per aktie efter utspädning, (kr) 7,1 9,9 –3,7
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (miljoner) 12,7 12,7 12,2
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (miljoner) 13,4 13,3 12,9

deFINITIONeR

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseintäkter minus 
rörelsekostnader.
ebITdA Rörelseresultat med tillägg för av- och 
nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.
Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i 
procent av genomsnittligt operativt kapital.
Operativt kapital summan av nettoskuld, 
minoritetsintresse och eget kapital.

Soliditet eget kapital i procent av totalt kapital.
Resultat per aktie Årets resultat delat med 
genomsnittligt antal aktier före utspädning över 
perioden.
Resultat per aktie efter utspädning Årets resultat 
efter utspädning delat med genomsnittligt antal aktier 
efter utspädning över perioden.

Justerad EBIT Rörelseresultat justerat för poster av 
engångskaraktär. Se avsnittet ”Operationell och finansiell 
översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för 
mer information.
Justerad EBITDA EBITDA justerat för poster av 
engångskaraktär. Se avsnittet ”Operationell och finansiell 
översikt – Information som inte beräknas enligt IFRS” för 
mer information.

  utvald finansiell information
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Operationell och finansiell översikt

Denna operationella och finansiella översikt är avsedd att underlätta förståelsen för och bedömningen 
av trender och förändringar i Recipharms resultat och finan siella ställning. historiska resultat ger inte 
nödvändigtvis en korrekt indikation om framtida resultat. Informationen i detta avsnitt bör läsas i anslutning 
till avsnitten ”utvald finansiell information” och ”Räkenskaper”. 

Uttalandena i detta avsnitt avseende branschprognoser, Recipharms framtida resultat, likviditet och kapitalresurser samt 
 icke-historiska uppgifter är framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden är föremål för ett flertal risker och 
osäkerhets faktorer, bland annat de risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i avsnittet ”Viktig information” i detta Prospekt. 
Bolagets faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de framåt riktande uttalandena.

SeGMeNT
Recipharms verksamhet är indelad i de tre segmenten beskrivna nedan. Manufacturing Services indelas i Sverige respektive 
europa och inkluderar produktionsanläggningar beroende på var dessa är baserade. båda segmenten levererar till kunder med 
slutkonsumtion över hela världen.

MANuFAcTuRING SeRVIceS SVeRIGe
2013 omsatte Manufacturing Services Sverige 901,8 MSEK motsvarande 42 procent av den totala nettoomsättningen. 
Manufacturing Services Sverige omfattar uppdragstillverkningen i Stockholm, Strängnäs, Karlskoga och Höganäs.

MANuFAcTuRING SeRVIceS euROpA
2013 omsatte Manufacturing Services Europa 1 120,0 MSEK motsvarande 53 procent av den totala nettoomsättningen. 
Manufacturing Services Europa omfattar uppdragstillverkningen i Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

DEVELOPmEnT & TEChnOLOgy
2013 omsatte Development & Technology 174,8 MSEK motsvarande 8 procent av den totala nettoomsättningen. 
Development & Technology omfattar utvecklingstjänster som stod för 30,2 MSEK och produkträttigheter som stod för 
144,6 MSEK 2013.
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pReSeNTATION AV FINANSIell INFORMATION
Följande är en beskrivning av vissa poster i Koncernens resultaträkning.

InTÄKTER
Intäkterna i Koncernen består av varu- och tjänsteförsäljning, där kunderna i huvudsak består av internationella läkemedelsbolag. 
Intäkterna innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt, i Koncernen, 
efter eliminering av koncernintern försäljning. Intäkterna för varuförsäljning faktureras och tas upp i redovisningen när varorna 
har levererats från Recipharms lager. Intäkterna för tjänsteförsäljning tas upp i redovisningen i den period de har utförts.
Intäkterna baseras på följande grunder: 
•  Läkemedelstillverkning (kontraktstillverkning) – Priser är satta per produkt som tillverkas åt kunden. Intäkterna är en funktion 

av pris och såld volym per produkt.
• Tjänsteförsäljning – Priser sätts som priser per timme eller fasta priser för uppfyllande av projekt, eller mål i projekt.
•  Produktförsäljning – Priser är satta per produkt som säljs till kund, som i regel är distributör för den aktuella marknaden. 

Intäkterna är en funktion av pris och såld volym per produkt för vilka Bolaget äger produkträttigheten.

övriga intäkter består dels av valutakursvinster som uppkommer vid omvärdering av operativa tillgånger och skulder i utländsk 
valuta, dels redovisningsmässig vinst vid avyttring av långfristiga tillgångar, samt övriga ersättningar som t. ex. skadestånd och 
försäkringsutbetalningar.

RåVAROR Och FöRNödeNheTeR
Råvaror och förnödenheter består i huvudsak av inköpta råvaror och förpackningsmaterial för sålda färdigvaror. Varulagrets 
värde regleras löpande med anblick på varornas marknadsvärde och faktiska tillverkningskostnader. Koncernen använder en 
aktivitetsbaserad kalkylmodell med standardkostnader som beräknas årligen för färdigvaror, halvfabrikat och insatsvaror. 
Skillnader mellan standardkostnad och verkligt värde kostnadsförs/intäktsförs löpande under råvaror och förnödenheter. När en 
vara har passerat hållbarhetstid eller har underkänts i kvalitetskontroll, görs en inkuransreservation. Råvaror och förnödenheter 
innehåller också kostnader för kasserade varor, råvaror och förpackningsmaterial.

öVRIgA ExTERnA KOSTnADER
Övriga externa kostnader inkluderar rörelsekostnader såsom hyror, underhåll av byggnader och maskiner, reparationer, inköp 
av förbrukningsartiklar, försäkringar, resekostnader, marknads föringskostnader, inhyrd personal, konsultarvode, regulatoriska 
kostnader, medlemsavgifter med mera.

peRSONAlKOSTNAdeR
Personalkostnader består av lön, pensionspremier, kostnadsersättningar och sociala avgifter till anställda i företaget, samt 
utbildning och övriga personalkostnader. Kostnader för vikarier som är anställda i bemanningsföretag bokförs under ”Övriga 
externa kostnader”.

AVSKRIVNINGAR Och NedSKRIVNINGAR
avskrivningar består av planmässiga linjära avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. materiella 
anläggningstillgångar består av byggnader, maskiner och inventarier som skrivs av över förväntad ekonomisk levnadstid. 
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar är främst relaterade till förvärvade produkträttigheter, likt den förvärvade 
produktportföljen från UCB Pharma samt värdet på kundkontrakten relaterade till förvärvet av Wasserburger Arzneimittelwerk.

Recipharm använder normalt följande avskrivningstider:

Byggnader 25–40 år
Förbättringsarbeten på hyrd  fastighet 8–20 år
Maskiner, inventarier och  utrustningar 3–15 år
Produkträttigheter 8–15 år
Övriga immateriella anläggnings tillgångar 5–10 år

Vid slutet av varje rapportperiod jämförs restvärden av varje tillgång med förväntad levnadstid för objektet, och eventuell 
 nedskrivning av övervärde bokförs enligt IAS8. 

En inventering av alla materiella tillgångar görs en gång per år. 

öVRIGA RöRelSeKOSTNAdeR
Övriga rörelsekostnader består framför allt av mark- och fastighetsskatt samt en särskild ”value add tax contribution”, alla 
 relaterade till de franska verksam heterna. Övriga rörelsekostnader utgörs även till viss grad av valutakursförluster på  fordringar 
och skulder i den löpande verksamheten.
 
FInAnSIELLA InTÄKTER
Recipharms finansiella intäkter kommer från ränteintäkter på likvida medel. Hit förs också nettovalutakursvinster för finansiella 
tillgångar och långsiktiga skulder i utländska valutor. 

FINANSIellA KOSTNAdeR
Finansiella kostnader är räntekostnader för Bolagets lån. Hit förs också netto valutakursförluster för finansiella tillgångar och 
långsiktiga skulder i utländska valutor. Eventuell nerskrivning av finansiella tillgångar bokförs som finansiell kostnad.
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SKATTeR
Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell skatt och ändring i uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkning utom då 
underliggande  transaktion redovisas över övrigt totalresultat, varvid tillhörande skatteeffekt redo visas i eget kapital. Aktuell 
skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.

Recipharms skattekostnader påverkas främst av bolagsskatten i Sverige, Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien och 
till viss del USA. Den effektiva skattesatsen beror på för delningen av resultat mellan olika länder samt påverkan av uppskjuten 
skattefordran.

FAKTOReR SOM påVeRKAR RecIphARMS ReSulTAT
Recipharm bedömer att följande faktorer är de som främst kan påverka Bolagets resultat: 
• Förvärv
• Nya produktionsavtal, med eller utan övertagande av produktionsanläggningar
• Förbättrad operativ effektivitet
• produktmix
• Större produktions- och leveransproblem
• råvarupriser
• Valutakursförändringar
• säsongsvariationer

FöRVÄRV
Recipharms förmåga att identifiera och genomföra potentiella förvärv, och därigenom nå nya kunder, nya teknologier och nya 
marknader, har effekt på Bolagets tillväxt och resultat. Under perioden 2007–2010 har Recipharm genomfört förvärv i Tyskland, 
Storbritannien och Schweiz. Förvärven, såsom exempelvis anläggningen för sterila beredningar och frystorkning i Wasserburg, 
Tyskland under 2010, har bidragit till Recipharms ökade geografiska närvaro samt tillfört Bolaget nya kunder och nya teknologier. 
Under 2009 förvärvade även Recipharm produkträttigheterna från det belgiska läkemedelsbolaget UCB Pharma, vilket har bidragit 
till en utökad produkträttighetsportfölj för Recipharm att vidareutveckla.

Förvärv utgör en viktig tillväxtkomponent i Recipharms strategi och Bolaget söker kontinuerligt möjligheter att förvärva bolag 
som matchar Recipharms förvärvskriterier. Bolaget gör bedömningen att Recipharm kommer att ta en aktiv roll i konsolideringen 
av den fragmenterade marknaden för CDMO-bolag vilket skapar förutsättningar för framtida tillväxt genom förvärv.

nyA PRODuKTIOnSAVTAL, mED ELLER uTAn öVERTAgAnDE AV PRODuKTIOnSAnLÄggnIngAR
Recipharm söker aktivt möjligheten att ingå nya produktionsavtal, både sådana där produktionen flyttas till Bolagets egna loka-
ler eller där Bolaget tar över den befintliga produktionsanläggningen som drivs vidare i Bolagets regi. Historiskt har Recipharm 
ingått ett antal större produktionsavtal där man även tagit över produktionsanläggningen, såsom produktionsanläggningarna 
i Monts, Frankrike under 2007, Fontaine, Frankrike under 2008 och Parets, Spanien under 2010. Detta har bland annat gett 
Bolaget tillgång till nya kunder, nya teknologier och nya marknader. De senaste tre åren har Recipharm valt att inte ingå något 
större produktionsavtal där Bolaget tagit över produktionsanläggningen. 

Tillgången på dessa produktionsavtal kan variera från ett år till ett annat vilket påverkar Bolagets tillväxtmöjligheter. Den lång-
siktiga trenden är emellertid att antalet produktionsavtal hela tiden ökar. De senaste 13 åren har i genomsnitt fem produktions-
anläggningar årligen övergått från Big Pharma till andra ägare, se avsnitt ”Marknadsbeskrivning” i detta Prospekt för vidare 
information. Ett stort antal ytterligare avtal avseende uppdragstillverkning har lagts ut under samma period. Recipharm anser sig 
vara en stabil partner med gott rykte i branschen, vilka är viktiga framgångsfaktorer i diskussioner med potentiella kunder.

FöRBÄTTRAD OPERATIV EFFEKTIVITET
De faktorer som påverkar eller har påverkat Recipharms operativa effektivitet är främst följande:
• Fokusering på lönsamma delar av verksamheten och avveckling av olönsamma delar av verksamheten 
• Effektiviseringsprogram
• Utnyttjande av kapacitet inom en anläggning och totalt inom Koncernen

Den starkast bidragande orsaken till det förbättrade resultatet 2011–2013 är avvecklingen av olönsamma delar av verksam-
heten. De delar som haft mest påverkan under perioden 2011–2013 är:
• Avvecklingen av verksamheten för biologiska läkemedel (förvärvades 2009, 2010, avyttrades 2011).
• Avvecklingen av tillverkningen av sterila lösningar i Ashton, Storbritannien, vilket utgjorde en del av verksamheten i Ashton 

(förvärvades 2007, avvecklades 2011).
• Bolaget har även avvecklat en anläggning för småskalig frystorkning i Basel, Schweiz (förvärvades 2008 och avvecklades 

2010), efter att en större produktionsanläggning för frystorkning förvärvades i Wasserburg, Tyskland under 2010. 

Utöver avyttringar så har andra effektiviseringar varit bidragande till Bolagets förbättrade resultat. De olika tillverkande dotter-
bolagen arbetar aktivt med olika effektiviseringsprogram, såsom ”Lean Manufacturing” och liknande. Effektiviseringar genom-
förs också löpande genom införande av mer effektiv utrustning för att exempelvis höja antal producerande produkter per 
tidsenhet. Under 2013 investerade Bolaget i en ny fyllnings- och förpackningslinje i Höganäs, Sverige, vilket innebar en ökning av 
kapaciteten och en reduktion av antalet anställda om drygt tio personer. En del andra åtgärder har även implementerats löpande 
för att anpassa personalbehovet till de volymer som tillverkas. Det har gjorts i anläggningarna i Fontaine, Frankrike; Parets, 
Spanien; Stockholm och Strängnäs, Sverige, under 2010–2013.

Det som framför allt påverkar resultatet är ökade produktionsvolymer. Effektivitet uppnås genom ett högre kapacitets-
utnyttjande i befintliga produktionsanläggningar. Genom ökande produktionsvolymer i en befintlig produktionsanläggning erhålls 
täckning för anläggningens fasta kostnader, såsom hyra och liknande, som inte är direkt beroende av volymerna. Exempel på 
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detta är de ökade volymerna i Wasserburg, Tyskland och Höganäs, Sverige, där båda produktionsanläggningarna har haft ett 
högt kapacitetsutnyttjande runt 100  procent. Den nya linjen i Höganäs, Sverige, har redan skapat mer produktionskapacitet, och 
under 2013 beslutades om en tillbyggnad i Wasserburg, Tyskland som kommer att öka produktionskapaciteten efter 2016.

Sammantaget har Recipharms initiativ bidragit till att Bolagets marginaler förbättrats mellan 2011–2013. Bolagets resultat är 
beroende av hur väl Bolaget kan behålla och förbättra effektiviteten i verksamheten. Förändringar av verksamheten i syfte att 
öka effektivitet kan ge upphov till kostnader som initialt slår negativt mot Bolagets resultat.

PRODuKTmIx 
Mixen av de läkemedel som tillverkas eller säljs påverkar resultatet relaterat till främst följande delar:
• Förändringar av mixen för befintliga produkter i produktionen.
• Andel nya produkter eller produktprojekt i tillverkningen. 
• Produktmixen för de produkter, för vilka Bolaget äger produkträttigheterna, som marknadsförs och säljs av distributörer.

Förändring av mixen för befintliga produkter kan påverka Recipharms resultat. Bolaget har normalt stabila volymer för huvud-
delen av sin tillverkning och produktmixeffekter av någon större omfattning är inte vanligt förekommande. Lönsamheten varierar 
mellan olika produkter och om Recipharm kan påverka produktionen så att mer lönsamma produkter produceras så får det 
positiv effekt på Bolagets resultat. Produktionen är dock styrd av att Recipharm producerar enligt de avtal som Bolaget har och 
där kundernas behov primärt styr tillverkade volymer. Recipharm har möjlighet till viss styrning, framför allt i de produktions-
anläggningar med högt utnyttjande där kundernas behov är större än produktionsanläggningens kapacitet. I dessa fall finns 
möjlig heten att välja produkter med högre lönsamhet, även om kundrelationerna tas i beaktande vid sådana beslut.

Nyare produkter har i regel högre marginaler än äldre produkter, delvis kopplat till att de nyare produkterna har en högre 
marginal hos Recipharms kunder men också till att Bolaget ofta är med i utvecklingsfasen tillsammans med kunden och därmed 
prissätter dessa produkter på en nivå som ger god lönsamhet förutsatt att volymerna ökar. En ny produkt för tillverkning gene-
rerar som regel projektintäkter för utveckling av analysmetoder och stabilitetsstudier med mera oavsett om produkten senare 
uppnår höga produktionsvolymer eller inte.

En väsentlig del av nettoomsättningen inom segmentet Development & Technology avser försäljning av produkter för vilka 
Recipharm äger produkträttigheterna, via distributörer. Dessa produkter har olika marginaler. Genom att fokusera Bolagets 
aktiviteter och tillsammans med distributörerna aktivt arbeta med produkter som har högre marginal så påverkar  ändringar i 
 produktmixen direkt lönsamheten för Bolaget. Thyrosafe, den enda produkten som säljs direkt av Recipharm, är en kaliumjodid- 
tablett som tas för att skydda sköldkörteln i samband med strålning till exempel vid en kärnkraftsolycka. Produkten säljs 
främst till myndigheter och organisationer med viss oregelbundenhet, då produkten oftast lagerhålls tills utgångstiden går ut 
och kunden köper stora volymer vid en upphandling. En stor order av Thyrosafe påverkar produktmixen inom Development & 
Technology och därmed också lönsamheten.

STöRRe pROduKTIONS- Och leVeRANSpRObleM
Störningar i produktionen till följd av större tekniska problem, maskinfel, processfel, materialbrister eller dylikt kan undantags-
vis påverka Bolagets resultat. Detta medför kostnader för att kassera felaktiga produkter, omarbetningar, utökade  kontroller 
eller olika former av produktionsavbrott. Under åren 2011–2013 har tre störningar av mer materiell karaktär inträffat. En 
avvikelse i produktionen i Karlskoga, Sverige, under 2011 innebar att Bolaget fick införa en omfattande manuell kontroll genom 
 tillfälligt inhyrd arbetskraft. Detta medförde en merkostnad om cirka 5 MSEK. Under 2011 skedde ett produktionsstopp av vissa 
produk ter i produktionsanläggningen i monts, frankrike, på grund av en misstänkt kontamination. produktionsstoppet orsa-
kade merkostnader på cirka 4,6 MSEK fördelat på kassation av produkter och extra arbetskraft. Som en följd av stängningen 
av steriltillverkningen i Ashton, Storbritannien, 2011 uppstod leveransstörningar för en del av de produkter som säljs, baserade 
på Recipharms egna produkträttigheter. Detta resulterade under 2013 i utebliven försäljning som enligt Bolagets bedömning 
 belastade resultatet med 3–5 MSEK.

RåVARupRISeR
Inköp av råvaror, såsom olika kemikalier och andra insatsvaror som är nödvändiga för läkemedelstillverkning utgör en väsent-
lig del av Recipharms totala kostnader. Under 2013 motsvarade kostnaden för råvaror och förnödenheter cirka 29 procent av 
Bolagets totala rörelsekostnader. Förändringar av råvarupriser påverkar Bolagets resultat i den mån Bolaget inte kan kompen-
sera kostnadsökningen med motsvarande prisökning gentemot kund. Historiskt har Recipharm till viss del kunnat kompensera 
sig för sådana prisförändringar genom att föra prishöjningarna vidare till Bolagets kunder. 

VALuTAKuRSFöRÄnDRIngAR
Recipharm bedriver sin verksamhet i ett flertal europeiska länder och genererar därför omsättning och kostnader i andra valutor 
än svenska kronor, främst euro och brittiska pund. I de flesta av Bolagets dotterbolag genereras intäkter och kostnader i samma 
valuta. Ibland är det emellertid inte möjligt att matcha intäkter med kostnader i samma valuta och till följd av detta påverkas 
Bolagets resultat av valutafluktuationer.

Recipharm upprättar sina koncernräkenskaper i svenska kronor. Några av Bolagets dotterbolag upprättar dock sina finansiella 
rapporter i andra valutor än svenska kronor. Till följd av detta räknar Recipharm om tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
från samtliga bolag med en annan funktionell valuta än svenska kronor, till svenska kronor till gällande valutakurser. 

En ökning eller en minskning av värdet på svenska kronan påverkar värdet på vissa poster i koncernräkenskaperna hänför liga till 
de av Bolagets verksamheter som inte bedrivs i svenska kronor, även om värdet inte har förändrats i  originalvalutan. En starkare 
krona kommer exempelvis att minska det redovisade värdet av verksamheterna som inte bedrivs i svenska kronor och tvärtom 
kommer en svagare krona öka det redovisade värdet av verksamheten som inte bedrivs i svenska kronor. Valutasvängningar 
bedöms emellertid ha endast liten påverkan på Bolagets resultat. För vidare information se avsnitt ”Eget kapital, skudsättning och 
annan finansiell information – Finansiell riskhantering – Valutarisk”. 
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SÄSOngSVARIATIOnER
Generellt är läkemedelsbranschen stabil över året vilket innebär Bolagets efterfrågan inte följer något säsongsmönster. Däremot 
påverkas recipharms omsättning och resultat av produktionskapaciteten, vilken går ner under semestermånader. detta innebär 
att omsättning och resultat tenderar att vara lägre i det tredje kvartalet, jämfört med övriga kvartal, när sommarsemestrarna 
infaller.

InFORmATIOn SOm InTE BERÄKnAS EnLIgT IFRS
Recipharm inkluderar i detta Prospekt följande oreviderade nyckeltal: EBITDA, justerad EBITDA samt justerad EBIT, där juste-
ring görs för poster av engångskaraktär. Bolaget är av uppfattningen att dessa nyckeltal och liknande mått i hög utsträckning 
används av vissa investerare, aktieanalytiker och övriga intressenter som kompletterande mått på resultat och kassaflöde. 
Dessa nyckeltal är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal och likartade benämningar som används i andra bolag och har 
vissa begränsningar som analysverktyg. Nyckeltalen bör inte beaktas isolerade från eller istället för Bolagets rörelseresultat 
såsom dessa redovisas enligt ifrs.

MSEK 2013 2012 2011

Rörelseresultat (EBIT) 188,1 192,3 103,6

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 94,9 91,7 104,1
EBITDA 283,0 284,0 207,7

Poster av engångskaraktär

Skuldreglering 1 – –29,0 –
Kostnader relaterade till börsintroduktion 2 6,5 – –

Justerad EBIT 194,6 163,3 103,6

Justerad EBITDA 289,4 255,0 207,7

1 2012 bokfördes 31,5 MSEK som Övriga rörelseintäkter (specificerad i Not 4, sid 98, som ”Reavinst köpt garanti för skuld”) avseende bortskrivning av en skuld till följd av att 
ansvaret för skulden övertagits av B&E Participation AB genom en försäkringslösning. Skulden redovisades 2011 bland Övriga skulder (ingår under ”Övriga skulder” i Not 33, 
sid 110). Kostnaden för försäkringslösningen om 2,5 MSEK är bokförd bland Övriga rörelsekostnader i 2012 års resultaträkning (ingår under ”Övrigt” i Not 9, sid 101) och beskrivs 
även i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – Transaktioner med närstående”. Nettoeffekten på EBIT och EBITDA år 2012 var således 29 MSEK. 

2 2013 bokfördes 6,5 MSEK som Övriga externa kostnader avseende Bolagets förberedelse för en börsintroduktion. Dessa kostnader är i huvudsak relaterade till upprättande av 
datarum, juridisk rådgivning och konsulter för due diligence.
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RecIphARMS ReSulTAT
Detta avsnitt ger en översikt av Recipharms historiska resultat. Avsnittet innehåller finansiell information för perioden 
1  januari–31 december 2013, 2012 samt 2011 hämtad från Bolagets reviderade koncernräkenskaper som återfinns på annat 
ställe i detta Prospekt.

Nedan framgår Recipharms resultat för angivna perioder.

Räkenskapsåret 2013 jämfört med räkenskapsåret 2012
nETTOOmSÄTTnIng
Recipharms nettoomsättning ökade med 51,6 MSEK till 2 124,6 MSEK för 2013, jämfört med 2 073,0 MSEK för 2012, en ökning 
med 2,5 procent. Nettoomsättningen i fasta valutakurser ökade med 65 MSEK, en ökning med 3,1 procent. Ökningen förklaras 
främst av en kombination av volymökningar för flertalet av Koncernens största kunder, framförallt i Europa, samt ökad försälj-
ning från Bolagets egna produkträttigheter. 

manufacturing Services Sverige
Nettoomsättningen för Manufacturing Services Sverige ökade med 3,9 MSEK till 901,8 MSEK för 2013, jämfört med 897,9 MSEK 
för 2012, en ökning med 0,4 procent. Justerat för ändring i försörjningskedjan 3 minskade försäljningen med 10,8 MSEK jämfört 
med 2012. Minskningen var främst hänförlig till minskade försäljningsvolymer av en produkt som tillverkas i produktionsanlägg-
ningen i stockholm, sverige. Minskningen kompenserades delvis av ökade försäljningsvolymer från Höganäs, Sverige. I övriga 
produktionsanläggningar var tillverkningsvolymerna stabila.

manufacturing Services Europa
Nettoomsättningen för Manufacturing Services Europa ökade med 20,3 MSEK till 1 120,0 MSEK för 2013, jämfört med 1 099,7 
MSEK för 2012, en ökning med 1,8 procent. Nettoomsättningen i fasta valutakurser ökade med 36,4 MSEK. Omsättningen mins-
kade i Ashton, Storbritannien, med 37,5 MSEK relaterat till effekter av stängningen av steriltillverkningen 2011. Försäljningen 
från samtliga övriga produktionsanläggningar ökade jämfört med föregående år, huvudsakligen relaterat till ökad efterfrågan på 
marknaderna för de tillverkade produkterna. Den största ökningen skedde i Wasserburg, Tyskland. 

Development & Technology
Nettoomsättningen för Development & Technology ökade med 17,1 MSEK till 174,8 MSEK för 2013, jämfört med 157,7 MSEK för 
2012, en ökning med 10,8 procent. Ökningen var främst hänförlig till att vissa av Bolagets produkter, för vilka Recipharm äger 
produkträttigheterna, återtog marknadsandelar som Bolaget förlorade 2011 när steriltillverkningen i Ashton, Storbritannien, 
stängdes. Flera av produkterna tillverkades i Ashton, Storbritannien, och har successivt under 2012 och 2013 flyttats, delvis till 
andra produktionsanläggningar inom bolaget. 

öVRIgA RöRELSEInTÄKTER
Övriga rörelseintäkter minskade med 15,0 MSEK till 36,7 MSEK för 2013, jämfört med 51,7 MSEK för 2012. År 2012 ingick en 
post av engångskaraktär om 31,5 MSEK hänförlig till bortskrivning av skuld om samma belopp. Se avsnittet ”Information som 
inte beräknas enligt IFRS” för mer information. Rensat för denna post ökade Övriga rörelseintäkter med 16,5 MSEK 2013, främst 
kopplat till en försäkringsutbetalning för en mindre brand i Ashton, Storbritannien. 

RåVAROR Och FöRNödeNheTeR
Kostnader för råvaror och förnödenheter ökade med 17,8 MSEK, eller 3,2 procent, till 580,7 MSEK för 2013, jämfört med 
562,9 MSEK för 2012. Justerat för ändring i försörjningskedjan 3, ökade kostnader för Råvaror och förnödenheter med 3,1 MSEK. 
I övrigt belastades Råvaror och förnödenheter av kassationer uppgående till 8,1 MSEK till följd av en mindre brand i Ashton, 
Storbritannien, vilken täcktes av Bolagets försäkringar. Kostnader för Råvaror och förnödenheter minskade till följd av valuta-
kurseffekter om 1,9 MSEK. Effekten av förändringar i råvarupriser var mellan åren liten. 

öVRIgA ExTERnA KOSTnADER
Övriga externa kostnader ökade med 8,6 MSEK, eller 1,9 procent, till 468,6 MSEK för 2013, jämfört med 460,0 MSEK för 2012. 
Ökningen förklaras huvudsakligen av att Recipharm under 2013 hyrde in extra personal i två produktionsanläggningar i sam-
band med reklamationsärenden. 2013 belastades även Övriga externa kostnader med kostnader av engångskaraktär om 
6,5 MSEK hänförliga till börsintroduktionen. Se ”Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information. Ovanstående 
kostnadsökningar kompenserades av Bolagets fortsatta arbete med kostnadseffektiviseringar som under 2013 ledde till en viss 
kostnadsminskning.

peRSONAlKOSTNAdeR
Personalkostnader ökade med 21,9 MSEK, eller 2,8 procent, till 806,6 MSEK för 2013, jämfört med 784,7 MSEK för 2012. 
Bemanningen var under 2013 i stort densamma som under 2012. Ökningen av personalkostnaderna berodde främst på kostnader 
för omstrukturering som togs i Fontaine, Frankrike, och Ashton, storbritannien, motsvarande 9,4 MSEK respektive 6,6 MSEK, 
samt generella löneökningar om 1–3 procent för de flesta av dotterbolagen. Liknande omstruktureringskostnader för minskning 
av personalen motsvarande 5,1 MSEK togs 2012 i Ashton, Storbritannien, och även i centrala funktioner inom moderbolaget 
i sverige. 

3 Vissa av Recipharms kunder förser Recipharm med råvaror att användas i läkemedelsproduktionen för dessa kunder. Ibland betalar Recipharm för råvarorna och fakturerar sedan 
kunden utan påslag. Ibland sker istället leveransen av råvarorna utan kostnad in i Recipharms produktion. En förändring av försörjningskedjan påverkar således Recipharms 
Nettoomsättning och kostnader för Råvaror och förnödenheter, men ger normalt inte upphov till någon resultateffekt. Under 2012 levererade en kund råvaror utan kostnad till en 
av produkterna som tillverkas i Strängnäs, Sverige. 2013 övergick dessa råvaror till att köpas in av Recipharm och vidarefaktureras till kunden utan påslag. Den positiva effekten 
på nettoomsättning och negativa effekten på råvaror och förnödenheter var 14,7 MSEK under 2013.
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AVSKRIVNINGAR Och NedSKRIVNINGAR
Avskrivningar och nedskrivningar ökade med 3,2 MSEK, eller 3,5 procent, till 94,9 MSEK för 2013, jämfört med 91,7 MSEK för 
2012. Ökningen är framförallt kopplad till avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, däribland en investering i ett nytt 
affärssystem i Wasserburg, Tyskland.

öVRIGA RöRelSeKOSTNAdeR
Övriga rörelsekostnader minskade med 10,6 MSEK, eller 32,0 procent, till 22,5 MSEK för 2013, jämfört med 33,1 MSEK för 2012. 
Minskningen förklaras främst av en reservation om 5,9 MSEK som gjordes 2012 för eventuell ersättning till en kund med anled-
ning av stängningen av steriltillverkningen i Ashton, Storbritannien. Därutöver ingick år 2012 en post av engångskaraktär om 
2,5 MSEK för en försäkringslösning avseende bortskrivning av en skuld till följd av att ansvaret för skulden övertagits av B&E 
Participation AB. Se avsnittet ”Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information. 

RöRELSERESuLTAT (EBIT)
Recipharms rörelseresultat (EBIT) minskade med 4,2 MSEK till 188,1 MSEK för 2013, jämfört med 192,3 MSEK för 2012. Justerad 
EBIT (Rörelseresultat justerad för kostnader av engångskaraktär, se avsnittet ”Information som inte beräknas enligt IFRS” för 
mer information) ökade till 194,6 MSEK från 163,3 MSEK, en ökning med 31,3 MSEK. Justerad EBIT-marginal uppgick till 9,2 
procent, jämfört med 7,9 procent för 2012. Ökningen förklaras framförallt av ökad försäljning i Europa. Valutakurseffekter påver-
kade resultatet negativt med 1,4 MSEK.

manufacturing Services Sverige
Rörelseresultatet för Manufacturing Services Sverige minskade med 7,7 MSEK till 65,4 MSEK för 2013, jämfört med 73,1 MSEK 
för 2012. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent jämfört med 8,1 procent för 2012. Minskningen var främst kopplad till högre 
kostnader för råvaror relaterat till en ökande andel kassationer.

manufacturing Services Europa
Rörelseresultatet för Manufacturing Services Europe ökade med 43,4 MSEK till 144,8 MSEK för 2013, jämfört med 101,4 MSEK 
för 2012. Rörelsemarginalen uppgick till 12,9 procent jämfört med 9,2 procent för 2012. Valutakurseffekter påverkade resultatet 
negativt med 1,7 MSEK. Ökningen förklaras av försäljningsökningar från flertalet av Bolagets produktionsanläggningar, vilka i sin 
tur är kopplade till högre volymer för många produkter samt effekter av en positiv produktmix i flera av anläggningarna. En till-
fällig prisökning i en anläggning till följd av en särskilt hög efterfrågan bidrog även till det ökade rörelseresultatet.

Development & Technology
Rörelseresultatet för Development & Technology ökade med 13,0 MSEK till 17,6 MSEK för 2013, jämfört med 4,6 MSEK för 2012. 
Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 procent jämfört med 2,9 procent för 2012. Den kraftiga ökningen förklaras främst av ökad 
försäljning både för produkter, där Recipharm äger produkträttigheterna, samt för utvecklingstjänster. Den högre nettoomsätt-
ningen jämfört med 2012 gav en kraftig ökning av rörelsemarginalen eftersom organisationen och processer finns på plats för 
att hantera högre volymer av produkter såväl som utvecklingsprojekt.

FInAnSIELLA InTÄKTER
Finansiella intäkter ökade med 3,6 MSEK, eller 113 procent, till 6,8 MSEK för 2013, jämfört med 3,2 MSEK för 2012. Ökningen var 
primärt ett resultat av valutaeffekter vid omräkning av finansiella tillgångar och långfristiga skulder i utländsk valuta.

FINANSIellA KOSTNAdeR
Finansiella kostnader minskade med 0,4 MSEK, eller 1,4 procent, till 27,7 MSEK för 2013, jämfört med 28,1 MSEK för 2012. 
Minskningen förklaras främst av lägre räntekostnader för Koncernens långfristiga lån. 

SKATTeR
Skatter ökade med 35,4 MSEK, eller 95 procent, till 72,7 MSEK för 2013, jämfört med 37,3 MSEK för 2012. Ökningen är främst 
kopplad till en tilläggsbeskattning om 36,5 MSEK som reserverades 2013 efter att en skatteprocess blev slutgiltigt avgjord i januari 
2014 avseende beskattning av vinster för åren 2007–2012. Se avsnittet ”Skatteprocess till följd av revision” för mer information.

OmRÄKnIngSDIFFEREnSER VID OmRÄKnIng AV uTLÄnDSKA VERKSAmhETER
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter ökade med 27,2 MSEK till 14,5 MSEK för 2013, jämfört med 
–12,7 MSEK för 2012. Ökningen berodde främst på att en försvagning av SEK mot EUR under 2013. 

pOSTeR SOM INTe KOMMeR OMKlASSIFIceRAS TIll ReSulTAT
Poster som inte kommer omklassificeras till resultat inkluderar aktuariella förluster på pensioner samt uppskjuten skatt på 
aktuariella förluster på pensioner och minskade med 4,1 MSEK till –2,3 MSEK för 2013, jämfört med –6,4 MSEK för 2012.

åReTS ReSulTAT
Baserat på ovanstående faktorer minskade årets totalresultat med 4,4 MSEK, eller 4,0 procent, till 106,6 MSEK för 2013, jämfört 
med 111,0 MSEK för 2012. Årets totalresultat representerade 4,9 procent och 5,2 procent av intäkterna 2013 respektive 2012. 
Årets resultat minskade med 35,7 MSEK till 94,4 MSEK för 2013, jämfört med 130,1 MSEK för 2012.
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Räkenskapsåret 2012 jämfört med räkenskapsåret 2011
nETTOOmSÄTTnIng
Recipharms nettoomsättning minskade med 68 MSEK till 2 073,0 MSEK för 2012, jämfört med 2 141,0 MSEK för 2011, en minsk-
ning med 3,2 procent. Valutakursförändringen påverkade 2012 års nettoomsättning negativt med 37 MSEK. En ändring i försörj-
ningskedjan 4 påverkade nettoomsättningen negativt med 28 MSEK. Justerat för dessa två poster minskade nettoomsättningen 
med 3 MSEK. 

manufacturing Services Sverige
Nettoomsättningen för Manufacturing Services Sverige ökade med 20,6 MSEK till 897,9 MSEK för 2012, jämfört med 877,3 MSEK 
för 2011. Ökningen var främst relaterade till nytecknade avtal vid en av produktionsläggningarna, samt högre försäljnings volymer 
för en nylanserad produkt som under 2013 levererades till ytterligare marknader i Europa. Ovanstående försäljnings ökningar mot-
verkades av lägre försäljning till en kund som under 2011 byggde upp sitt lager med lägre inköp under 2012 som följd. 
 
manufacturing Services Europa
Nettoomsättningen för Manufacturing Services Europa minskade med 99,9 MSEK till 1 099,7 MSEK för 2012, jämfört med 1 199,6 
MSEK för 2011. Valutakursförändringen påverkade nettoomsättningen negativt med 37 MSEK. Därutöver hade förändringen av 
försörjningskedjan 4 en negativ påverkan på nettoomsättningen med 28 MSEK. Nettoomsättningen minskade i en av produk-
tionsanläggningarna i Europa med 26 MSEK kopplat till lägre försäljningsvolymer från två kunder. 

Development & Technology
Nettoomsättningen för Development & Technology ökade med 5,8 MSEK till 157,7 MSEK för 2012, jämfört med 151,9 MSEK 
för 2011. Ökningen var främst kopplad till en ökad försäljning av produkter, för vilka Recipharm äger produkträttigheterna, samt 
ett ökat antal utvecklingsprojekt, särskilt inom området för sterilt kliniskt material. 

öVRIgA RöRELSEInTÄKTER
Övriga rörelseintäkter ökade med 36,1 MSEK till 51,7 MSEK för 2012, jämfört med 15,6 MSEK för 2011. Ökningen berodde 
främst på bortskrivningen av en skuld om 31,5 MSEK 2012. Se avsnittet ”Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer 
information.

RåVAROR Och FöRNödeNheTeR
Kostnader för råvaror och förnödenheter minskade med 77,9 MSEK, eller 12,2 procent, till 562,9 MSEK för 2012, jämfört med 
640,8 MSEK för 2011. Minskningen berodde främst på förändringen i försörjningskedjan i en av produktionsanläggningarna 
i europa4, vilket hade en effekt om 28 MSEK. Kassationskostnaderna minskade under 2012 då kassationskostnaderna 2011 var 
påverkade av stängningen av sterilproduktionen i ashton, storbritannien. en produktmix med lägre råvaruinnehåll per tillver-
kad enhet medförde även en minskning av kostnaderna för råvaror och förnödenheter. Därutöver påverkade valutakurseffekter 
Koncernens materialkostnader positivt med 8,6 MSEK.

öVRIgA ExTERnA KOSTnADER
Övriga externa kostnader minskade med 10,5 MSEK, eller 2,2 procent, till 460,0 MSEK för 2012, jämfört med 470,5 MSEK för 
2011. Förändringen bestod främst av omstruktureringskostnader om 7,9 MSEK tagna 2011 i samband med stängningen av steril-
produktionen i Ashton, Storbritannien. Valutakurseffekter minskade Övriga externa kostnader med 3,9 MSEK. 

peRSONAlKOSTNAdeR
Personalkostnader minskade med 28,0 MSEK, eller 3,4 procent, till 784,7 MSEK för 2012, jämfört med 812,7 MSEK för 2011. 
Minskningen är främst hänförligt till minskningen av antalet anställda till följd av omstruktureringsåtgärder i både Sverige och 
Europa. Minskningen var större än effekten av löneökningarna i dotterbolagen, vilka i snitt var cirka 2 procent. 10,7 MSEK av 
minskningen av personalkostnaderna var hänförlig till valutakurseffekter.

AVSKRIVNINGAR Och NedSKRIVNINGAR
Avskrivningar och nedskrivningar minskade med 12,4 MSEK, eller 11,9 procent, till 91,7 MSEK för 2012, jämfört med 104,1 MSEK 
för 2011. Minskningen 2012 var främst hänförlig till att avskrivningar och nedskrivningar 2011 belastades med nedskrivningar om 
8,2 MSEK kopplade till stängningen av steriltillverkningen i Ashton, Storbritannien.

öVRIGA RöRelSeKOSTNAdeR
Övriga rörelsekostnader ökade med 8,2 MSEK, eller 32,9 procent, till 33,1 MSEK för 2012, jämfört med 24,9 MSEK för 2011. 
Ökningen berodde främst på en reservation motsvarande 5,9 MSEK för eventuell ersättning till kund med anledning av stäng-
ningen av sterilproduktionen i Ashton, Storbritannien. Därtill belastades Övriga rörelsekostnader med en post av engångskarak-
tär om 2,5 MSEK för en försäkringslösning avseende bortskrivning av en skuld till följd av att ansvaret för skulden övertagits av 
B&E Participation AB. Se ”Information som inte beräknas enligt IFRS” för mer information. 

4 Vissa av Recipharms kunder förser Recipharm med råvaror att användas i läkemedelsproduktionen för dessa kunder. Ibland betalar Recipharm för råvarorna och fakturerar sedan 
kunden utan påslag. Ibland sker istället leveransen av råvarorna utan kostnad in i Recipharms produktion. En förändring av försörjningskedjan påverkar således Recipharms 
nettoomsättning och kostnader för råvaror och förnödenheter, men ger normalt inte upphov till någon resultateffekt. Under 2011 köpte Recipharm in, och vidarefakturerade utan 
påslag, råvaror till en av produkterna som tillverkas i Fontaine, Frankrike. 2012 levererades dessa råvaror utan kostnad till Recipharm. Den negativa effekten på nettoomsättning 
och positiva effekten på råvaror och förnödenheter var 28 MSEK under 2012.
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RöRELSERESuLTAT (EBIT)
Recipharms rörelseresultat (EBIT) ökade med 88,7 MSEK till 192,3 MSEK för 2012, jämfört med 103,6 MSEK för 2011. Justerad 
EBIT (Rörelseresultat justerad för kostnader av engångskaraktär, se avsnittet ”Information som inte beräknas enligt IFRS” för 
mer information) ökade till 163,3 MSEK från 103,6 MSEK, en ökning med 59,7 MSEK. Justerad EBIT-marginal uppgick till 7,9 pro-
cent, jämfört med 4,8 procent för 2011. Denna ökning var huvudsakligen resultatet av ökad försäljning i Sverige och effekten av 
avvecklingen av den olönsamma tillverkningen av sterila produkter i Ashton, Storbritannien.

manufacturing Services Sverige
Rörelseresultatet för Manufacturing Services Sverige ökade med 52,7 MSEK till 73,1 MSEK för 2012, jämfört med 20,4 MSEK för 
2011. Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent jämfört med 2,3 procent för 2011. Ökningen är huvudsakligen kopplad till stora 
volymökningar i två av de svenska produktionsanläggningarna, samt av effekterna av effektiviseringsinitiativ.

manufacturing Services Europa
Rörelseresultatet för Manufacturing Services Europa ökade med 2,4 MSEK till 101,4 MSEK för 2012, jämfört med 99,1 MSEK för 
2011. Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent jämfört med 8,3 procent för 2011. Valutakurseffekter påverkade  resultatet 
negativt med 4,8 MSEK. Ökningen förklaras främst av avvecklingen av den olönsamma tillverkningen av sterila produkter 
i Ashton, Storbritannien. Rörelseresultatet påverkades negativt av ett lägre rörelseresultat för några av produktionsanläggning-
arna till följd av en lägre efterfrågan.

Development & Technology
Rörelseresultatet för Development & Technology ökade med 0,5 MSEK till 4,6 MSEK för 2012, jämfört med 4,1 MSEK för 2011. 
Rörelsemarginalen uppgick till 2,9 procent jämfört med 2,7 procent för 2011. Kostnader uppkom inom detta affärsområde då 
uppdateringar behövde göras för att flytta tillverkning av vissa produkter och uppdatera registreringsfiler till följd av den tidigare 
stängningen av steriltillverkningen i ashton, storbritannien.

FInAnSIELLA InTÄKTER
Finansiella intäkter minskade med 1,2 MSEK, eller 27,3 procent, till 3,2 MSEK för 2012, jämfört med 4,4 MSEK för 2011. 
Minskningen berodde främst på valutakurseffekter. 

FINANSIellA KOSTNAdeR
De finansiella kostnaderna minskade med 2,6 MSEK, eller 8,5 procent, till 28,1 MSEK för 2012, jämfört med 30,7 MSEK för 2011. 
Minskningen berodde främst på att räntekostnaderna var 7,8 MSEK lägre 2012 till följd av att vissa av Koncernens lån amorte-
rades 2012, samt lägre räntesats 2012 jämfört med 2011. Övriga finansiella kostnader ökade med 5,2 MSEK, främst kopplat till 
pensionsförpliktelser. 

ReSulTAT FRåN AVVecKlAd VeRKSAMheT
Verksamheten för substanstillverkning av biologiska läkemedel avyttrades under 2011. Se avsnittet ”Transaktioner med när-
stående” för mer information. Verksamheten genererade en rörelseförlust om 35,0 MSEK samt en negativ resultatpåverkan till 
följd av omvärdering av tillgångar och skulder om 40,0 MSEK. Sammantaget uppgick den negativa resultateffekten för 2011 till 
75,0 MSEK.

SKATTeR
Skatter minskade med 9,7 MSEK, eller 20,6 procent, till 37,3 MSEK för 2012, jämfört med 47,0 MSEK för 2011.

OmRÄKnIngSDIFFEREnSER VID OmRÄKnIng AV uTLÄnDSKA VERKSAmhETER
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter minskade med 63,1 MSEK, eller 83,2 procent, till –12,7 MSEK 
2012, jämfört med –75,8 MSEK för 2011. Minskningen berodde främst på att 2011 års siffror innehöll en korrektion på 42,3 MSEK 
av immateriella värdet av kundkontrakt som uppstod vid förvärvet av Wasserburg, Tyskland. Resterande 20,8 MSEK var hänför-
liga till valuta kurseffekter på dotterbolagens egna kapital.

pOSTeR SOM INTe KOMMeR OMKlASSIFIceRAS TIll ReSulTAT
Poster som inte kommer omklassificeras till resultat inkluderar aktuariella förluster på pensioner samt uppskjuten skatt på 
 aktuariella förluster på pensioner och minskade med 5,0 MSEK till –6,4 MSEK för 2012, jämfört med –1,4 MSEK för 2011.

åReTS TOTAlReSulTAT
Baserat på ovanstående faktorer ökade årets resultat med 232,9 MSEK till 111,0 för 2012, jämfört med –121,9 MSEK för 2011. 
Årets totalresultat representerade 5,2 procent och –5,7 procent av intäkterna 2012 respektive 2011. Årets totalresultat ökade 
med 174,8 MSEK till 130,1 MSEK för 2012, jämfört med –44,7 MSEK för 2011.
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lIKVIdITeT Och KApITAlReSuRSeR
Allmänt
Recipharm har historiskt främst finansierat sin verksamhet genom kassa flöden från den löpande verksamheten samt 
bankfinansiering.

KASSAFlöde
Tabellen nedan visar Bolagets kassaflöde under de angivna perioderna.

MSEK 2013 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten 179,6 123,7 123,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten –104,1 –54,7 –142,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –59,9 –34,1 –113,2

Summa årets kassaflöde 15,6 34,9 –133,0

Likvida medel vid periodens början 179,2 144,2 277,8

Kursdifferens i likvida medel –4,6 – –0,5

Likvida medel vid periodens slut 190,2 179,2 144,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Recipharms kassaflöde från den löpande verksamheten innefattar betalning från kunder, betalning till kunder, löner och andra 
operativa kostnader samt  effekten på likvida medel från förändringar i nettorörelsekapitalet.

Nettorörelsekapitalet består av rörelsekapitaltillgångar (varulager, fordringar och andra omsättningstillgångar) minus 
 rörelse kapitalskulder (kortfristiga skulder och andra leverantörsskulder). Förändringar i nettorörelsekapitalet beror främst på 
förändringar i varu lager, kundfordringar och leverantörsskulder till följd av försäljning och inköp under de två sista månaderna 
i rapport perioden. Tabellen nedan visar Bolagets netto rörelsekapital vid slutet av räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011.

MSEK 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Varulager 413,1 391,2 390,4

Kundfordringar 237,2 223,7 236,0

Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65,4 64,7 73,9

Leverantörsskulder –112,6 –109,8 –153,9

Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda kostnader –202,1 –190,3 –214,8

Nettorörelsekapital 401,1 379,5 331,6

I % av nettoomsättningen 19% 18% 15%

Nettoomsättning 2 124,6 2 073,0 2 141,0

Ökningen av nettorörelsekapitalet 2012 utgjordes främst av periodiseringseffekter för leverantörsskulder, samt nedskrivning av 
en kortfristig skuld. 

2013 ökade nettorörelsekapitalet med 21,6 MSEK. En av anledningarna till detta var att upplupna kostnader och förut betalda 
kostnader ökade i samband med att villkorade köpeskillingar för förvärven av Parets, Spanien, och Fontaine, Frankrike, övergick 
till kortfristiga skulder. Därtill ökade Bolagets skatteskuld efter en förlorad skattetvist. Se avsnittet ”Skatteprocess till följd av 
revision” för mer information.

Räkenskapsåret 2013 jämfört med räkenskapsåret 2012
Kassaflödet från den löpande verksamheten genererade 179,6 MSEK 2013, en ökning med 55,9 MSEK, jämfört med 123,7 MSEK 
för räkenskapsåret 2012. Ökningen berodde främst på att resultatet före skatt för 2012 innehöll en nedskrivning av skuld vilket 
inte gav någon kassaflödeseffekt, samt att betald skatt var lägre 2013. Se avsnittet ”Information som inte beräknas enligt IFRS” 
för mer information.

Räkenskapsåret 2012 jämfört med räkenskapsåret 2011
Kassaflödet från den löpande verksamheten genererade 123,7 MSEK, en ökning med 0,6 MSEK 2012, jämfört med 123,1 MSEK 
för räkenskapsåret 2011. 

Det ökande resultatet efter finansiella poster kompenserades av en  reduktion av kortfristiga skulder, däribland leveran törs-
skulder och skatteskulder. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten
Bolagets investeringsverksamhet utgörs främst av förvärv av dotterbolag samt investeringar i anläggningar, maskiner och 
IT-system. 

Räkenskapsåret 2013 jämfört med räkenskapsåret 2012
Kassaflödet från investeringsverksam heten gav upphov till ett negativt kassa flöde om 104,1 MSEK 2013, jämfört med 54,7 MSEK 
för 2012. Ökningen om 49,4 MSEK berodde främst på investeringar i en ny fyllnings- och förpackningslinje i Höganäs, Sverige, 
för en betydande kapacitetsökning, samt en ny steril fyllningslinje i Monts, Frankrike.

 operationell och finansiell översikt



inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)    63    

Räkenskapsåret 2012 jämfört med räkenskapsåret 2011
Kassaflödet från investeringsverksam heten gav upphov till ett negativt kassaflöde om 54,7 MSEK 2012, jämfört med ett  negativt 
kassaflöde om 142,9 MSEK för 2011. Minskningen om 88,2 MSEK berodde främst på dellikvid och slutlikvid för förvärven 
i Wasserburg, Tyskland, och Parets, Spanien, 2011.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten
Recipharms  finansieringsverksamhet utgörs huvudsakligen av netto föränd ringar i Bolagets upplåning. För mer information kring 
Recipharms finansie ringsarrangemang se avsnittet ”Finansieringsarrangemang”.

Räkenskapsåret 2013 jämfört med räkenskapsåret 2012
Kassaflödet från finansieringsverksamheten gav upphov till ett negativt kassaflöde om 59,9 MSEK 2013, jämfört med ett  negativt 
kassaflöde om 34,1 MSEK för 2012. Under året gjordes en utdelning till aktieägarna på 50,7 MSEK sam tidigt som de kortfristiga 
lånen ökade och de långsiktiga lånen reducerades. 

Räkenskapsåret 2012 jämfört med räkenskapsåret 2011
Kassaflödet från finansieringsverksam heten gav upphov till ett negativt kassaflöde om 34,1 MSEK 2012, jämfört med ett negativt 
kassaflöde om 113,2 MSEK för 2011. Förändringen förklaras främst av de amorteringar om 145,6 MSEK som gjordes 2011, jäm-
fört med de amorteringar om 83,4 MSEK som gjordes 2012.

INVeSTeRINGAR
Tabellen nedan visar Recipharms investe  ringar för de angivna  perioderna. Investe ring arna har finansierats med likvida medel 
från den löpande verksamheten.

MSEK 2013 2012 2011

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 14,7 1,8 –
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 82,4 55,2 53,8
Förvärv av dotterbolag – – 83,5
Investeringar i finansiella tillgångar 7,7 – 4,5
Summa investeringar 104,8 57,0 141,8

2013 avsåg materiella investeringar en ny fyllningslinje för sterila produkter i Monts, Frankrike, samt en fyllnings- och förpack-
ningslinje i Höganäs, Sverige. Bland de övriga investeringarna ingår flytten av utvecklingslaboratoriet till Solna, Sverige, samt ett 
antal ersättningsinvesteringar i maskiner och installationer.

Investeringarna i 2012  innefattade initiala investeringarna i Monts, Frankrike, och Höganäs, Sverige, vilka fortsatte under 
2013. Därtill  gjordes investeringar i förbätt ringen av en frystorkningslinje i Wasser burg, Tyskland, samt en reningsanläggning 
i produk tions anläggningen i stockholm, sverige. 

Investeringar i materiella tillgångar under 2011 innefattade kapacitets ökningar för plåstertillverkningslinjen i produktions-
anläggningen i Karlskoga, Sverige, och blisterförpackningslinjen i Wasserburg, Tyskland. Investeringar i dotterbolag 2011 utgjor-
des av dellikvid och slut likvid för förvärven av Parets, Spanien, respektive Wasserburg, Tyskland.

beSluTAde Och påGåeNde INVeSTeRINGAR
Recipharms styrelse tog under hösten 2013 beslutet att investera 32 MEUR i produktionsanläggningen i Wasserburg, Tyskland. 
Den pågående investeringen omfattar en tillbyggnad med tillhörande utrustning för en betydande ökning av frystorkningskapaci-
teten. Investeringen sker över tre år och syftar till att möta den ökande efterfrågan på frystorkade produkter. Den nya anlägg-
ningen beräknas vara driftsklar i slutet av 2016 och kan, efter inkörning och validering, vara i full drift i början av 2017. I övrigt 
finns ingen pågående eller beslutad investering som överstiger 10 MSEK. Finansieringen av investering i Wasser burg, Tyskland, 
planeras att ske med befintliga likvida medel genererade från den löpande verksamheten, genom medel från Erbjudandet samt 
med befintlig lånefinansiering. Det finns även en möjlighet till att separat lånefinansiering tas upp. 

uTTAlANde ANGåeNde RöRelSeKApITAl
Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånaders-
perioden. Vid denna bedömning har Bolaget tagit hänsyn till den takt med vilken kundfordringar respektive leverantörs skulder 
regleras och omsättningshastigheten i bolagets varulager.

mATERIELLA AnLÄggnIngSTILLgångAR
Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick vid utgången av 2013 till 451,9 MSEK. Av dessa utgjorde mark och  byggnader 
120,8 MSEK, för bättringsutgifter på annan fastighet 11,1 MSEK, maskiner och andra tekniska anläggningar 206,4 MSEK, 
 inventarier, verktyg och installationer 40,8 MSEK samt pågående nyanläggningar 72,8 MSEK. 

Recipharms leasingkostnader utgörs huvudsakligen av hyres kostnader för kontors- och fabriksfastigheter, en operationell 
leasing. Recipharm har för närvarande ingen finansiell leasing.

MSEK 2013 2012 2011

Hyreskostnader för året 51,4 53,7 48,9
Betalningsprognos kommande år 52,0 54,9 50,1
Betalningsprognos kommande 2–5 år 164,6 227,4 209,6
Betalningsprognos senare än 5 år 66,9 109,6 –
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ImmATERIELLA AnLÄggnIngSTILLgångAR
Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick vid utgången av 2013 till 362,2 MSEK. Av dessa utgjorde produkträttigheter 
136,8 MSEK, goodwill 78,2 MSEK, kundkontrakt 126,5 MSEK, programvaror 13,0 MSEK och pågående investeringar i immate-
riella tillgångar 7,6 MSEK. Produkträttigheterna avser främst rättigheter som förvärvades från UCB Pharma år 2008. Goodwill 
och kundkontrakten avser tillgångar i samband med förvärvet av Wasserburg, Tyskland, från Hospira Inc. Programvaror avser 
huvudsakligen IT system i den operativa verksamheten. 

FöRVÄRV OCh AVyTTRIngAR
Under perioden 2011–2013 gjorde Recipharm inga nya förvärv. 

Den 30 juni 2011  avyttrade Recipharm AB sina aktier i  bolagen Recipharm Bio  logics AB och RecipharmCobra Biologics Ltd till 
Cobra Biologics Holding AB för 4,0 MSEK. Huvud anledningen var att bolagen drevs med ständiga förluster framförallt på grund av 
svåra marknadsvillkor.

Redovisningsmässigt eliminerades upplupen förlust under det första halvåret 2011 från Koncernens rörelseresultat och 
netto fördes under finansiella kostnader. Ytterligare kostnader i förbindelse kopplade till avyttringen var nedskrivningen av 
goodwill som uppstod vid köpet av Cobra Biologics Ltd 2010, samt nedskrivningar av fordringar som Recipharm AB och andra 
koncernbolag hade på de avyttrade bolagen. Koncernens resultat blev belastat med totalt 75 MSEK till följd av avyttringen. 
Se ”Transaktioner med närstående” för mer information.

FINANSIell KVARTAlSINFORMATION
Notera att tabellerna har upprättats baserat på information som är hämtad från Bolagets internredovisningar och som ej är 
 granskade av revisor.

Koncernens kvartalsdata, resultaträkning

MSEK Kv 4 2013 Kv 3 2013 Kv 2 2013 Kv 1 2013 Kv 4 2012 Kv 3 2012

Nettoomsättning 572,8 504,8 529,6 517,4 513,1 470,9
Övriga rörelseintäkter 16,6 2,4 9,9 7,8 31,6 6,9
Summa rörelsens intäkter 589,5 507,2 539,5 525,2 544,7 477,8

Råvaror och förnödenheter –149,6 –153,2 –133,6 –144,3 –135,6 –137,5
Övriga externa kostnader –121,7 –113,1 –120,1 –113,7 –126,3 –111,1
Personalkostnader –232,4 –169,9 –204,3 –200,1 –199,8 –167,0
Avskrivningar och nedskrivningar –25,7 –24,0 –22,8 –22,4 –22,5 –22,8
Övriga rörelsekostnader –5,6 –3,4 –6,3 –7,2 –13,9 –7,2
Rörelseresultat 54,5 43,6 52,5 37,5 46,5 32,2

Resultat från avyttrad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansnetto –5,9 –6,3 –1,0 –7,8 –1,7 –3,7

Resultat före skatt 48,6 37,3 51,5 29,7 44,8 28,5

Skatt på periodens resultat –36,9 –10,1 –16,0 –9,7 –7,7 –8,2
Periodens resultat 11,7 27,2 35,5 20,0 37,1 20,4

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 11,7 27,2 35,5 20,0 37,1 20,4

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar –15,8 –13,7 –13,6 –13,3 –13,2 –14,7
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –9,9 –10,3 –9,2 –9,1 –10,3 –8,1
EBITDA 80,1 67,6 75,3 59,9 69,1 55,0

Justering för poster av engångskaraktär 4,1 0,1 2,2 0,1 29,0 0,0
Justerad EBIT 58,6 43,7 54,7 37,6 17,5 32,2
Justerad EBITDA 84,2 67,7 77,5 60,0 40,1 55,0
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MSEK Kv 2 2012 Kv 1 2012 Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 2 2011 Kv 1 2011

Nettoomsättning 564,5 524,5 555,1 481,1 561,6 543,3
Övriga rörelseintäkter 11,3 1,9 2,6 6,0 1,8 5,1
Summa rörelsens intäkter 575,8 526,4 557,6 487,1 563,4 548,4

Råvaror och förnödenheter –158,2 –131,6 –167,3 –161,2 –174,1 –138,2
Övriga externa kostnader –108,9 –113,8 –127,8 –107,4 –111,0 –124,1
Personalkostnader –211,0 –206,9 –214,7 –178,1 –195,4 –224,6
Avskrivningar och nedskrivningar –23,7 –22,7 –23,9 –24,8 –27,6 –27,8
Övriga rörelsekostnader –6,8 –5,2 –3,9 –6,2 –7,5 –7,3
Rörelseresultat 67,2 46,3 20,1 9,5 47,6 26,4

Resultat från avyttrad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 –75,0 0,0

Finansnetto –13,7 –5,8 –11,2 –6,0 –15,6 6,5

Resultat före skatt 53,5 40,5 8,9 3,5 –43,0 33,0

Skatt på periodens resultat –11,3 –10,1 –4,7 –3,7 –20,2 –18,4
Periodens resultat 42,2 30,4 4,2 –0,2 –63,2 14,6

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 42,2 30,4 4,2 –0,2 11,8 14,6

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar –14,5 –13,4 –15,4 –15,1 –18,5 –17,7
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –9,2 –9,3 –8,5 –9,7 –9,1 –10,1
EBITDA 90,9 69,0 44,0 34,3 75,2 54,2

Justering för poster av engångskaraktär 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justerad EBIT 67,2 46,3 20,1 9,5 47,6 26,4
Justerad EBITDA 90,9 69,0 44,0 34,3 75,2 54,2

Koncernens kvartalsdata, nettoomsättning per segment

MSEK Kv 4 2013 Kv 3 2013 Kv 2 2013 Kv 1 2013 Kv 4 2012 Kv 3 2012

Manufacturing Services Sverige 257,5 204,5 214,2 225,7 220,1 201,4
Manufacturing Services Europa 279,5 270,9 291,5 278,0 268,8 247,0
Development & Technology 53,9 47,7 39,8 33,5 41,3 34,4
Övrigt 17,1 18,9 19,3 18,5 21,7 17,8
Elimineringar –35,1 –37,1 –35,3 –38,2 –39,0 –29,7
Koncernen 572,8 504,8 529,6 517,4 513,1 470,9

MSEK Kv 2 2012 Kv 2012 Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 2 2011 Kv 1 2011

Manufacturing Services Sverige 243,8 232,5 259,3 193,5 226,2 198,3
Manufacturing Services Europa 303,2 280,7 280,2 268,8 335,0 315,5
Development & Technology 43,5 38,6 47,1 29,3 25,2 50,2
Övrigt 18,6 20,2 20,6 21,8 21,1 19,5
Elimineringar –44,5 –47,5 –52,2 –32,3 –46,0 –40,2
Koncernen 564,5 524,5 555,1 481,1 561,6 543,3
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Nedan redovisas Koncernens kapitalisering per den 31 december 2013.

MSEK
2013-12-31

Reviderat

Kortfristiga räntebärande skulder:

Mot borgen –
Mot säkerhet 1 241,0
Blancokrediter –
Summa kortfristiga skulder 241,0
Långfristiga räntebärande skulder:

Mot borgen –
Mot säkerhet 1 359,1
Blancokrediter –
Summa långfristiga skulder 359,1
Summa skuldsättning 600,1

Eget kapital:

Aktiekapital 12,7
Övrigt eget kapital 668,2
Summa eget kapital 680,8

Summa kapitalisering 1 281,2

Nettoskuldsättning:

A. Kassa –
B. Likvida medel 190,2
C. Lätt realiserbara värdepapper –
D. Lividitet (A+B+C) 190,2

E. Kortfristiga finansiella fordringar –
F. Kortfristiga bankskulder 160,2
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 80,8
H. Andra kortfristiga finansiella skulder –
I. Kortfristiga skulder (F+G+H) 241,0

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) 50,8

K. Långfristiga banklån 359,1
L. Emitterade obligationer –
M. Andra långfristiga lån –
N. Långfristiga skulder (K+L+M) 359,1

O. Nettoskuldsättning (J+N) 409,9

1 Säkerheten avser pant i dotterbolagsaktier, fastighetsinteckningar samt garanti till förmån för konvertibelinnehavare.

I samband med Erbjudandet kommer Recipharms nettoskuldsättning att minska till följd av den erhållna emissionslikviden. Med 
antagandet att nyemissionslikviden tillförs Bolaget per den 31 december 2013 minskar nettoskuldsättningen från 409,9 MSEK 
till som lägst cirka –488,2 MSEK (nettokassa) före emissionskostnader och som högst cirka –342,0 MSEK (nettokassa) före emis-
sionskostnader, beroende på prisintervallet i Erbjudandet. Soliditeten ökar från 37,6 procent före emissionskostnader till som 
lägst 55,9 procent och som högst 58,3 procent före emissionskostnader, beroende på prisintervallet i Erbjudandet.

eget kapital, skuldsättning och annan 
finansiell information
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FINANSIeRINGSARRANGeMANG
Bolaget har idag ett låneavtal med Swedbank. Låneavtalet ingicks ursprungligen den 29 januari 2010 och har senare ändrats vid 
ett flertal tillfällen. Den 31 december 2013 var totalt 539 MSEK av lånefaciliteten i moderbolaget utnyttjad, bestående av banklån 
om 379 MSEK respektive utnyttjad checkräkningskredit om 160 MSEK, där outnyttjad del uppgick till 40 MSEK. I fastighets-
bolagen i Strängnäs och Karlskoga, Sverige, fanns banklån om 25 MSEK per 31 december 2013. En outnyttjad potentiell 
förvärvs kredit om 100 MSEK fanns även per 31 december 2013. 

Låneavtalet är bland annat beroende av att vissa sedvanliga s. k. kovenanter avseende nettoskuld/rörelseresultat före 
avskrivningar, kassaflöde/(amortering + räntor) och räntetäckningsgrad uppfylls och om så ej sker kan Swedbank kräva omför-
handling och lånet kan sägas upp i förtid. 

Bolaget har ställt säkerhet för dess för plik telser gentemot Swedbank i form av pantsättning av aktierna i  mate riella dotter-
bolag samt företagshypotek i Recipharm uppgående till 83 MSEK. 

Bolaget har vidare ingått begränsade borgensåtaganden till förmån för vissa dotterbolags förpliktelser avseende lån till 
Swedbank, hyresavtal samt vissa kommersiella avtal. Två svenska dotter bolag har pantsatt sina fastigheter som säkerhet för lån 
från Swedbank. Bolaget har för avsikt att verka för att omförhandla lånet efter noteringen. 

För vidare information om Bolagets låneavtal se ”Väsentliga avtal” under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information”.

VÄSEnTLIgA hÄnDELSER EFTER DEn 31 DECEmBER 2013
Recipharm har varit involverat i en skatteprocess angående Bolagets förlustavdrag avseende inkomståret 2007. I början av 2014 
beslutade Högsta förvaltningsrätten att inte lämna prövningstillstånd, varvid kammarrättens dom från 2013 vann laga kraft. 
Detta innebar att Recipharms skattemässiga resultat för inkomståret 2007 höjdes. Bolaget har reserverat för den tillkommande 
skatten i 2013 års räkenskaper med ett belopp om cirka 36,5 MSEK.

Vid en extra bolagsstämma den 4 februari 2014 beslutade Bolaget att erbjuda innehavare av aktier av serie A i Recipharm 
att omvandla aktier av serie A till aktier av serie B. B&E Participation AB begärde den 4 februari 2014 omvandling av 6 342 857 
aktier av serie a till motsvarande antal aktier av serie b.

Styrelsen beslutade den 21 februari 2014 att inge ansökan om notering av Bolagets aktie av serie B på NASDAQ OMX 
stockholm. 

Vid årsstämma i Bolaget den 10 mars 2014 beslutades om införande av ett aktiesparprogram för samtliga anställda i 
Koncernen. För en beskrivning av aktiesparprogrammet se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Aktiesparprogram”. 

För att möjliggöra leverans av aktier i aktiesparprogrammet infördes ett nytt aktieslag, serie D. Vidare beslutades att göra en 
uppdelning av aktier 2:1 (så kallad aktiesplit).

FINANSIell RISKhANTeRING
Recipharm är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker. Dessa utgörs huvudsakligen av valutarisk, 
kreditrisk, ränterisk samt likviditet- och refinansieringsrisk.

VAluTARISK
genom recipharms internationella verksamhet uppstår olika valuta exponeringar. vanligtvis kurssäkrar inte recipharm sin 
valuta exponering, men Recipharm strävar efter att begränsa verksamheternas valutarisker genom att balansera intäkter och 
utgifter i lokala valutor. Koncerntransaktioner sker främst i euro, vilket begränsar valutaexponeringen. Utländska investeringar 
såsom förvärv finansieras så långt som möjligt i lokal valuta. Euro är den valuta som har störst påverkan på Recipharms  resultat, 
dock bedöms valutarisken som relativt begränsad då den balanseras väl inom Koncernen som helhet. Nedan presenteras en 
känslighetsanalys för valutaexponeringen. Resultateffekten gäller under förutsättning att alla övriga variabler är konstanta.

Känslighetsanalys Förändring, %
Effekt på   

nettoomsättning, MSEK
Effekt på  

operativt resultat, MSEK

EUR +/– 10 +/– 98 +/– 1

KRedITRISK
Recipharm accepterar endast kreditvärdiga motparter i finansiella transaktioner, och vid behov används ett system for hante-
ring av förfallna fakturor. Långa avtal och kundernas beroende av sina CDMO:er är viktiga faktorer som minskar kreditrisknivån. 
Recipharm har många finansiellt starka kunder och få kreditförluster.

RÄnTERISK
Verksamheten finansieras delvis med lån. Räntesvängningar har en direkt påverkan på det finansiella resultatet. Recipharm 
strävar efter att upprätthålla en portfölj innehållande en balanserad mix av kort- och långsiktiga lån, vanligen med räntor som är 
kopplade till officiella interbankrantor.

lIKVIdITeT- Och ReFINANSIeRINGSRISK
Extern kapitalanskaffning exponerar Recipharm för vissa likviditetsrisker. Med refinansiering avses risken att Bolaget inte kan 
refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår. Recipharm har en långfristig 
lånefacilitet som är beroende av att vissa kovenanter uppfylls och om så ej sker kan långivaren kräva omförhandling och lånet 
kan sägas upp i förtid. Den nuvarande lånefaciliteten uppgår till 600 MSEK och amorteras löpande. 

 eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information
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Aktiekapital och ägarförhållanden

AKTIeKApITAl Och öVRIG 
AKTIeINFORMATION
Recipharm bildades år 1994 enligt svensk rätt. Bolagets aktier 
är denominerade i SEK. Recipharms bolagsordning föreskri-
ver att aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 SEK och 
högst 40 000 000 SEK. Recipharms registrerade aktiekapital 
uppgår per dagen för Prospektet till 12 685 715 SEK förde-
lat på 12 685 716 aktier av serie A och 12 685 714 aktier av 
serie B, var och en med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Enligt 
bolagsordningen kan bolaget även ge ut aktier av serie c och 
serie D. Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och 
varje aktie av serie B, serie C och serie D till en (1) röst. Vid 
bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla 
antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begräns-
ning i  rösträtten. Aktier av serie C och serie D omfattas enligt 
bolags ordningen av inlösenförbehåll och omvandlingsförbe-
håll. aktier av serie d berättigar inte till vinstutdelning.

Samtliga aktier (aktier av serie B) som omfattas av 
Erbjudandet och som kommer att upptas till handel är fritt 
överlåtbara och ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, 
vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation. 
ändring av aktiernas rätt i bolaget kan endast ske i enlighet 
med de förfaranden som följer av aktiebolagslagen.

I händelse av nyemission har aktie ägarna företrädesrätt 
att teckna aktier av samma slag de förut äger. För en mer 
detaljerad beskrivning av företrädes rätten, inklusive förhål-
landet mellan olika aktieslag, se §§ 5–7 i Recipharms bolags-
ordning i avsnittet ”bolagsordning”. 

Aktierna i Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Recipharms bolagsordning innehåller ett avstämningsför-
behåll och bolagets aktier är anslutna till euroclear sweden 
AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, vilket innebär att Euroclear 
Sweden administrerar Bolagets aktiebok. Aktiebrev är ej utfär-
dade. Aktier av serie A har ISIN-kod SE0002834689, aktier av 
serie B har ISIN-kod SE000757267 och aktier av serie C har 
ISIN-kod SE0002903260. 

Aktierna i Erbjudandet är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Det har inte förekommit några offentliga upp-

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse
Förändring av 

antal aktier
Aktier av 

serie A
Aktier av

serie B
Totalt 

antal aktier
Förändring av 

aktiekapital
Totalt

aktiekapital
Kvotvärde 
per aktie

1994 Bolaget bildas 50 000 50 000 – 50 000 50 000 50 000 1
1995 Nyemission 450 000 500 000 – 500 000 450 000 500 000 1
1996 Fondemission 9 500 000 10 000 000 – 10 000 000 9 500 000 10 000 000 1
2011 Nyemission 2 685 715 12 685 715 – 12 685 715 2 685 715 12 685 715 1
2014 Omstämpling – 6 342 858 6 342 857 12 685 715 – 12 685 715 1
2014 Uppdelning 2:1 12 685 715 12 685 716 12 685 714 25 371 430 – 12 685 715 0,50

2014 Nyemission 1 10 443 038 12 685 716 23 128 752 35 814 468 5 221 519 17 907 234 0,50

1 Styrelsen kommer, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma i Bolaget den 10 mars 2014, besluta om nyemission av 10 443 038 aktier av serie B i samband med 
Erbjudandet enligt detta Prospekt. Aktiekapitalets förändring har angivits som om samtliga dessa aktier emitteras. Aktierna kommer av emissionstekniska skäl att tecknas av 
Joint Lead Managers för de teckningsberättigades räkning i enlighet med detta Prospekt. De aktier som omfattas av Erbjudandet kommer därvid att emitteras till en kurs om 
0,50 kronor per aktie varefter Joint Lead Managers, för de teckningsberättigades räkning, kommer att lämna ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar 
skillnaden mellan det slutligen fastställda erbjudandepriset och teckningskursen om 0,50 kronor per aktie.

köpserbjudanden avseende Bolagets aktier. Tabellen nedan 
redovisar information om utvecklingen av Recipharms aktie-
kapital sedan Bolagets bildande 1994.

ÄgARFöRhåLLAnDEn
Efter noteringen kommer Huvudaktieägarna att sammanlagt 
äga cirka 46 procent av kapitalet och cirka 87 procent av rös-
terna i Recipharm under förutsättning att Erbjudandet tecknas 
fullt ut och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. 
beräkningen av utspädningen har gjorts med beaktande av 
aktieuppdelning 2:1 (så kallad aktiesplit) den 10 mars 2014, 
men beaktar inte utspädning på grund av konvertibel-
programmet (se nästa stycke). 

recipharm kontrolleras av huvud aktie ägarna. huvud-
aktieägarnas avsikt är att långsiktigt ha kvar ett väsentligt 
ägande i recipharm.

KONVeRTIbelpROGRAM
Vid extra bolagsstämma den 17 februari 2009 beslutades 
att rikta ett erbjudande till anställda och styrelseledamöter 
i Bolaget om att förvärva konvertibler på marknadsmässiga 
villkor. Konvertibelräntan fastställs särskilt för varje ränteperiod 
och baseras på STIBOR 6 månader med tillägg om 0,75 procent-
enheter (se vidare not 37, sid 113). Per den 31 december 2013 
var det utestående lånebeloppet 39,0 MSEK. Konvertiblernas 
nominella belopp uppgår till 60 SEK per konvertibel. Den 
ursprungliga konverteringskursen var 60 SEK. Efter omräkning 
till följd av aktieutdelning år 2013 och aktieuppdelning 2:1 år 
2014 är konverteringskursen 27,90 SEK vid konvertering till aktie 
av serie C. Lånen förfaller till återbetalning den 6 april 2014 om 
begäran om konvertering inte skett senast den 5 april 2014. 

enligt bolagets bolagsordning kan aktier av serie c, på 
begäran av bolaget eller innehavaren, omvandlas till aktier av 
serie B. Bolaget avser att, med stöd av omvandlingsförbehål-
let i bolags ordningen, omedelbart i samband med konvertering 
till aktier av serie c besluta om omvandling av dessa aktier till 
aktier av serie B. Styrelsen avser att vid  kommande bolags-
stämma föreslå borttagande av aktieslaget serie C genom 
ändring av bolagsordningen. 
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Recipharms aktiekapital kommer vid full konvertering av 
Bolagets konvertibelprogram, vilket förfaller till återbetal-
ning den 6 april 2014 om inte konvertering begärs senast den 
5 april 2014, att öka med högst 702 365,50 SEK (motsvarar 
högst 1 404 731 aktier), vilket motsvarar en utspädning om 
högst 3,77 procent av kapitalet och 0,93 procent av rösterna. 
Utspädningen till följd av konvertibelprogrammet har gjorts 
med antagande att nyemissionen i Erbjudandet fulltecknas.

 beräkningen av utspädning har gjorts med beaktande 
av uppdelning av aktier 2:1 (så kallad aktiesplit) den 10 mars 
2014.

AKTIeSpARpROGRAM
Vid årsstämman den 10 mars 2014 beslutades att införa 
ett aktiespar program för samtliga anställda i Koncernen. 
Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att del-
tagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i 
recipharm (”sparaktier”) till marknadspris på nasdaQ omX 
stockholm. deltagare som behåller sparaktierna under en 
period om cirka tre år från ikraftträdandet av programmet 
(”sparperioden”) och dessutom är anställd i koncernen under 
hela Sparperioden, kommer efter utgången av Sparperioden 
för varje Sparaktie att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie 
b i recipharm (”matchningsaktie”). deltagande i aktiespar-
programmet förutsätter att deltagarna med egna medel för-
värvar Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 5 procent 
av respektive deltagares årliga fasta grundlön. För ledande 
befattningshavare som även är berättigade till Prestations-
aktier enligt nedan förutsätts att deltagare förvärvar Spar-
aktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av den 
årliga fasta grundlönen.

Vissa av Koncernens ledande befattningshavare kommer 
utöver Matchningsaktier även att vederlagsfritt kunna erhålla 
ytterligare aktier av serie B i Recipharm (”Prestationsaktier”), 
under förutsättning att deltagaren är anställd i Koncernen 
under hela sparperioden samt att vissa prestationskrav är 
uppfyllda. Prestationskraven innebär att Recipharm-aktiens 
totalavkastning ska vara positiv under sparperioden och att 
utfallet i programmet görs beroende av totalavkastningens 
storlek i förhållande till vissa förutbestämda jämförelsebolag. 
thomas eldered, bolagets nuvarande vd, deltar inte i aktie-
sparprogrammet. Fyra personer i ledningsgruppen har för 
varje Sparaktie rätt till högst fyra Prestationsaktier och vissa 
övriga ledande befattningshavare (13–14 personer) har rätt till 
högst två Prestationsaktier. 

Aktiesparprogrammet beräknas omfatta högst 370 000 
aktier av serie b i recipharm, vilket motsvarar en utspäd nings-
effekt om 1,33 procent av kapitalet och 0,33 procent av rös-
terna efter utspädning.2 För att täcka de kostnader för  sociala 
avgifter som uppkommer med anledning av programmet har 
Bolaget för avsikt att överlåta högst 130 000 egna aktier av 
serie b till marknadspris på nasdaQ omX stockholm. 

Kostnader för aktiesparprogrammet kommer att redo-
visas i enlighet med ifrs 2 som innebär att rätten att erhålla 
Matchnings- respektive Prestationsaktier ska kostnads föras 
som en personalkostnad över intjänandeperioden. Den totala 
kostnaden för programmet inklusive sociala avgifter ska 
fördelas över programmets löptid och beräknas uppgå till 
cirka 30 MSEK.3 Övriga kostnader för programmet i form av 

2 Beräkningen av det högsta antalet aktier som aktiesparprogrammet omfattar är beräknat efter Erbjudandet och med antagande om att nyemissionen fulltecknas och baserat på 
den sammanlagda grundlönen för Koncernens anställda dividerat med en aktiekurs om 79 SEK, motsvarande mittpunkten i prisintervallet för Erbjudandet, samt med antagandet 
om full konvertering av utestående konvertibelprogram. Vid beräkningen har aktieuppdelning 2:1 den 10 mars beaktats.

3 Baserat på antaganden om en aktiekurs om 79 SEK, motsvarande mittpunkten i prisintervallet för Erbjudandet, vid tidpunkten för tilldelningen av aktierätterna enligt 
programmet, att samtliga anställda innehar maximalt antal Sparaktier, att ingen personalomsättning sker bland deltagarna i programmet, att samtliga prestationsmål för 
Prestationsaktierna uppfylls och att det sker en årlig aktiekursutveckling om 10 procent på Recipharm-aktien under intjänandeperioden.

arvoden till externa rådgivare och administrationstjänster 
beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK över programmets löptid.

För att möjliggöra genomförandet av aktiesparprogram-
met beslutade årsstämman den 10 mars 2014 att bemyndiga 
styrelsen att besluta om riktad nyemission av högst 500 000 
aktier av serie D. De nya aktierna ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller 
ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande 
kvotvärdet. Årsstämman beslutade även bemyndiga sty-
relsen att besluta om återköp av aktier av serie D genom 
ett förvärvserbjudande riktat till innehavare av aktier av 
serie D. Återköp ska ske till ett pris motsvarande aktiernas 
kvotvärde. Efter genomfört återköp av aktier av serie D kan 
Bolaget omvandla dessa aktier till aktier av serie B. Syftet 
med nyemissionen och återköpet av aktier av serie D är att 
säkerställa leverans av matchnings- och prestationsaktier till 
deltagarna i aktiesparprogrammet samt för att säkra Bolagets 
kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma med anled-
ning av programmet. Årsstämman beslutade även godkänna 
överlåtelse av högst 370 000 aktier av serie B till deltagarna 
i programmet under den tid som de har rätt att erhålla 
matchnings- och prestationsaktier.

det huvudsakliga motivet med aktiesparprogrammet 
är att öka möjlig heterna att behålla och rekrytera anställda 
i koncernen samt att ägar engagemang hos deltagarna i 
program met förväntas öka intresset för verksamheten och 
resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan 
med recipharm. 

uTDELnIngSPOLICy OCh uTDELnIng
Beslut om vinstutdelning fattas av bolags stämma. Rätt till 
utdelning tillfaller den som på fastställd avstämningsdag är 
införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. 

Avstämningsdag för utdelning och den dag utdelning ska 
utbetalas fastställs av bolagsstämman eller av styrelsen 
efter bemyndigande av bolags stämman. Utdelning utbeta-
las normalt som ett kontant belopp per aktie men kan även 
ske i annan form. Vid årsstämman den 10 mars 2014 beslu-
tades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 
2013. Utbetalning av kontant  utdelning sker genom Euroclear 
Sweden. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller 
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. 
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande 
i sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt, se vidare 
avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”.

Recipharms utdelningspolicy innebär att utdelningen ska 
baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av 
framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställ-
ningen. den långsiktiga målsättningen är att utdelningen ska 
ha en jämn utveckling och uppgå till 30–50 procent av resul-
tatet efter skatt för föregående räkenskapsår. 

Nuvarande villkor för låneavtalet med Swedbank innebär 
att högst 50 procent av nettovinsten för föregående räken-
skapsår får delas ut. 

Bolaget har för avsikt att verka för att omförhandla lånet 
efter noteringen. 

För en mer detaljerad beskrivning av låneavtalet, se 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information 
– låneavtal”.

aktiekapital och ägarförhÅllanden
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bolagsordning

Bolagsordning för Recipharm AB (publ), org. nr 556498-8425. 
Antagen vid extra bolagsstämma den 18 mars 2014.1

§ 1
Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Haninge kommun.

bolagsstämman kan hållas antingen i stockholm eller 
haninge.

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva miljömed-
veten utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, 
naturläkemedel, naturmedel, kosttillskott, medicinska hjälp-
medel, relaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10.000.000 och högst 
40.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 20.000.000 
och högst 80.000.000. 

Aktier ska kunna utges i fyra serier, betecknade serie A, 
serie b, serie c och serie d. antalet aktier av serie a, serie 
B respektive serie C får högst uppgå till 80.000.000. Aktie 
av serie D får högst uppgå till 2.000.000. Aktier av serie A 
medför tio (10) röster och aktie av serie B, serie C respektive 
serie D medför en (1) röst.

§ 5
Aktier av serie C är preferensaktier. Minskning av aktie-
kapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan äga rum 
genom inlösen av aktier av serie C enligt följande grunder. 

Inlösen kan efter beslut av bolagets styrelse ske inom tre 
månader från

a)  dagen för beslut om tilldelning av aktie av serie C, där 
aktien av serie C tillkommit genom nyemission eller utnytt-
jande av teckningsoptioner, eller,

b)  dagen för konvertering, där aktien av serie C tillkommit 
genom konvertering av konvertibel.

Inlösen kan också ske på begäran av innehavare av aktie 
av serie C. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och vara 
bolagets styrelse till handa inom fyra månader efter den 
respektive dag som framgår av a)–b) ovan. Styrelsen  anmäler 
för registrering det antal preferensaktier som varje gång ska 
lösas in.

Vid minskning av aktiekapitalet genom inlösen av 
preferens aktier i enlighet med vad som angivits ovan i 
denna punkt, ska innehavare av aktie av serie c erhålla ett 
belopp motsvarande marknadsvärdet per aktie, dock lägst 
aktiens kvotvärde. marknadsvärdet, som ska bestämmas 
per utgången av det räkenskapsår som närmast föregått det 
under vilket inlösen beslutas, ska med bindande verkan fast-
ställas av ett oberoende, välrenommerat värderingsinstitut 
enligt vedertagna metoder för sådan värdering. 
Inlösen enligt vad nu sagts får endast verkställas under 

förutsättning att överkursen vid inlösen, dvs. mellanskillna-
den mellan de inlösta aktiernas kvotvärde och lösenbeloppet 
enligt ovan, ryms inom bolagets fria egna kapital. 

Inlösenbeloppet ska betalas ut inom tre månader från det 
att styrelsens anmälan om minskning av aktiekapitalet enligt 
ovan registrerats eller, för det fall tillstånd till minskningen 
erfordras från Bolagsverket eller allmän domstol, senast en 
månad från det att lagakraft vunnet beslut att lämna tillstånd 
registrerats. 

Vid skifte av bolagets tillgångar inom ramen för likvidation, 
har innehavare av aktie av serie C rätt till högst ett belopp 
motsvarande marknadsvärdet, bestämt enligt ovan, per 
dagen för beslutet om bolagets trädande i likvidation. I skiftet 
har innehavare av aktie av serie C företräde till bolagets till-
gångar före inne havare av aktier av serie A respektive serie B, 
upp till det angivna beloppet. 

Aktie av serie C ska, om bolagets aktier blir föremål för 
notering vid börs eller annan marknadsplats eller bolaget 
fattar beslut om att ansöka om sådan notering, omvandlas till 
aktie av serie b. omvandling sker på begäran av bolaget eller 
innehavare av aktie av serie C. Omvandlingen ska därefter 
utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och 
är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret.

§ 6
aktie av serie d berättigar inte till vinstutdelning. vid bolagets 
upplösning berättigar aktie av serie D till lika del i bolagets 
tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än 
vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för 
utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med till-
lägg av 1,00 procentenhet räknat från dagen för betalning av 
teckningslikviden. STIBOR 30 dagar fastställs första bank-
dagen i varje kalendermånad.

minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktie-
kapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av serie d eller 
efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske 
genom inlösen av aktie av serie D. Begäran från aktieägare 
skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrel-
sen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut 
fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet 
avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns 
tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie D skall vara 
aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en 
räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1,00 pro-
centenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. 
STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning 
av teckningslikviden. Ägare av aktie som anmälts för inlösen 
skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av under-
rättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där 
Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, 
efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut 
registrerats. 

aktie av serie d som innehas av bolaget skall på beslut 
av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen 
skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos 
bolagsverket. omvandlingen är verkställd när registrering 
skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

1 Bolagsordningen är antagen av bolagsstämman och förväntas vara registrerad av Bolagsverket omkring den 25 mars 2014.
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§ 7
Beslutar bolaget att emittera nya aktier av serie A, serie B, 
serie c och serie d, mot annan betalning än apportegendom, 
skall ägare av aktier av serie a, serie b, serie c och serie d 
äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag 
i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrä-
desrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt 
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär före-
trädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 
förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget emittera nya aktier endast av serie A, 
serie b, serie c eller serie d, mot annan betalning än apport-
egendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier 
är av serie A, serie B, serie C eller serie D äga företrädes-
rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de 
förut äger. 

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt 
skall äga motsvarande tillämpning vid emission av tecknings-
optioner och konvertibler och skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med 
avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med 
utgivande av nya aktier skall nya aktier av serie A, serie B och 
serie C emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det 
antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid 
skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya 
aktier av samma aktieslag. aktie av serie d berättigar inte till 
deltagande i fondemission. Vad nu sagts, skall inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, 
efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av 
nytt slag. 

§ 8 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta bolags-
stämmo  valda ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs 
årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa års-
stämma. 

§ 9
För granskning av bolagets årsredo visning och bokföring samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en 
eller två revisorer med eller utan suppleanter. 

§ 10
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra 
veckor före bolagsstämman genom  annonsering i Post- och 
inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på  bolagets webbplats. att kallelse har skett ska samtidigt 
annonseras i svenska dagbladet.

Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om  ändring 
av bolagsordningen inte kommer att behandlas ska dock 
utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före 
bolagsstämman. 

aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktie boken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra 
anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 

stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 

§ 11
bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 
Har aktie av serie A övergått till person som inte förut är 
ägare av aktier av serie a i bolaget, ska aktien av serie a 
genast hembjudas serie A-aktieägarna till inlösen genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien 
av serie A ska därvid styrkas samt, där aktien av serie A 
övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpe-
skillingen. Hembudet ska inte kunna utnyttjas för ett mindre 
antal aktier av serie A än erbjudandet omfattar. 

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för 
hembjuden aktie av serie a. 

När anmälan gjorts om övergång av aktie av serie A, ska 
styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösnings-
berättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna 
sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösnings-
anspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan 
hos styrelsen om övergången av aktien av serie A. 

Anmäler sig flera lösnings berättigade, ska företrädes-
rätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd 
av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier av 
serie A hembjudits, aktierna av serie A först, så långt kan ske, 
ska fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem, som 
framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, där fånget är köp, utgöras av köpe-
skillingen, men eljest av belopp som i brist av åsämjande 
bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande 
stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den 
ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tid-
punkt då lösen beloppet blev bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte över-
ens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan 
inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos 
bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad 
framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom före-
skriven tid, har den som gjort hembudet rätt att bli registre-
rad för aktien av serie A. 

§ 13
på begäran av innehavare av aktie av serie a ska aktie av 
serie a omvandlas till aktie av serie b. framställning om 
omvandling ska göras skriftligen på av bolaget fastställt 
formulär och ställas till styrelsen. Omvandlingen ska utan 
dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och 
är verkställd när registrering har skett samt antecknats i 
avstämningsregistret.

§ 14
bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument. 

bolagsordning
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Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer

STyRELSE 1 
Recipharms styrelse består för närvarande av åtta styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande och en arbetstagar-
representant. Vidare finns det två arbetstagarsuppleanter. Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter är valda för tiden 
intill slutet av den årsstämma som hålls år 2015. 

I tabellen nedan anges styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, deras befattning, när de valdes första gången och 
 huruvida de anses vara oberoende dels i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till 
större aktieägare. 

Namn Befattning Styrelseledamot sedan
Oberoende i förhållande till  

Bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande  

till större aktieägare

Lars Backsell Ordförande 1994 Nej Nej
Marianne Dicander Alexandersson Ledamot 2014 Ja Ja
Anders G. Carlberg Ledamot 1995 Ja Ja
Thomas Eldered Ledamot 1994 Nej Nej
Göran Pettersson Ledamot 2000 Ja Ja
Tony Sandell Ledamot 1995 Ja Ja
Joan Traynor Ledamot 2014 Ja Ja

Nedan redovisas uppgifter om styrelseledamöterna med födelseår, befattning, det år de valdes första gången,  eftergymnasial 
utbildning,  erfarenhet, pågående uppdrag, uppdrag som respektive ledamot har haft under de senaste fem åren samt aktie- och 
konvertibel innehav i Recipharm. Samtliga ledamöters aktie- och konvertibelinnehav avser aktuellt innehav per den 20 mars 2014. 
Innehaven inkluderar makes, makas och omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett  betydande 
ägande  och/ eller betydande inflytande.

1. LARS BACKSELL (född 1952)
Befattning: Styrelseordförande, invald i sty-
relsen 1994. Ordförande i ersättnings utskottet 
och ledamot i revisionsutskottet. 
utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, 
Stockholm 1978 och AMP Insead, Frankrike, 
1989.
Erfarenhet: Verkställande direktör i Recip 
AB, 1995–2007 och Coloplast AB, 1981–1985; 
Affärsområdeschef OTC, Pharmacia AB, 
 1991–1994; Sales director, Coloplast A/S 
Danmark, 1986–1991, Controller i Hovås 
Invest AB (Vätterledenkoncernen) 1978–1980.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i 
Backsell Eldered Holding AB samt styrelse-
ledamot i b&e participation ab, bioinvent 
international ab, b&e invest ab, rohirrim ab 
och Skärmare Drifts AB, styrelsesuppleant 
i Recipharmfastigheter AB, samt ledamot av 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 
och Entreprenörskapsforum.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseordförande i IVAs Näringslivsråd, sty-
relseledamot i aros growth capital ab, lund 
University BioScience AB, PROBI Aktiebolag 
samt styrelseuppdrag inom bolag i Koncernen. 
Innehav: äger indirekt, tillsammans med 
Thomas Eldered, samtliga 25 371 430 aktier 
i Bolaget (12 685 716 aktier av serie A och 
12 685 714 aktier av serie B) och 31 357 
 konvertibler som vid konvertering berättigar 
till 67 434 aktier av serie C.
Lars Backsell är inte oberoende i förhållande 
till Bolaget och dess ledning och är inte obero-
ende i förhållande till större aktieägare.

2. mARIAnnE DICAnDER 
ALExAnDERSSOn (född 1959)
Befattning: Styrelseledamot, invald i styrel-
sen 2014. 
utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1983.
Erfarenhet: Verkställande  direktör Global 
Health Partners AB och Sjätte AP-fonden, vice 
verkställande direktör i Apoteket AB, verkstäl-
lande direktör för Kronans Droghandel samt 
erfarenhet inom kvalitet och marknad från 
olika branscher som bilindustrin, plast- och 
kemikalieindustrin och läkemedels- och sjuk-
vårdslogistik.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i 
Mölnlycke Healthcare AB och andra bolag 
inom Mölnlycke-koncernen, styrelseleda-
mot i Castellum AB, styrelseledamot och 
verkställande direktör MDA Management AB 
samt ledamot av Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademin (iva).
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseledamot Chalmers Tekniska Högskola, 
Svenskt Näringsliv och WHOs Uppsala 
monitoring centre, bariatric and diabetes 
center ajman ab samt apoteksakademin. 
Innehav: 0 aktier, 0 konvertibler.
Marianne Dicander Alexandersson är obero-
ende i förhållande till Bolaget och dess ledning 
och är oberoende i förhållande till större 
aktieägare.

3. AnDERS g. CARLBERg (född 1943)
Befattning: Styrelseledamot sedan 1995. 
Ordförande i revisionsutskottet. 
utbildning: MBA, Lunds Universitet, 1968.
Erfarenhet: Koncernchef och  verkställande 
direktör, Axel Johnson International AB 

 1993–2008, tidigare Koncernchef och verkstäl-
lande direktör, Nobel Industrier och JS Saba 
samt vice verkställande direktör i SSAB.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i 
Herenco Aktiebolag, styrelseledamot i Axel 
johnson inc., axfast ab, beijer-alma ab, 
mekonomen aktiebolag, smilbandsbolaget 
AB, SSAB AB, SWECO AB (publ), Åda 
Golfintressenter AB, Gränges AB, 
investmentaktiebolaget latour, erik penser 
aktiebolag och erik penser bankaktiebolag, 
styrelsesuppleant i Vidya Performance 
consulting ab, samt innehavare av den 
enskilda firman Närlunda Säteri. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseordförande i AxIndustries Aktiebolag 
och Höganäs Aktiebolag, samt styrelse-
ledamot i martin & servera aktiebolag, 
Emballator AB, Sapa Profiles Holding AB, 
axel johnson aktiebolag säki ab och latour 
Förvaltning AB, samt bolagsman i Fairway 
handelsbolag.
Innehav: 0 aktier, 16 600 konvertibler som 
vid konvertering berättigar till 35 698 aktier 
av serie c.
Anders G. Carlberg är oberoende i förhållande 
till Bolaget och dess ledning och är oberoende 
i förhållande till större aktieägare.

4. ThOmAS ELDERED (född 1960)
Befattning: Styrelseledamot sedan 1994 och 
verkställande direktör.
utbildning: Civilingenjör i Industriell eko-
nomi, Linköpings tekniska högskola, 1985.
Erfarenhet: Verkställande direktör och 
koncernchef, Recipharm AB, 2008–; vice 
verkställande direktör, Recip AB 1995–2007; 
fabrikschef, Pharmacia 1990–1995.

1 Recipharms styrelse kan nås via Bolagets adress: Lagervägen 7, 136 50 Jordbro.
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Andra uppdrag: Styrelseordförande i B&E 
participation ab, cobra biologics holding 
ab, trimeta llc, b&e participation inc, 
styrelseledamot i Backsell Eldered Holding 
ab, pingvinen penningplacering aktiebolag, 
swedenbio service ab, sweden bio, b&e 
Invest AB, Chromafora AB, Cormorant 
Pharmaceuticals AB, Zentricity International 
AB, Flerie Invest AB, Zentricity Holding AB, 
kahr medical ltd, provell pharmaceutical llc, 
styrelsesuppleant i Symcel Sverige AB och 
Empros Pharma AB. Därutöver flertalet olika 
uppdrag som styrelseordförande och styrelse-
ledamot inom bolag i koncernen. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseordförande i Empros Pharma AB och 
Cobra Biologics AB, styrelseledamot i B&E 
participation ab och cobra biologics ab, 
Därutöver flertalet olika uppdrag som styrel-
seordförande, styrelseledamot eller styrelse-
suppleant inom bolag i Koncernen och övriga 
uppdrag, såsom medlemskap i de rådgivande 
organen (advisory boards) som Recipharm har 
för samtliga utländska rörelsedrivande bolag.
Innehav: äger indirekt, tillsammans med lars 
Backsell, samtliga 25 371 430 aktier i Bolaget 
(12 685 716 aktier av serie A och 12 685 714 
aktier av serie B) och 31 357 konvertibler som 
vid konvertering berättigar till 67 434 aktier 
av serie c.
Thomas Eldered är inte oberoende i förhål-
lande till Bolaget och dess ledning och är inte 
oberoende i förhållande till större aktieägare.

5. göRAn PETTERSSOn (född 1945)
Befattning: Styrelseledamot sedan 2000. 
ledamot i ersättningsutskottet.
utbildning: apotekare (m. pharm. sc.) 
Stockholm, 1970, MBA IHM Stockholm, 1974 
Erfarenhet: uppdrag inom interimsmanage-
ment inom Investor 2000–2004, verkställande 
direktör Meda AB 1997–1999, ledande befatt-
ningar inom kabivitrum ab, kabipharmacia 
och PharmaciaUpJohn 1987–1997, 
Astrakoncernen 1970–1987.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Axelar 
AB, Medivir AB, vice ordförande i Mobidiag Oy, 
styrelseledamot i G. Pettersson & Partners AB, 
Pergamum AB och Pfizer Pensionsstiftelse I.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseordförande i Vivoxid Oy och i IPSAT 
Therapies Oy, Lund University Bioscience 
AB, SpectraCure AB och OxyPharma AB, 
styrelseledamot i Swedish Orphan Biovitrum 
international ab och swedish orphan 
biovitrum holding ab. 
Innehav: 0 aktier, 10 000 konvertibler som 
vid konvertering berättigar till 21 505 aktier 
av serie c.
Göran Pettersson är oberoende i förhållande 
till Bolaget och dess ledning och är oberoende 
i förhållande till större aktieägare.

6. TOny SAnDELL (född 1943)
Befattning: Styrelseledamot sedan 1995. 
ledamot av revisionsutskottet.
utbildning: jur kand, stockholms universitet, 
1969.
Erfarenhet: advokat. tidigare ledamot av 
styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 
ordförande i DFA, Delegationen för advokat-
försäkringar, ledamot av styrelsen för LES, 
Licensing Executives Society, medlem i IBA, 
international bar association.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i 
MFEX Mutual Funds Exchange Ab, styrelse-
ledamot i bokförlaget Natur och Kultur, Danfo 
Holding Aktiebolag, Åre 2007 AB samt Tony 
sandell ab.
Tidigare uppdrag de senaste fem 
åren: Styrelseledamot i Swedish Business 
development aktiebolag och eriks brand 
aktiebolag, revisor i fjällbergsvind ekonomisk 
förening.
Innehav: 0 aktier, 9 000 konvertibler som vid 
konvertering berättigar till 19 354 aktier av 
serie c.
Tony Sandell är oberoende i förhållande till 
Bolaget och dess ledning och är oberoende 
i förhållande till större aktieägare.

7. JOAn TRAynOR (född 1959)
Befattning: Styrelseledamot sedan 2014.
utbildning: utbildningar inom management. 
Studies, MBA, Open University 1997
Erfarenhet: Uppdrag som ledande befatt-
ningshavare inom azelis-koncernen och 
chance & hunt ltd.

Andra uppdrag: regional verkställande 
direktör Azelis SA (UK, Ireland, Nordic and 
Americas), Fellow of Institute of Directors, 
ledamot chemical business association 
council.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
uppdrag inom azelis-koncernen.
Innehav: 0 aktier, 0 konvertibler.
Joan Traynor är oberoende i förhållande till 
Bolaget och dess ledning och är oberoende 
i förhållande till större aktieägare.

8. OLLE ChRISTEnSOn (född 1956)
Befattning: ledamot/arbetstagar-
representant.
Invald: 1995.
utbildning: –
Erfarenhet: –
Andra uppdrag: –
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelsesuppleant i Q Information Aktiebolag.
Innehav: 0 aktier, 800 konvertibler som vid 
konvertering berättigar till 1 720 aktier av 
serie c.

9. BRITT STåhL (född 1952)
Befattning: suppleant/arbetstagar-
representant.
Invald: 2004.
utbildning: –
Erfarenhet: –
Andra uppdrag: Styrelseledamot/arbets-
tagarrepresentant i recipharm strängnäs ab.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Innehav: 0 aktier, 0 konvertibler.

10. LEnnART QuIST (född 1958)
Befattning: suppleant/arbetstagar-
representant
Invald: 2014
utbildning: –
Erfarenhet: –
Andra uppdrag: Styrelseledamot/arbets-
tagarrepresentant i recipharm stockholm ab.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Innehav: 0 aktier, 800 konvertibler som vid 
konvertering berättigar till 1 720 aktier av 
serie c.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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ledNING 2 
Recipharms koncernledning består av åtta personer. Nedan redovisas uppgifter om dessa ledningspersoner med födelseår, 
befattning, anställningsår, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag sedan minst fem år för respektive 
person samt aktie- och konvertibelinnehav i recipharm. samtligas aktie- och konvertibelinnehav avser aktuellt innehav per den 
20 mars 2014. Innehaven inkluderar makes, makas och  omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där veder börande har 
ett betydande ägande och/eller betydande inflytande.

1. ThOmAS ELDERED (född 1960)
Befattning: Verkställande direktör.
Se i övrigt under avsnittet ”Styrelse”.

2. KEnTh BERg (född 1959).
Befattning: vice president business 
management.
Anställd sedan: 1997.
utbildning: marknadsekonom (efl), 
Lunds Universitet, 1989.
Erfarenhet: Ledande befattningshavare 
recipharm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Inpac i 
lund ab, recipharm karlskoga ab, recipharm 
Höganäs AB, Recipharm Stockholm AB och 
recipharm pharmaceutical development ab.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseledamot i Recipharm Strängnäs AB.
Innehav: 0 aktier, 8 000 konvertibler som 
vid konvertering berättigar till 17 204 aktier 
av serie c.

3. KJELL JOhAnSSOn (född 1956)
Befattning: executive vice president, 
Chief Operation Officer.
Anställd sedan: 2011.
utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Lunds 
Tekniska Högskola, Filosofie kandidatexamen 
Stockholms universitet 1987.
Erfarenhet: Managementkonsult  2008–2011, 
VP Global Supply Chain 2004–2008, 
VP  manufacturing 1989–2004, AstraZeneca.
Andra uppdrag: Styrelseordförande 
i recipharm karlskoga ab, recipharm 
Höganäs AB, Recipharm Strängnäs AB och 
Recipharm Stockholm AB, samt styrelse-
ledamot i ccs healthcare holding ab och ccs 
Healthcare Nordic AB. Ägare och styrelse-
ordförande i Castanie AB. Utländska bolag: 
Styrelseledamot i NovoNordisk Pharmaplan 
Engineering, 2013. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseordförande i Biotechvalley AB, 
styrelse ledamot i CCS Healthcare AB, samt 
extern verkställande direktör i Recipharm 
stockholm ab.
Innehav: 0 aktier, 17 143 konvertibler som 
vid konvertering berättigar till 36 866 aktier 
av serie c.

4. mAgnuS REnCK (född 1953)
Befattning: vice president operations 
development.
Anställd sedan: 2006.
utbildning: Teknisk utbildning, 1977.
Erfarenhet: Ledande befattningshavare, 
Apoteket, 1999–2006.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Recipharm 
Karlskoga AB, Recipharm Höganäs AB, 
recipharm strängnäs ab och recipharm 
stockholm ab.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseordförande i Recipharm Höganäs 
ab och recipharm strängnäs ab, samt 
styrelse ledamot i Recipharm Höganäs AB och 
recipharm strängnäs ab.
Innehav: 0 aktier, 8 000 konvertibler som vid 
konvertering berättigar till 17 204 aktier av 
serie c.

5. BJöRn wESTBERg (född 1962)
Befattning: executive vice president, cfo.
Anställd sedan: 2007.
utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, 
Linköpings tekniska högskola, 1988.
Erfarenhet: CFO, Jeeves Information System 
AB, 2001–2006; Finance Director, North 
Europe, AstraZeneca, 1999–2001, Controller 
Astra Japan 1996–1999. Olika positioner inom 
ekonomi Astra 1989–1996.
Andra uppdrag: Styrelseledamot och verk-
ställande direktör i BTB Consult Aktiebolag, 
styrelsesuppleant i CONEQ Control Equipment 
Aktiebolag, samt bolagsman i WEBE Design 
Handelsbolag. Därutöver flertalet olika 
uppdrag som styrelseledamot och styrelse-
suppleant inom bolag i koncernen. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseledamot i Cobra Biologics AB, samt 
styrelsesuppleant i Cobra Biologics AB.
Innehav: 0 aktier, 11 600 konvertibler som 
vid konvertering berättigar till 24 946 aktier 
av serie c.2 Recipharms ledning kan nås via Bolagets adress: Lagervägen 7, 136 50 Jordbro.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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6. mARK QuICK (född 1966)
Befattning: executive vice president, 
corporate development.
Anställd sedan: 2006.
utbildning: b.sc. (hons) in industrial studies, 
Nottingham Trent University, 1988, MBA, Open 
University, 2005.
Erfarenhet: Head of Business Development, 
Celltech Manufacturing Services, 2000–2006.
Andra uppdrag: Flertalet styrelseuppdrag 
inom koncernen.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Innehav: 0 aktier, 8 000 konvertibler som vid 
konvertering berättigar till 17 204 aktier av 
serie c.

7. JOnAS LEJOnTAnD (född 1978)
Befattning: vice president, human resources.
Anställd sedan: 1999.
utbildning: fil.kand. personalvetarprogram-
met Uppsala Universitet, examen 2004.
Erfarenhet: Ledande befattningshavare 
recipharm.
Andra uppdrag: –
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Innehav: 0 aktier, 800 konvertibler som vid 
konvertering berättigar till 1 720 aktier av 
serie c.

8. CARL-JOhAn SPAK (född 1956)
Befattning: executive vice president, 
Development & Technology.
Anställd sedan: 2009, tidigare anställd 
i Koncernen 1995–2007.
utbildning: tandläkare, karolinska institutet, 
1980, Odont. Dr., Karolinska Institutet 1984.
Erfarenhet: Director Nordic Region, Country 
Manager Sweden, Meda AB, 2007–2008; VD 
Recip AB och Recip Läkemedel AB, 2005–2007; 
ledande befattningshavare, Recip AB, 1995–
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Cobra 
Biologics Matfors AB, Cobra Biopharma 
Matfors AB, styrelseledamot i Empros 
Pharma AB, styrelseledamot i Symcel 
sverige ab, cobra biologics holding ab, 
Cobra Biomanufacturing EBT Ltd, Cobra 
biologics holdings ltd, cobra biologics ltd 
och KAHR Medical Ltd samt styrelsesuppleant 
i Cormorant Pharmaceuticals AB. Därutöver 
fler talet olika uppdrag som styrelseordförande 
och styrelseledamot inom bolag i Koncernen. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Styrelseledamot och verkställande direktör 
i ellem läkemedel aktiebolag, verkställande 
direktör i Empros Pharma AB, styrelseledamot 
i recip läkemedel ab och cobra biologics ab, 
verkställande direktör och styrelsesuppleant 
i recip ab.
Innehav: 0 aktier, 8 000 konvertibler som vid 
konvertering berättigar till 17 204 aktier av 
serie c.

öVRIG INFORMATION OM 
STyRELSE OCh LEDAnDE 
beFATTNINGShAVARe
Ingen av styrelseledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna har 
någon familjerelation med någon annan 
styrelse ledamot eller annan ledande 
befattningshavare inom Recipharm. 
Ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna har under 
de senaste fem åren (i) varit ställ före-
trädare i något företag, med undantag 
för de befattningar som angivits ovan 
vid respektive styrelseledamot och 
ledande befattningshavare, (ii) dömts 
i bedrägeri relaterade mål, (iii) varit 
ställföreträdare för något företag som 
försatts i konkurs eller  likvidation, 
med undantag för Tony Sandell som 
varit ledamot i swedish business 
development aktiebolag, som likvide-
rades med avslut den 25 februari 2010 
(iv) av i lag eller förordning bemyndigad 
myndighet (inkluderande godkända 
yrkessammanslutningar) varit föremål 
för anklagelse eller sanktion, eller av 
domstol förbjudits att ingå i en emit-
tents förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller från att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos en 
emittent. Det föreligger inte heller några 
 intressekonflikter, genom vilka styrelse-
ledamöters eller ledande befattnings-
havares privata intressen skulle stå 
i strid med bolagets intressen. ingen av 
styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna har valts eller 
utsetts till följd av en särskild överens-
kommelse med större aktieägare, 
kunder, leverantörer eller andra parter.

ReVISOReR
Vid årsstämman 2014 valdes det regist-
rerade revisionsbolaget Ernst & Young 
ab med michael forss som huvud-
ansvarig revisor, som revisor för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. 

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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Bolagsstyrning

SVEnSK KOD FöR BOLAgSSTyRnIng
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av 
samtliga bolag vilkas aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad såsom nasdaQ omX stockholm. koden 
bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att ett 
bolag som tillämpar Koden kan avvika från dess bestämmel-
ser under förutsättning att varje avvikelse kan förklaras på ett 
tillfredställande sätt.

Recipharm kommer att tillämpa Koden från och med 
tidpunkten för noteringen på NASDAQ OMX Stockholm och 
har inte för avsikt att avvika från Kodens regler i någon del. 
Bolaget kommer att upprätta en bolagsstyrningsrapport 
första gången för räkenskapsåret 2014.

BOLAgSSTÄmmA
aktieägares rätt att besluta i recipharms angelägenheter 
utövas genom det högsta beslutande organet årsstämma 
eller extra bolagsstämma. stämman beslutar till exempel om 
ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, faststäl-
lelse av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse 
och verkställande direktör, disposition av vinst eller förlust, 
principer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare.

enligt bolagets bolagsordning ska kallelse till bolags-
stämma ske genom annonsering i post- och inrikes tidningar 
och på bolagets webbplats. att  kallelse skett ska samtidigt 
annonseras i svenska dagbladet. 

RÄTT ATT DELTA I BOLAgSSTÄmmA
Samtliga aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken den femte vardagen före bolagsstämman, 
och som har anmält sitt deltagande i bolagsstämman senast 
det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt 
att delta i bolagsstämman och att rösta för sitt innehav av 
aktier. aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen 
eller företrädas av ombud och kan även biträdas av högst två 
personer. Normalt sett finns det möjlighet för aktieägare att 
anmäla sitt deltagande i bolagsstämman på flera olika sätt 
i enlighet med anvisningar i kallelsen.

InITIATIV FRån AKTIEÄgARE
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags-
stämman måste framställa en skriftlig begäran till Bolagets 
styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen 
tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

VAlbeRedNING
Vid årsstämman den 10 mars 2014 beslutade stämman att 
fastställa principer för tillsättande av valberedningen. Enligt 
principerna ska valberedningen bildas efter det att  styrelsens 
 ordförande snarast den sista bankdagen i  september 
 identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, 
vilka sedan äger rätt att utse en  ledamot vardera till val-
beredningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktie-
ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till val beredningen 
ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas  tillfälle 

att utse ledamot. dessa tre ägar representanter ska, 
 tillsammans med styrelsens  ordförande, utgöra Bolagets 
valberedning.1 

Valberedningen lämnar förslag till års stämman om förslag 
till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelse-
ledamöter, ordförande och övriga stäm mo  valda ledamöter 
i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de 
stämmovalda styrelseleda möterna och till ledamöter av styrel-
sens utskott. 

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revi-
sorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt 
beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt 
beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till 
ledamöterna i valberedningen.

STyRELSE
Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande 
organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisa-
tion och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel 
genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och 
system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande 
bedöma Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den 
operativa ledningen. Det är vidare styrelsens ansvar att 
säkerställa att korrekt information ges till Bolagets intres-
senter, att Bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar 
fram och implementerar interna policies och etiska riktlinjer. 
Styrelsen utser även Recipharms verkställande direktör och 
fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de rikt-
linjer som stämman antagit.

Styrelsens arbete har under räkenskapsåret 2013 bland 
annat löpande behandlat och utvärderat strategiska alternativ 
och förvärvsmöjligheter. Ett särskilt fokusområde har varit 
Wasserburg-investeringen.

STyRELSEnS SAmmAnSÄTTnIng
Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen av 
årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre (3) 
och högst åtta (8) bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter 
utan suppleanter.

Styrelsens medlemmar presenteras närmare under avsnit-
tet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.

STyRELSEnS ORDFöRAnDE
Styrelsens ordförande har till uppgift att tillse att styrelsens 
arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åliggan-
den. Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens 
arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta 
arbete. Det är ordförandens uppgift att tillse att ny styrelse-
ledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt 
den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamo-
ten gemensamt finner lämplig, tillse att styrelsen fortlöpande 
uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Bolaget, tillse att 
styrelsen erhåller tillfredsställande information och besluts-
underlag för sitt arbete, fastställa förslag till dagordning för 
styrelsens sammanträden efter samråd med verkställande 

1 Vid större förändringar i ägarkretsen efter det att valberedningen satts samman kan justeringar ske i valberedningens sammansättning, enligt de 
närmare villkor som följer av principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Recipharm AB (publ)
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direktören, kontrollera att styrelsens beslut verkställs samt 
tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna 
i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till 
styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet 
inom bolaget. han ingår inte heller i bolagsledningen.

STyRELSEARBETET
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen 
och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbets-
ordningen reglerar bland annat styrelsens arbets former, 
arbets uppgifter, beslutsordning inom Bolaget,  styrelsens 
mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt en lämplig 
arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direk-
tören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och 
instruktion till verkställande direktör fastställs också i sam-
band med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredrag-
ningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information. 
De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av 
styrelsen i dess helhet. Styrelseordföranden och verkstäl-
lande direktören har vid sidan av styrelsemötena en löpande 
dialog kring förvaltningen av Bolaget.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan 
och ska mellan varje årsstämma hålla minst sex ordinarie sty-
relsemöten. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras 
för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av 
de ordinarie mötena. Under räkenskapsåret 2013 har styrel-
sen hållit 10 möten, vilka samtliga protokollförts. 

VERKSTÄLLAnDE DIREKTöR OCh LEDnIng
Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen 
och har som huvuduppgift att sköta Bolagets löpande förvalt-
ning och den dagliga verksam heten i Bolaget. Av styrelsens 
arbets ordning och instruktionen för verkställande direktören 
framgår vilka frågor som Bolagets styrelse ska fatta beslut 
om och vilka beslut som faller på den verkställande direktö-
ren. Verkställande direktören tar även fram rapporter och 
nödvändigt beslutsunderlag inför styrelsesammanträden och 
är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden. 
Förutom verkställande direktören har Recipharm sju ledande 
befattningshavare, se vidare avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisorer”.

ERSÄTTnIng TILL  STyRELSE OCh LEDAnDE 
beFATTNINGShAVARe
ERSÄTTnIng TILL STyRELSEn
Arvode och annan ersättning till  styrelsen beslutas av års-
stämman. Vid årsstämman den 10 mars 2014 och extra 
bolagsstämman den 12 mars 2014 beslutades att arvode till 
styrelsen ska utgå med totalt 1 385 KSEK att fördelas med 
350 KSEK till styrelseordföranden och 175 KSEK till vardera 
styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Till ordförande 
i revisionsutskottet utgår ersättning med 50 KSEK och till 
övriga ledamöter med 30 KSEK vardera. Ersättning för arbete 
i ersättningsutskottet uppgår till 30 KSEK för ordföranden och 

till 20 KSEK för den andra ledamoten. Verkställande direktö-
ren erhöll inte något styrelsearvode under år 2013, utan erhöll 
endast lön. Styrelsearvode utgick år 2013 till de tre ordinarie 
styrelseledamöter som inte var anställda av Bolaget med 125 
KSEK vardera och med 400 KSEK till ordföranden.

RIKTLInJER FöR ERSÄTTnIng OCh AnDRA VILLKOR 
FöR ledANde beFATTNINGShAVARe
Vid årsstämman den 10 mars 2014 antogs riktlinjer för 
 ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare. 
I ersättningspolicyn avses med andra ledande befattnings-
havare de personer som tillsammans med VD utgör koncern-
ledningen samt verkställande direktörer eller motsvarande 
i dotterbolag. Enligt riktlinjerna ska ersättning utgöras av 
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. 
Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan befattnings-
havare och Bolaget och ska, om inte annat följer av kollektiv-
avtal, vara sex månader. 

Förutom lön kan VD och andra ledande befattningshavare 
erhålla en årlig bonus. denna bonus kan uppgå till maximalt 
40 procent av grundlönen men har i allmänhet ett maximalt 
utfall på 17–20 procent av grundlönen. 

Recipharm har både premie- och avgiftsbestämda pen-
sionsplaner. pensionskostnaden avser den kostnad som 
medför en påverkan på Bolagets resultat. Pensionspremien 
för den verkställande direktören uppgår till 35 procent av den 
pensionsgrundande lönen. De ledande befattningshavarna 
i Bolaget, med undantag för verkställande direktörer i dotter-
bolag, två personer i koncernledningen och den verkställande 
direktören i Bolaget, omfattas av ITP-planen. För det fall 
pensionspremien för andra ledande befattningshavare än den 
verkställande direktören skulle vara en friliggande premie, får 
denna uppgå till maximalt 35 procent av den pensionsgrun-
dande lönen. Med pensionsgrundande lön avses bruttolön.

För ledande befattningshavare förekommer, utöver lön 
under uppsägningstid, avgångsvederlag som kan uppgå till 
högst sex månadslöner. 

Ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige kan 
erhålla andra ersättningar eller förmåner som är konkur-
renskraftiga i det land för de är bosatta, företrädesvis mot-
svarande vad som gäller andra ledande befattningshavare 
bosatta i sverige.

ERSÄTTnIng TILL LEDAnDE BEFATTnIngShAVARE 
Under 2013 utbetalades totalt 1,4 MSEK i rörlig ersättning till 
Bolagets ledande befattningshavare.

den totala utbetalda bruttoersättningen till verkställande 
direktören och koncernledningen, inklusive grundlön, rörlig 
ersättning, pensionsbetalning samt bil- och sjukförsäkrings-
förmån uppgick under 2013 till 23,8 MSEK, varav 1,4 MSEK 
utgjorde ersättning till verkställande direktören.

Utöver ovanstående ersättningsprogram har Huvudaktie-
ägarna utfäst bonus till ett fåtal ledande befattnings havare 
i Bolaget. Denna bonus utfaller för det fall Bolaget noteras på 
nasdaQ OMX Stockholm före den 1 juli 2014. Ersättningen 
och sociala avgifter kommer inte att belasta Bolagets resultat.

BOLAGSSTYRNING
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ReVISIONSuTSKOTT
Vid styrelsemötet 4 februari 2014 beslutades att inrätta ett 
revisionsutskott. Styrelsen har utsett Anders G. Carlberg till 
ordförande i utskottet och Tony Sandell och Lars Backsell till 
ledamöter. Styrelsen anser att kravet på att minst en leda-
mot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisions-
kompetens är uppfyllt. 

ERSÄTTnIngSuTSKOTT
Vid styrelsemötet 4 februari 2014  beslutades att inrätta ett 
ersättnings  utskott. Styrelsen har utsett Lars Backsell till ord-
förande i utskottet och Göran Pettersson till ledamot. 

ReVISION
bolagets revisorer granskar årsbokslut och årsredovisning 
samt Bolagets löpande verksamhet och rutiner för att sedan 
uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räken-
skapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 
Bolagetsrevisorer rapporterar till styrelsen varje år personli-
gen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar 
av bolagets interna kontroll. 

Vid årsstämman 2014 valdes det registrerade revisions-
bolaget Ernst & Young AB till revisor, med auktoriserade 
 revisorn Michael Forss som huvudansvarig revisor, för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. michael forss är medlem i far 
och har tidigare personligen varit vald som revisor i bolaget.

Vid årsstämman 2014 beslutades att ersättning till revisorn 
skulle utgå enligt godkänd räkning. 

Revisorsarvodet för 2013 uppgick till sammanlagt 2,3 MSEK 
varav 1,9 MSEK till Ernst & Young för hela Koncernen. Arvode 
till revisorerna utöver revisorsarvodet uppgick till 0,8 MSEK.

INTeRN KONTROll
Ramverket för Recipharms interna kontroll utgörs av 
Bolagets Global Policy som bland annat behandlar målsätt-
ningar, ledarskapsfilosofi, styrelsens arbetssätt, ansvar och 
befogen het, kvalitet och miljö samt Bolagets övriga policyer. 
Styrelsen i Recipharm ansvarar för att det finns effektiva 
system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet, 
inklusive riskhantering, och att Bolaget efterlever lagar och 
andra regler som gäller för dess verksamhet. Styrelsen för 
Recipharm ansva rar vidare för Bolagets interna  kontroll avse-
ende den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen 
av den finansiella rapporteringen syftar till att säkerställa att 
den interna och externa rapporteringen är korrekt och rele-
vant, att den är upprättad i enlighet med lag och tillämpliga 
redovisningsstandarder och övriga krav på rapporte ringen. 
Vidare är den interna kontrollen av finansiell rapportering 
exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och 
tillförlit lig hantering av fakturor till kund, kund krediter, växel-
kurser och investe ringar. Inom Bolaget genomförs årliga 
interna och externa kvalitetsrevisioner. Styrelsen kommer 
årligen att  utvärdera behovet av att inrätta en särskild intern-
revisionsfunktion.

BOLAGSSTYRNING
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Legala frågor och kompletterande 
information

bOlAGSINFORMATION Och leGAl STRuKTuR
recipharm är ett publikt aktiebolag och dess organisations-
nummer är 556498-8425. Bolaget bildades den 2 november 
1994 och inregistrerades vid Patent- och registreringsverket 
(nuvarande Bolagsverket) den 25 november 1994. Bolaget 
har sitt säte i haninge kommun och bolagsstämma kan också 
hållas i Stockholm. Bolagets associationsform regleras av, och 
dess aktier har utgivits enligt, Aktiebolagslagen (2005:551). 
Aktieägarnas rättigheter som är förknippade med ägandet av 
aktierna kan endast ändras i enlighet med nämnda regelverk. 
Föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva miljömed-
veten utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, 
naturläkemedel, naturmedel, kosttillskott, medicinska hjälp-
medel, relaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. 
recipharm är moderbolag till 22 dotterbolag. bolaget har två 
filialer, en i England och en i Norge.

VÄSEnTLIgA AVTAL
när det gäller koncernens  omsättning svarar ett relativt 
begränsat antal kunder för en väsentlig del av Recipharms 
intäkter. Bland de större kunderna under räkenskapsåret 2013 
kan nämnas abbott, astraZeneca, hospira och takeda. 

Avtalsförhållandena med kunderna är normalt baserade på 
övergripande ramavtal med respektive koncernbolag enligt en 

FöRTecKNING öVeR RecIphARMS dIReKTA Och INdIReKTA INNehAV AV  
ANdelAR I dOTTeRFöReTAG

Företag Org nr Säte

Recipharm AG CH-270.3.010.655-3 Schweiz
Recipharm Holdings Ltd. 8174911 Storbritannien

Recipharm Steriles Limited (in Administration) 06360398 Storbritannien
Recipharm Limited 8174784 Storbritannien
Recipharm Properties Limited 8174915 Storbritannien

Recipharm Höganäs AB 556666-2606 Höganäs
Recipharm Inc 74-3061963 Delaware
Recipharm Karlskoga AB 556662-4366 Karlskoga
Recipharm Karlskoga Fastighets AB 556657-8315 Stockholm
Recipharm Participation SAS 498 592 757 R.C.S. PARIS Frankrike

Recipharm Fontaine SAS 509 186 169 R.C.S. DIJON Frankrike
Recipharm Monts SAS 399 226 950 R.C.S. TOURS Frankrike

Recipharm Pharmaceutical Development AB 556825-0095 Stockholm
Recipharm Stockholm AB 556666-8249 Stockholm
Recipharm Strängnäs AB 556666-8231 Strängnäs
Recipharm Strängnäs Fastighets AB 556885-6842 Strängnäs
Recipharm Venture Fund AB 556666-2697 Stockholm
Recipharm Verwaltungs GmbH HRB 20239 Tyskland

Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH HRB 5875 Tyskland
RPH Iberia AB 556805-3234 Stockholm

Recipharm Parets S.L.U. B-65376055 Spanien
RPH Pharmaceuticals AB 556731-7226 Stockholm

samtliga dotterbolag är helägda av recipharm.

förhållandevis allmän inter nationell branschpraxis, anpassat 
till den konkreta situationen. Till ram avtalet fogas specifi-
cerande produktbilagor för de aktuella produkterna vilket 
medför flexibilitet i samband med uppdateringar av avtalen. 
ramavtalen inne håller generella bestämmelser avseende 
produktionsåtagandena i stort, prognoser, beställningar, leve-
ranser, betalnings villkor, produktvård, ansvar och avtalstid 
m. m., medan produkt bilagorna inne håller särskilda bestäm-
melser avseende de konkreta produkterna. Till varje avtal hör 
också ett eller flera kvalitetsstyrningsavtal. Avtalen innehål-
ler ofta exklusivitetsvillkor och har varierande löptider, från 
ett år och upp till fem år, med sedvanliga  uppsägnings- och 
förlängningsvillkor. Genom avtals tiderna och, i förekommande 
fall, exklusiviteten kan en viss förutsägbarhet i produk tions -
volymen erhållas, även om volym åtaganden saknas. Vissa 
avtal innehåller rätt för motparten att säga upp avtalet vid 
sådan ägarförändring där kontrollen av Bolaget ändras. 

Koncernens behov av råvaru- och materialförsörjning 
tillgodoses genom ett stort antal leverantörer. Avtalen ingås 
antingen av Bolaget för leverans till alla bolag inom Koncernen 
eller direkt av koncernbolaget för dess individuella behov. 
I den mån skriftliga avtal tecknas baseras dessa i allmänhet 
på Koncernens standardavtal med allmänna köpevillkor.

 



80    inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)

låNeAVTAl
bolaget har ett låneavtal med swedbank. låneavtalet ingicks 
ursprungligen den 29 januari 2010 och har senare ändrats 
vid ett antal tillfällen. Lånet består efter det senaste ändring-
avtalet av samman lagt fyra faciliteter; en term loan facility 
om SEK 410 000 000 (facilitet A), en term loan facility om 
EUR 7 390 901 (facilitet B), en multicurrency revolving credit 
facility om SEK 200 000 000 (facilitet C) och en multicurrency 
capex facility om SEK 100 000 000 (facilitet D). Facilitet A 
är fullt utnyttjad, facility B är återbetald och facilitet D som 
ska användas till förvärv har ännu inte blivit utnyttjad. Den 
31 december 2013 var totalt 539 MSEK av lånet utnyttjat. 
låneavtalet är bland annat beroende av att vissa sedvanliga 
s. k. kovenanter avseende nettoskuld/rörelseresultat före 
avskrivningar, kassaflöde/(amortering + räntor) och ränte-
täckningsgrad uppfylls och om så ej sker kan Swedbank kräva 
omförhandling och lånet kan sägas upp i förtid. 

vidare äger swedbank enligt låneavtalet rätt att säga upp 
åtagandena i förtid om ägarförhållandena i Bolaget efter en 
börsnotering förändras på sådant sätt att Lars Backsell och 
Thomas Eldered tillsammans inte kontrollerar minst 30 pro-
cent av det totala röstetalet i Bolaget, eller om en annan part 
(eller konstellation av samarbetande parter) kontrollerar en 
större andel av det totala röstetalet än Lars Backsell och 
thomas eldered tillsammans kontrollerar eller om inte någon 
av Lars Backsell eller Thomas Eldered är styrelseledamöter 
i bolaget. 

Bolaget har ställt säkerhet för dess förpliktelser gentemot 
Swedbank i form av pantsättning av aktierna i  materiella 
dotterbolag samt företagshypotek i Recipharm uppgående till 
SEK 83 000 000. 

bolaget har vidare ingått begränsade borgensåtaganden 
till förmån för vissa dotterbolags förpliktelser avseende lån 
till Swedbank, hyresavtal samt vissa kommersiella avtal. Två 
svenska dotterbolag har pantsatt sina fastigheter som säker-
het för lån från Swedbank.

Enligt villkoren för låneavtalet får högst 50 procent av netto-
vinsten för föregående räkenskapsår delas ut. Bolaget har för 
avsikt att verka för att omförhandla lånet efter noteringen. 

TRAnSAKTIOnER mED nÄRSTåEnDE
Transaktioner med närstående finns återgivna nedan och 
i not 2 till Recipharms finansiella koncernräken skaper (vilka 
återfinns på annan plats i detta Prospekt). 

Recipharm hyr fabriks- och kontorslokaler av KB Titania 
som fram till den 28 juni 2011 ingick i en koncern med B&E 
participation ab som moderbolag. andelarna i kb titania 
överläts den 28 juni 2011 och bolaget har därefter inte varit 
närstående till recipharm. 

Under 2011 överlät Bolaget 80,1 procent av aktierna 
i cobra biologics ab (tidigare recipharm biologics ab) och 
100 procent av aktierna i Cobra Biologics Ltd. (tidigare 
recipharm cobra biologics ltd.) till cobra biologics holding 
AB, som indirekt kontrolleras av Thomas Eldered, för en köpe-
skilling om 4 MSEK. Vidare tecknade Bolaget aktier i Cobra 
Biologics Holding AB till ett värde om 4 MSEK.

Under 2012 har Bolaget erlagt betalning om 2,5 MSEK till 
B&E Participation AB avseende B&E Participation AB:s överta-
gande av en av Bolagets potentiella förpliktelser om 31,5 MSEK.

Utöver de närståendetransaktioner som beskrivs ovan 
samt i noterna till Recipharms finansiella koncernräken-
skaper (vilka återfinns på annan plats i detta Prospekt) har 
recipharm inte varit part i någon närståendetransaktion 
under den period som omfattas av den finansiella informatio-
nen i detta prospekt.

TVISTeR
Recipharm är från tid till annan inblandat i tvister inom ramen 
för den löpande verksamheten. Utöver vad som anges nedan 
under rubriken ”Skatteprocess till följd av revision” känner 
Recipharm inte till några pågående eller förväntade rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden som nyligen haft eller 
skulle få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning.
 
SKATTepROceSS TIll Följd AV ReVISION
recipharm har tidigare varit involverat i en skatteprocess 
avseende taxeringsåret 2008. Denna skatteprocess blev 
slutligt avgjord i januari 2014 och innebar att Recipharms 
skattmässiga resultat för inkomståret 2007 höjdes med 
samman lagt cirka 764 MSEK, men i och med att Bolaget hade 
stora skattemässiga underskott blev den extra skattekostna-
den begränsad. Bolaget har reserverat för den tillkommande 
skatten i 2013 års räkenskaper med ett belopp om cirka 
36,5 MSEK.

PATEnT, VARumÄRKEn OCh AnDRA 
 ImmATERIELLA RÄTTIghETER
recipharms tillgångar består i viss utsträckning av immate-
riella rättigheter.

De immateriella rättigheter som erfordras och/eller upp-
kommer i verksamheten som know-how ägs av koncernen. 
Recipharm bedömer att man har nödvändigt skydd för sina 
im materiella rättigheter och bevakar detta skydd löpande.

MIljöpåVeRKAN
koncernen bedriver i huvudsak tillverkning av läkemedel, 
vilket som all industriell verksamhet har påverkan på miljön. 
koncernen bedriver inte primärtillverkning men däremot 
sekundärtillverkning. primärtillverkning innebär produktion av 
bland annat aktiva och passiva ingredienser i kemiska proces-
ser som potentiellt kan medföra negativ inverkan på miljön. 
Sekundärtillverkning handlar om att färdigställa slutliga 
produkter av ingredienser som hämtats från primärtillverkare. 
Inom sekundär tillverkning används mindre miljö farliga kemi-
kalier, främst lösningsmedel såsom alkohol. 

Koncernens direkta miljöpåverkan sker genom utsläpp 
till omgivande luft och avloppsvatten i samband med 
tillverkningsprocesser. 

Recipharm betraktar miljöfrågor som högt proriterade och 
arbetar aktivt för att vara branschledande inom detta område. 
Varje bolag inom Koncernen har genom sitt miljölednings-
system kontroll på sin miljöpåverkan och arbetar ständigt med 
att följa upp och förbättra sin verksamhet från miljösynpunkt. 

Samtliga tillverkande bolag inom Koncernen är miljö-
certifierade enligt ISO14001. Samtliga tillverkande bolag 
i Sverige, och flera av de utländska bolagen, är även arbets-
miljöcertifierade enligt OHSAS 18001. 

Koncernen har under 2013 låtit den tekniska miljökon-
sultfirman Sweco utföra en miljöutredning, en så kallad fas 
1 miljöundersökning, avseende samtliga tillverkande bolags 
anläggningar. Enligt rapporterna från miljöutredningen som 
klassificerat miljörisken enligt en tregradig skala, med låg, 
medel och hög risk, har samtliga anläggningar förutom 
Koncernens anläggningar i Ashton och Parets bedömts ha en 
låg miljörisk. 

fastigheterna där recipharm  bedriver sin verksamhet 
i Ashton och Parets har bedömts ha en miljörisk av medel-
grad. Vid anläggningen i Ashton är den förhöjda risken främst 
förknippad med den industriella verksamhet som histo riskt 

legala frÅgor och kompletterande information



inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)    81    

bedrivits inom fastigheten och att det förekommit tillfäl-
liga utsläpp av lösningsmedel till luft överskridande gällande 
värden i  tillståndet. Recipharm har vidtagit förbättrings-
åtgärder avseende de tillfälliga utsläppen och miljörisken för 
anläggningen har därefter av den lokala tillsynsmyndigheten 
klassificerats som låg.

vid anläggningen i parets har det vid en mätning av 
utsläpp av organiska lösningsmedel till luft uppmätts värden 
överskridande gränsvärdet i tillståndet. I mars 2003 och 
februari 2010 har det företagits två så kallade fas II mark- 
och grundvattenundersökningar vid anläggningen i Parets. 
Dessa undersökningar utvisade förhöjda värden av bly och 
petroleumkolväte jämfört med katalanska referensvärden. 
Lokala myndigheter har dock inte krävt några åtgärder 
på grund av detta, och Bolaget har därför inte gjort några 
avsättningar i räkenskaperna. De förhöjda värdena av petro-
leumkolväte och överskridandet av gränsvärdet i tillståndet 
avseende organiska lösningsmedel är orsak till att miljöris-
ken vid anläggningen i Parets bedömts vara av medelgraden. 

Anläggningen i Karlskoga har av den tekniska miljökonsult-
firman bedömts ha en låg miljörisk. Under 2003 företogs en 
miljöteknisk mark-, grundvatten- och sedimentundersök-
ning av fastigheten Karlskoga Bofors 1:10, vilken bland annat 
utvisade att det fanns förhöjda halter av bland annat koppar, 
bly, zink och kobolt i fyllnadsmaterial på fastigheten. Vidare 
utvisade sedimentprover att det fanns förhöjda halter av bly, 
zink och koppar samt kraftig förorening av kvicksilver. Lokala 
myndigheter har inte krävt några åtgärder på grund av detta. 
Recipharm har en miljöansvarsförsäkring avseende fastig-
heten Karlskoga Bofors 1:10 som är giltig till den 1 juli 2014. 
Bolaget över väger att förlänga denna försäkring. 

Det har inte framkommit något som tyder på att andra 
fastigheter än de ovan nämnda skulle vara förorenade. Att så 
ändå skulle kunna vara fallet går emellertid inte att utesluta, 
bland annat eftersom det historiskt bedrivits industriell 
verksamhet på några av de fastigheter där Koncernen idag 
bedriver sin verksamhet. 

Det finns inte några förelägganden i miljöfrågor eller lik-
nande från myndigheter. Det kan dock inte uteslutas att myn-
digheter framöver kan komma att kräva åtgärder och det går 
inte att utesluta att det i framtiden kan uppkomma kostnader 
för sanering av fastigheterna. Koncernen är av uppfattningen 
att den uppfyller miljölagstiftningen i de länder där verksam-
het bedrivs samt att Koncernen, med undantag för vad som 
anges ovan, efterlever villkor i gällande tillstånd.

mynDIghETSTILLSTånD
genom koncernens tillverkning och utveckling av läkemedel 
bedriver Koncernen verksamhet som är beroende av och före-
mål för åtgärder och kontroller från såväl myndigheter som 
kunder. Bolagets verksamhet omfattas av lagstiftning som 
bland annat föreskriver omfattande kvalitetskontroller och 
krav på dokumentation. recipharm lägger ned stora resurser 
på att upprätthålla befintliga tillstånd för sin verksamhet och 
bedriver ett omfattande arbete kring kvalitet och regulato-
riska frågor. Recipharm följer löpande upp att Koncernens 
verksamhet bedrivs i enlighet med meddelade tillstånd och 
även i övrigt i enlighet med gällande regler, särskilt så kallade 
GMP-krav som gäller för tillverkningen av läkemedel och för 
tillverkningskedjan, inklusive under leverantörer. Recipharm 
har utöver de lokala dotterbolagens egna funktioner en 
 central kvalitetsfunktion som stödjer dotterbolagen i deras 
kvalitetsarbete. Läkemedelsmyndigheters kontroller leder från 
tid till annan till att olika sorters påpekanden och anmärk-
ningar framställs. Det är styrelsens bedömning att Recipharm 

vidtar erforderliga åtgärder för att, i förekommande fall, 
åtgärda myndigheters påpekanden och därmed uppfyller gäl-
lande regler och bestämmelser samt har erforderliga tillstånd 
med avseende på den bedrivna verksamheten. 

FöRSÄKRIngAR
Det är styrelsens bedömning att Recipharm har ett tillfreds-
ställande försäkringsskydd med hänsyn till den verksamhet 
som bedrivs.

plAceRINGSAVTAl
enligt villkoren i placeringsavtalet kommer huvud aktieägarna 
genom b&e participation ab och bolaget åta sig att sälja 
respektive emittera de aktier som omfattas av Erbjudandet 
till de köpare som anvisas av Managers. Erbjudandet är 
villkorat av att intresset för Erbjudandet enligt Joint Lead 
Managers bedömning är tillräckligt stort för ändamålsenlig 
handel i aktien, att placerings avtalet ingås, att vissa villkor 
i avtalet uppfylls samt att Placeringsavtalet inte sägs upp. 
Placeringsavtalet föreskriver att Managers åtaganden att 
förmedla köpare till eller, för det fall Managers misslyckas med 
detta, själva köpa de aktier som omfattas av Erbjudandet 
är  villkorat bland annat av att inga händelser inträffar som 
har så väsentligt negativ inverkan på bolaget att det är 
olämpligt att genomföra Erbjudandet (”väsentliga negativa 
händelser”) samt vissa andra sedvanliga villkor. joint lead 
Managers kan säga upp Placeringsavtalet fram till likvid-
dagen om några väsentliga negativa händelser inträffar, om 
de garantier som bolaget lämnat till joint lead managers 
skulle visa sig brista eller om några av de övriga villkor som 
följer av Placeringsavtalet inte uppfylls. Om ovan angivna 
villkor inte uppfylls eller om Joint Lead Managers säger upp 
Placeringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall 
kommer vare sig leverans av eller betalning för aktier genom-
föras under Erbjudandet.

Huvudaktieägarna avser vidare att lämna en övertilldel-
ningsoption som Joint Lead Managers kan utnyttja under 
30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier, inne-
bärande att huvudaktieägarna åtar sig att på begäran av joint 
Lead Managers utöka Erbjudandet genom att sälja ytterligare 
aktier motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som 
omfattas av Erbjudandet till samma pris som i Erbjudandet. 
Denna option får endast utnyttjas för att täcka eventuell över-
tilldelning i samband med erbjudandet.

huvudaktieägarna äger idag aktierna i recipharm genom 
det av lars backsell och thomas eldered gemensamt ägda 
bolaget B&E Participation AB. Efter noteringen av Recipharm 
har Lars Backsell och Thomas Eldered för avsikt att genom-
föra en uppdelning av ägandet i Recipharm innebärande att 
B&E Participation AB överlåter samtliga innehavda aktier 
i recipharm till bolag som direkt eller indirekt ägs av lars 
Backsell respektive Thomas Eldered var för sig. Vid en sådan 
uppdelning är avsikten att Lars Backsell skall överta hälften 
av de aktier av serie a som ägs av b&e participation ab samt 
att Thomas Eldered skall överta resterande aktier av serie A 
och samtliga kvarvarande aktier av serie b.1 lars backsell och 
Thomas Eldered kommer att förbinda sig att inte sälja eller på 
annat sätt överlåta sina respektive aktieinnehav i Recipharm 
under en viss period efter att handeln på NASDAQ OMX 
stockholm inletts (lock up-perioden), varvid lars backsell 
åtagit sig en lock up-period om 18 månader och Thomas 
Eldered en period om 36 månader. Överlåtelsebegränsningen 
omfattar inte överlåtelse av aktier i Recipharm som sker 
mellan lars backsell och thomas eldered under lock up-  
perioden. Vid sådana överlåtelser kommer aktiernas 

1 Inför en sådan uppdelning och på vilket sätt denna genomförs kommer eventuella så kallade change of control - bestämmelser att beaktas.
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ursprungliga lock up-period om 18 respektive 36 månader 
inte att påverkas. genom placeringsavtalet kommer b&e 
Participation AB att förbinda sig motsvarande överlåtelse-
begränsningar som anges ovan, vilka kommer att tillämpas 
fram till dess uppdelningen av ägandet har genomförts eller, 
för det fall ingen uppdelning sker, under ovan angivna lock 
up-perioder.

Recipharms styrelse och koncernledningen kommer 
gentemot Managers förbinda sig att inte, under en period 
av 360 dagar räknat från Prospektets publicering, överlåta 
sina aktieinnehav i Recipharm. Nämnda personer innehar för 
närvarande konvertibler i bolaget. överlåtelsebegränsningen 
kommer att omfatta dessa konvertibler och de aktier i Bolaget 
som erhålls i samband med konvertering.

Bolaget kommer i avtalet förbinda sig, med vissa undan-
tag, gentemot managers bland annat att, under en period av 
180 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på 
NASDAQ OMX Stockholm, inte utan skriftligt medgivande från 
Joint Lead Managers, besluta eller föreslå bolagsstämma att 
besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier 
eller andra finansiella instrument.

huvudaktieägarna och bolaget kommer enligt avtalet 
och på sedvanliga  villkor under vissa förutsättningar hålla 
Managers skadeslösa mot vissa anspråk. Vidare kommer 
Bolaget att ersätta Managers för vissa kostnader som 
managers ådragit sig i samband med erbjudandet.

STAbIlISeRING
i samband med erbjudandet kan joint lead managers komma 
att övertilldela aktier eller genomföra andra transaktioner i 
syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre 
än den som i annat fall kanske hade varit rådande på mark-
naden. sådana stabiliserings transaktioner kan komma att 
genomföras på NASDAQ OMX Stockholm, OTC-marknaden 
eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som 
helst under perioden som börjar på första dagen för handel 
i aktierna på nasdaQ omX stockholm och avslutas senast 
30 kalenderdagar därefter. Joint Lead Managers har dock 
ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det 
finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genom-
föras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att 
avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omstän-
digheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att 
stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än 
det pris som fastställts i Erbjudandet.

Inom en vecka efter stabiliserings periodens utgång kommer 
Joint Lead Managers att offentliggöra huru vida stabilisering 
utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det 
datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisin-
tervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och 
ett av de datum då stabiliserings transaktioner genomfördes.

InTÄKTER OCh KOSTnADER FöREnADE mED 
eRbjudANdeT
Bolagets bruttointänkter från Erbjudandet uppgår, baserat 
på prisintervallet i Erbjudandet, till lägst cirka 752 MSEK 
och högst cirka 898 MSEK före emissionskostnader. Bolaget 
och Huvudaktieägarna har förbundit sig att betala provision 
till managers baserat på bruttointäkterna. bolagets totala 
kostnader för noteringen på NASDAQ OMX Stockholm och 
för Erbjudandet uppskattas till cirka 43 MSEK, varav cirka 
6,5 MSEK har belastat resultatet för 2013, baserat på att det 
slutliga priset i Erbjudandet fastställs till ett pris motsvarande 
mittpunkten i prisintervallet. huvudaktieägarnas kostnader i 
form av provision till Managers med anledning av Erbjudandet 
beräknas uppgå till omkring 24 MSEK baserat på att det 
slutliga priset i Erbjudandet fastställs till ett pris motsvarande 
mittpunkten i prisintervallet.

INTReSSeN Och  INTReSSeKONFlIKTeR 
carnegie, seb och swedbank är managers i erbjudandet. 
Managers till handa håller finansiell rådgivning och andra 
tjänster till recipharm och huvud aktieägarna i samband med 
erbjudandet. 

ingen av rådgivarna äger aktier i recipharm och har, 
utöver på förhand avtalad ersättning för sina tjänster, inga 
andra ekonomiska intressen i Recipharm, förutom Swedbank 
som är långivare till recipharm.

TIllhANdAhållANde AV hANdlINGAR
Kopior av följande dokument finns under Prospektets giltig-
hetstid tillgängliga på recipharms huvudkontor, lagervägen 7, 
136 50 Jordbro, Sverige på ordinarie kontorstid samt på   
www.recipharm.com:
1. bolagsordning för Recipharm AB;
2.  reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2012 

och 2013 för Recipharm AB;
3. detta Prospekt.
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1 Vissa turordningsregler gäller vid avdrag för kapitalförluster. 
2 Vissa kategorier av aktieägare är under vissa förutsättningar undantagna från kupongskatt.

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktuali-
seras med anledning av Erbjudandet för fysiska personer och 
aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte 
annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande 
lagstiftning och är avsedd endast som generell information.
Sammanfattningen behandlar inte:
• situationer då aktier innehas som lagertillgång i 

närings verksamhet,
• situationer då aktier innehas av handelsbolag,
• de särskilda regler om skattefri kapital vinst och utdelning 

i bolags sektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier 
som anses näringsbetingade, eller

• de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på 
aktie innehav i bolag som är eller har varit fåmansföretag 
eller aktier som förvärvats med stöd av aktie i fåmans-
företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa speciella före-
tagskategorier. den skattemässiga behandlingen av varje 
enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. 
Varje aktie ägare bör rådfråga skatterådgivare om de skatte-
konsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
dubbelbeskattningsavtal.

FySISKA PERSOnER
Allmänt
För fysiska personer beskattas kapital vinst och utdelning på 
marknads noterade aktier med 30 procent skatt i inkomst-
slaget kapital. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 
som skillnaden mellan försäljnings ersättningen, efter avdrag 
för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaff-
ningsutgifter). Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för en 
aktie ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier av samma slag och sort sammanläggas och beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. som 
ett alternativ när det gäller marknadsnoterade aktier får 
omkostnadsbeloppet beräknas med stöd av schablonmeto-
den, vilket innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för för-
säljningsutgifter. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier 
är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier under samma 
år, såväl onoterade som marknadsnoterade, och på andra 
marknadsnoterade delägar rätter, utom andelar i investerings-
fonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (så 
kallade räntefonder).1 Av kapitalförlust på marknadsnoterade 
aktier som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlig-
het medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av 
förlusten mot annan inkomst av kapital. Uppkommer under-
skott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten 
på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastig-
hetsskatt och  kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte 

överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av det återstå-
ende underskottet. underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. För fysiska personer som är obegränsat skatt-
skyldiga i Sverige innehålls som huvudregel kupongskatt på 
utdelningar med 30 procent. Kupongskatten innehålls normalt 
av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren.

Tilldelning av aktier till anställda
tilldelning av aktier är normalt inte en beskattningsbar trans-
aktion. tilldelning av aktier till anställda kan dock i vissa situa-
tioner ge upphov till förmåns beskattning. Förmånsbeskattning 
bör dock inte aktualiseras om de anställda (inklusive styrelse-
ledamöter, suppleanter och befintliga aktieägare i Bolaget 
och anställda samt befintliga aktieägare i koncernbolag) på 
samma villkor som andra förvärvar högst 20 procent av det 
totala antalet erbjudna aktier och den anställdes förvärv av 
aktier uppgår till högst 30 000 SEK.

AKTIebOlAG
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinst och 
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent 
skatt. skattepliktig kapitalvinst respektive avdragsgill kapital-
förlust beräknas på samma sätt som angivits ovan för fysiska 
personer. Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast 
mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan dras av 
hos det företag som gjort förlusten, kan den samma år dras 
av mot kapital vinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, 
om det före ligger koncernbidragsrätt mellan företagen samt 
vart och ett av företagen begär det vid samma års taxering. 
Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat  utnyttjas ett visst 
år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och 
andra värde papper som beskattas som aktier under efter-
följande beskattningsår, utan begränsning i tiden. Särskilda 
skatte regler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier 
eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder 
och investmentföretag. 

AKTIEÄgARE SOm ÄR BEgRÄnSAT SKATTSKyLDIgA 
I SVeRIGe
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag 
uttas normalt svensk kupongskatt.2 detsamma gäller vid 
utbetalning i samband med bland annat inlösen av aktier och 
förvärv av egna aktier. Kupongskattesatsen är 30 procent. 
skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbel-
beskattningsavtal. i sverige verkställer normalt euroclear 
Sweden eller, beträffande förvaltar registrerade aktier, förval-
taren avdrag för kupongskatt. Aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från 

Skattefrågor i Sverige
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fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i 
Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan  emellertid bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild 
regel kan dock fysiska personer som är begränsat skatt-
skyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning 
i Sverige vid avyttring av aktier i ett svenskt aktiebolag, om 
de vid något tillfälle under det kalender år då  avyttringen 
sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit 
bosatta i sverige eller stadig varande vistats i sverige. 
tillämpligheten av regeln kan dock vara begränsad genom 
dubbel beskattningsavtal mellan sverige och andra länder.

INVeSTeRINGSSpARKONTON
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som äger 
aktier via s.k. investeringssparkonton är inte skatt skyldiga för 
kapitalvinster vid försäljning av sådana aktier. Kapitalförluster 
på sådana aktier är inte avdragsgilla. utdelningar på aktier 
som ägs genom investeringssparkonton är inte heller skatte-
pliktiga. På denna typ av innehav utgår istället en årlig 
schablon intäkt som baseras på ett kapitalunderlag multiplice-
rat med statslåneräntan. Detta gäller oavsett om utfallet blir 
en vinst eller förlust på aktieinnehavet. Denna schablon intäkt 
uppgår till cirka 0,5 procent och ska betalas årligen. 

 skattefrÅgor i sverige
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räkenskaper
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RESuLTATRÄKnIng FöR KOnCERnEn

Miljoner kronor Not 2013 2012 2011

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2, 3 2 124,6 2 073,0 2 141,0
Övriga rörelseintäkter 4 36,7 51,7 15,6

2 161,3 2 124,7 2 156,6
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter 5 –580,7 –562,9 –640,8
Övriga externa kostnader 2, 6 –468,6 –460,0 –470,5
Personalkostnader 7 –806,6 –784,7 –812,7
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar 8 –94,9 –91,7 –104,1
Övriga rörelsekostnader 9 –22,5 –33,1 –24,9
Rörelseresultat för kvarvarande verksamhet 3 188,1 192,3 103,6
Resultat från avvecklad verksamhet 38 – – –75,0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 6,8 3,2 4,4
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 –27,7 –28,1 –30,7
Finansnetto –20,9 –24,9 –26,3

Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet 167,1 167,4 77,3
Resultat före skatt 167,1 167,4 2,3
Skatt på årets resultat 12 –72,7 –37,3 –47,0
Årets resultat 94,4 130,1 –44,7
Årets resultat från kvarvarande verksamhet 94,4 130,1 30,3

Rapport över totalresultat:
Poster som kan komma att omklassificeras till resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 14,5 –12,7 –75,8
Summa poster som kan komma att omklassificeras till resultat 14,5 –12,7 –75,8

Poster som inte kommer omklassificeras till resultat
Aktuariella förluster på pensioner –3,0 –9,3 –1,8
Uppskjuten skatt på aktuariella förluster på pensioner 0,7 2,9 0,4
Summa poster som inte kommer omklassificeras till resultat –2,3 –6,4 –1,4
Årets totalresultat 106,6 111,0 –121,9

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 94,4 130,1 –44,7

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 106,6 111,0 –121,9

Resultat per aktie före utspädning (kr)  7,44 10,26 –3,66
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 7,13 9,86 –3,66

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning (kr) 7,44 10,26 2,47
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning (kr) 7,13 9,86 2,45
Resultat per aktie för avvecklad verksamhet före utspädning (kr) – – –6,13
Resultat per aktie för avvecklad verksamhet efter utspädning (kr) – – –6,13

Resultat före utspädning (tkr) 94 387 130 149 –44 746
Resultateffekt från potentiella aktier (tkr) 1 047 1 399 1 272
Resultat efter utspädning (tkr) 95 434 131 548 –43 474

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusentals) 12 686 12 686 12 238
Potentiella aktier (tusentals) 701 653 653
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusentals) 13 387 13 339 12 891

 räkenskaper
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RAPPORT öVER FInAnSIELL STÄLLnIng FöR KOnCERnEn

Miljoner kronor Not 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Produkträttigheter 13 136,8 150,1 163,5
Goodwill 14 78,2 75,3 78,2
Kundkontrakt 14 126,5 142,0 168,2
Programvaror 15 13,0 8,6 10,3
Pågående investeringar immateriella tillgångar 16 7,6 3,2 2,1

362,2 379,3 422,3

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 17 120,8 120,9 133,5
Förbättringsutgift på annans fastighet 18 11,1 7,6 8,1
Maskiner och andra tekniska anläggningar 19 206,4 207,3 204,2
Inventarier, verktyg och installationer 20 40,8 38,9 38,1
Pågående nyanläggningar 21 72,8 38,9 39,4

451,9 413,6 423,1

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 22,4 4,7 8,8
Uppskjuten skattefordran 12 34,1 15,5 13,5

56,4 20,2 22,3

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 870,5 813,1 867,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 23 413,1 391,2 390,4
Kundfordringar 24 237,2 223,7 236,0
Skattefordringar 34,1 21,0 15,0
Övriga fordringar 25 14,5 11,3 42,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 50,9 53,4 31,8

749,8 700,6 715,3

Likvida medel 27 190,2 179,2 144,2

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 940,0 879,8 859,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1 810,5 1 692,9 1 727,2

räkenskaper
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RAPPORT öVER FInAnSIELL STÄLLnIng FöR KOnCERnEn

Miljoner kronor Not 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL 28
Aktiekapital, 12 685 715 aktier 12,7 12,7 12,7
Övrigt tillskjutet kapital 515,2 515,2 515,2
Reserver –106,4 –118,6 –99,5
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 259,5 215,8 85,7
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 680,8 625,1 514,1
SUMMA EGET KAPITAL 680,8 625,1 514,1

SKULDER

Räntebärande skulder 37 359,1 429,6 330,2
Avsättningar till pensioner 29 94,8 73,7 63,0
Övriga avsättningar 30 20,1 4,4 4,2
Uppskjuten skatteskuld 12 59,3 63,0 69,7
Övriga långfristiga skulder 31 – 23,0 31,9
Summa långfristiga skulder 533,3 593,7 499,0

Räntebärande skulder 37 80,8 21,8 146,7
Checkräkningskredit 37 160,2 147,4 169,0
Leverantörsskulder 32 112,6 109,8 153,9
Skatteskulder 40,8 4,7 29,7
Övriga skulder 33 44,1 31,9 57,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 158,0 158,4 157,2
Summa kortfristiga skulder 596,4 474,1 714,0

SUMMA SKULDER 1 129,7 1 067,8 1 213,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 810,5 1 692,9 1 727,2

Ställda säkerheter 35 542,0 651,9 640,4

Eventualförpliktelser 36
Borgensförbindelse till förmån för dotterbolag 25,0 12,3 12,3

räkenskaper
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RAPPORT öVER FöRÄnDRIngAR I EgET KAPITAL FöR KOnCERnEn

Miljoner kronor
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
 resultat 

inklusive årets 
resultat

Eget kap. 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital 31 december 2010 10,0 517,9 –22,3 130,4 636,0 6,8 642,8

Årets resultat 2011 – – – –44,7 –44,7 – –44,7
Övrigt totalresultat 2011 – – –77,2 – –77,2 – –77,2
Summa årets totalresultat 2011 – – –77,2 –44,7 –121,9 – –121,9

 

Transaktioner med ägare:
Eget kapital hänförligt till avyttrad  
verksamhet – – – – –6,8 –6,8
Nyemission 2,7 –2,7 – – – – –

Eget kapital 31 december 2011 12,7 515,2 –99,5 85,7 514,1 – 514,1

Årets resultat 2012 – – – 130,1 130,1 – 130,1
Övrigt totalresultat 2012 – – –19,1 – –19,1 – –19,1
Summa årets totalresultat 2012 – – –19,1 130,1 111,1 – 111,1

 

Eget kapital 31 december 2012 12,7 515,2 –118,6 215,8 625,1 – 625,1

Årets resultat 2013 – – – 94,4 94,4 – 94,4
Övrigt totalresultat 2013 – – 12,2 – 12,2 – 12,2
Summa årets totalresultat 2013 – – 12,2 94,4 106,6 – 106,6
Eget kapital hänförlig till avyttrad 
verksamhet     
Transaktioner med ägare: 
Utdelning – – – –50,7 –50,7 – –50,7
EGET KAPITAL 31 DECEMBER 2013 12,7 515,2 –106,4 259,4 680,8 – 680,8

Effekt från uppdaterad IAS 19 Ersättningar till anställda
Ändringen av redovisningsstandarden har inneburit omklassificeringar i rapport över förändringar i eget kapital, och jämförelseåren har korrigerats 
som en följd av detta. Korrigeringar till jämförelsesiffror har gjorts enligt nedan:

Rapport över förändringar i eget kapital: 2012 2011

Årets resultat, före korrigering 123,7 –46,1
Korrigering 6,4 1,4
Årets resultat, efter korrigering 130,1 –44,7
Övrigt totalresultat, före korrigering –12,7 –75,8
Korrigering –6,4 –1,4
Övrigt totalresultat, efter korrigering –19,1 –77,2

räkenskaper
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RAppORT öVeR KASSAFlödeN FöR KONceRNeN

Miljoner kronor Not 2013 2012 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt 167,1 167,4 2,3
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 128,0 78,3 97,8
Betald skatt –76,9 –74,1 –61,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 218,1 171,6 38,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Förändring av varulager –15,0 –0,8 –9,0
Förändring av rörelsefordringar –19,3 21,5 66,6
Förändring av rörelseskulder –4,2 –68,6 27,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 179,6 123,7 123,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15–19 –82,4 –55,2 –53,8
Avyttring av anläggningstillgångar 15–19 0,7 2,3 –
Förvärv av immateriella tillgångar 12–14 –14,7 –1,8 –
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 38 – – –83,5
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –7,7 – –4,5
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar – – –1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten –104,1 –54,7 –142,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission från moderbolagets ägare 28 – – 88,0
Utdelning till moderbolagets ägare –50,7 – –
Förändring av checkräkning 37 12,7 –21,6 –55,6
Upptagna lån 37 – 70,9 –
Amortering av låneskulder 37 –21,8 –83,4 –145,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –59,9 –34,1 –113,2

Summa årets kassaflöde 15,6 34,9 –133,0
Likvida medel vid årets början 179,2 144,2 277,8
Kursdifferens i likvida medel –4,6 – –0,5
Likvida medel vid årets slut 190,2 179,2 144,2

Erhållna räntor 0,6 0,5 0,6
Betalda räntor –20,1 –23,8 –23,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 94,9 91,7 104,1
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 0,6 – –
Avsättningar för pensioner m.m. 22,7 2,0 1,7
Nedskrivning finansiella poster 0,0 4,0 –
Orealiserade kursdifferenser 11,4 –10,1 –9,3
Övriga ej kassaflödespåverkande poster –1,7 –9,3 1,3

128,0 78,3 97,8

räkenskaper
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Recipharm AB (publ), org nr 556498-8425, och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen) tillverkar läkemedel och utför utvecklingstjänster åt Läkemedelsbolag. Koncernen 
har produktions anläggningar i Europa. Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Jordbro, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Lagervägen 7, 136 
50 Jordbro. 

Årsredovisningen har av styrelsen godkänts för utfärdande den 28 februari 2014 och framläggs för årsstämman för godkännande den 10 mars 2014.

Not 1 Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standard (IFRS och tolkningar utgivna av International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) som gäller den 31 december 2013 och som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpas. Samtliga ovanstående regler har tillämpats konsekvent på de jämförelseår som presenterats i årsredovisningen.

Grund för rapportens upprättande
Årsredovisningen har upprättats med beaktande av historiska anskaffningsvärden förutom för finansiella instrument som värderas till verkligt värde eller upplupet anskaff-
ningsvärde. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges under ”Kritiska uppskattningar och bedömningar” i denna not. 

IFRS som trätt i kraft 2013 och som är godkända av EU
Koncernen har under året infört följande nya och ändrade IFRS från och med 1 januari 2013 (endast nya IFRS som är relevanta för Recipharmkoncernens redovisning 
 kommenteras): 

• IFRS 13 Värdering till verkligt värde
• IAS 1 Utformning av finansiella rapporter – ändring
• IAS 19 Ersättningar till anställda – ändring
• Årliga förbättringar av IFRS-standarder 2009–2011

De viktigaste effekterna av dessa förändringar redovisas nedan.

IFRS 13, ”Värdering till verkligt värde”. Standarden beskriver hur verkligt värde ska fastställas när ett sådant ska eller får användas i enlighet med respektive IFRS-standard, 
och presenterar förtydliganden vad avser begreppet verkligt värde. ändringen trädde i kraft 1 januari 2013. 

IAS 1 (ändrad) ”Utformning av finansiella rapporter: presentation av övrigt totalresultat”. Förändringen innebär att grupperingen av transaktioner som redovisas i övrigt total-
resultat ändras. Poster som ska återföras till resultatet ska redovisas separat skiljt från de poster som inte ska återföras till resultatet, det vill säga endast uppställningsformen 
av övrigt totalresultat ändras. 

IAS 19 (ändrad) ”Ersättning till anställda”, ändringen innebär främst förändringar av redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner, bland annat att ”korridormetoden” tas 
bort och att aktuariella vinster och förluster samt skillnad mellan verklig och beräknad avkastning på tillgångar löpande redovisas i övrigt totalresultat. I resultaträkningen 
redovisas poster hänförliga till intjäningen av förmånsbestämda pensioner samt vinster och förluster som uppkommer vid reglering av en pensionsskuld samt räntor på nettot 
av den förmånsbestämda planens tillgångar och skulder. Räntesatsen för beräkning av pensionsskulden ska även användas för beräknad avkastning på pensionstillgångar. 
Recipharmkoncernen har dotterbolag där förmånsbestämda pensionsplaner finns och som därmed påverkats av denna förändring. Ändringen i standarden har även tillämpats 
retroaktivt på föregående räkenskapsår. ändringen trädde i kraft 1 januari 2013. 

Årliga förbättringar av IFRS-standarder 2009–2011. Förbättringarna innebär smärre ändringar och förtydliganden av fem standarder, bland annat IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter, där förtydliganden görs av vilken tilläggsinformation som krävs om mer än en jämförelseperiod redovisas i räkningarna eller om en justerad ingående rapport över 
finansiell ställning för jämförelseperioden redovisas.

Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2013 har – utöver det som beskrivs i not 29 Avsättning för pensioner – inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens 
ekonomiska ställning.

IFRS som koncernen tillämpar i förtid och som är godkända av EU
IAS 36 Nedskrivningar (ändring). 

IFRS som ännu inte har trätt i kraft eller godkänts av EU och som inte har tillämpats i förtid av koncernen
Per 31 december 2013 har följande nya standarder, ändringar och omarbetningar av befintliga standarder publicerats och träder i kraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 
2014 om ej annat anges. 

• IFRS 9 Financial instruments (datum för första tillämpning saknas)
• IFRS 10 Koncernredovisning och IAS 27 Separata finansiella rapporter
• IFRS 11 Samarbetsarrangemang och ändring i IAS 28 Intresseföretag och Joint Ventures 
• IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag
• IFRIC 21 Levies (tillämpas från och med 1 januari 2014)

Där inte annat anges träder ändringarna enligt ovan i kraft 1 januari 2013 men företag inom EU kan avvakta med tillämpning till 1 januari 2014 vilket Recipharmkoncernen 
valt att göra.

IFRS 9 (ersätter IAS39), ”Financial instruments)”. Standarden förenklar modellen med flera värderingsgrunder baserat på upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. 
 Klassificering sker utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. Vägledning i IAS 39 avseende nedskrivningstest på finansiella 
tillgångar och säkringsredovisning fortsätter att gälla. 

IFRS 10 (ersätter IAS27 och SIC12), ”Koncernredovisning”. Fastställer principer för upprättande och presentation av koncernredovisningen då ett företag kontrollerar ett eller 
flera företag. Standarden definierar begreppet bestämmande inflytande och fastställer bestämmande inflytande som grund för konsolidering. Standarden ger vägledning för att 
fastställa bestämmande inflytande. Standarden anger också hur koncernredovisningen ska upprättas. Standarden väntas i nuläget inte påverka koncernens finansiella rapporter.

IAS 27 (omarbetad), ”Separata finansiella rapporter”. Innehåller regler avseende separata finansiella rapporter.

IFRS 11 (ersätter IAS 31), ”Samarbetsarrangemang”. Det finns två typer: gemensamma verksamheter och joint ventures. Ägarna i en gemensam verksamhet har direkt rätt till 
tillgångarna samt åtagande för dess skulder. Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas utifrån innehavarens andel av dessa. Ett joint venture uppkommer då ägarna 
har rätt till nettotillgångar i ett samarbetsarrangemang. I ett sådant arrangemang ska innehavaren redovisa sin andel enligt kapitalandelsmetoden. Klyvningsmetoden är inte 
längre tillåten. Recipharm har idag inga enheter som träffas av IFRS 11.

IAS 28 (omarbetad), ”Innehav i intressebolag och joint ventures”. Innehåller regler för redovisning av ”joint ventures” och intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.
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IAS 32 (ändrad), ”Finansiella instrument: Klassificering”. Ändringen berör den vägledande tillämpningen och klargör några av förutsättningarna för nettoredovisning av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder i balansräkningen. Träder i kraft 1 januari 2014.

IFRS 12 (ny), ”Upplysningar om andelar i andra företag”. Den omfattar utökade upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, intressebolag och ej konsoliderade 
strukturerade företag.

IFRIC 21, ”Levies”. Med ”levies” menas skatter och avgifter som statliga eller motsvarande organ påför företag med undantag för inkomstskatter, straff och böter. En skuld ska 
redovisas när företaget har ett åtagande att erlägga avgiften till följd av en inträffad händelse. 

Under de förhållanden som råder vid upprättandet av denna årsredovisning, kommer koncernens ekonomiska ställning vid ikraftträdandet av ovan nämnda standarder och 
tolkningar inte att påverkas i särskilt stor utsträckning. Den direkta förändringen jämfört med tidigare vi ser är ett ökat krav på tilläggsupplysningar.

Väsentliga ändringar i RFR
Enligt huvudregeln i RFR2 redovisas mottagna koncernbidrag som finansiell intäkt och avgivna koncernbidrag mot aktier i dotterbolag, eller som kostnad. Koncernbidrag som 
dotterbolag erhåller från moderbolag redovisas i dotterbolaget i eget kapital och koncernbidrag som dotterbolag lämnar till moderbolag redovisas i eget kapital. Från 1 januari 
2013 finns en alternativregel i RFR2 enligt vilken såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition både i moderbolag och dotterbolag. Recipharm-
koncernen kommer i fortsättningen att tillämpa huvudregeln.

Redovisning i moderbolaget
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Detta innebär att moderbolaget 
i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga IFRS-standarder och uttalanden som är godkända av EU så långt det är möjligt inom ramen för Årsredovis-
ningslagen samt med hänsyn tagen till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolagets redovisningsprinciper är gemensamma med koncernens och återfinns 
i denna not. I de fall moderbolaget redovisningsprinciper avviker från koncernen är detta beskrivet nedan.

Anteciperad utdelning
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om utdel-
ningens storlek innan moderföretaget har publicerat sina finansiella rapporter.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med RFR2 Redovisning för noterade juridiska personer. Koncernbidrag som erhålls av moderbolaget från ett dotterbolag 
redovisas som utdelning. Koncernbidrag som lämnas från moderbolaget till dotterbolag redovisas som ett kapitaltillskott till dotterbolaget. Koncernbidrag som lämnas mellan 
koncernbolag i syfte att minimera koncernens skatt redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Lämnade koncernbidrag är normalt en skattemässigt 
avdragsgill kostnad och erhållna koncernbidrag normalt en skattepliktig intäkt. Lämnade aktieägartillskott redovisas hos moderbolaget som en ökning av posten ”Andelar i 
koncernföretag”. Särskilt om tillskottet avser förlusttäckning bör det därvid prövas om en nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig. Denna prövning följer normala regler 
för värdering av tillgångsposten. Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget kapital. Om emellertid aktieägartillskottet lämnats i samband med 
en nyemission och tillskottet utgör en förutsättning för att aktierna skall få tecknas till en fördelaktigt låg kurs skall tillskottet tillföras överkursfonden.

Obeskattade reserver
Moderbolaget redovisar obeskattade reserver i form av överavskrivningar på materiella anläggningstillgångar. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
redovisas den uppskjutna skatten på obeskattade reserver som en del av den obeskattade reserven. 

Moderbolaget innehav i koncernföretag
Moderbolaget redovisar samtliga innehav i koncernföretag till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Recipharm AB och de företag där Recipharm AB direkt eller indirekt vid årets utgång hade mer än 50% av röstetalet eller på annat 
sätt hade ett bestämmande inflytande. Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med IAS 27 och IFRS 3 om koncernredovisning och med tillämpning av förvärvsmetoden. Dotter-
bolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen och exkluderas då det bestämmande inflytandet upphör.

Kostnader i samband med förvärv redovisas i den period då de uppstår. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångarna som lämnats som ersätt-
ning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna övertagna skulder per överlåtelsedagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på koncernens andelar av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiget verkligt värde för det förvärvade 
dotterbolagets nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Alla koncerninterna transaktioner, det vill säga intäkter, kostnader, fordringar, skulder och icke-realiserade vinster samt koncernbidrag, har eliminerats. Där det har varit nöd-
vändigt har dotterbolagets redovisningsprinciper justerats för att säkerställa konsekvent redovisning inom koncernen.

Segmentsredovisning
Rörelsesegment rapporteras enligt IFRS och på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. 
Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. Som högste verkställande 
beslutsfattare i det här sammanhanget har koncernen identifierat koncernens VD och koncernledning. Segmenten består av Tillverkning och Utveckling & Teknologi. Tillverk-
ning delas också upp i Sverige och Europa övrigt. Tillverkningssegmenten består i all väsentlighet av kontraktstillverkning av läkemedel. Segmentet Utveckling & Teknologi 
tillhandahåller tjänster i läkemedelsbolagens utvecklingsfas för nya läkemedel. Alla operativa bolag ingår i ett av de nämnda segmenten ovan efter typ av verksamhet. Sum-
mering av nettoomsättning, resultat och tillgångar görs utgående från bolagsstrukturen, där i huvudsak alla bolag tillhör ett segment utom moderbolaget, som ingår i övrigt. 
Ingen fördelning av skulder görs per segment.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och presentationsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen 
är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen liksom i moderbolagets redovisning används kronor (SEK), vilket är moderbolagets funktionella och presentationsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer 
vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i resultaträkningen.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för det utländska dotterbolag som har en annan funktionell valuta, omräknas till koncernens presentationsvaluta enligt följande:

i) tillgångar, skulder och eget kapital omräknas till balansdagskurs. 
ii) intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig valutakurs, och 
iii) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital över övrigt totalresultat
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Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, finansiella fordringar, kundfordringar och lånefordringar. På skuldsidan 
inkluderas leverantörsskulder och låneskulder. Det finns inga säkringsinstrument eller derivat i verksamheten.

Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell ställning när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i rapport 
över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för 
del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för 
del av en finansiell skuld.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport över finansiell ställning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen 
samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången

Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder klassificeras i olika kategorier för att sedan redovisas och värderas enligt de principer som gäller för respektive kategori. Instrumenten 
 kategoriseras efter syftet med innehavet. Ledningen fastställer kategoriseringen av instrumenten vid första redovisningen. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
består av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel samt de som från första början av ledningen hänförts till kategorin värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen. En finansiell tillgång eller skuld klassificeras som innehav för handel om de:

- förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas eller återköpas på kort sikt,
- ingår i en portfölj med identifierade finansiella instrument som förvaltas tillsammans och för vilka det finns ett nyligen visat mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller
- derivat som klassificeras som innehav för handel utom då den används för säkringsredovisning.

Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Inga tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen finns i koncernen.

Lånefordringar och kundfordringar
består av kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar och övriga långfristiga fordringar. Merparten av koncernens finansiella instrument avser kundfordringar hänförliga till 
varuleveranser. Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura skickats. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs, när det finns objektiva bevis och andra indikatorer för 
att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och det uppskattade verkliga värdet. 

Likvida medel och kortfristiga placeringar
Likvida medel inkluderar kassa och kortfristiga placeringar med kortare löptid än tre månader och minimal värderisk samt banktillgodohavanden exklusive outnyttjad del av 
koncernens checkräkningskredit. Med kortfristiga placeringar avses övriga placeringar med kortare löptid än ett år. Likvida medel och kortfristiga placeringar värderas till verkligt 
värde och där värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. I balansräkningen redovisas utnyttjad del av checkräkningskrediten bland kortfristiga skulder. 

Långfristiga skulder till kreditinstitut
Långfristiga skulder till kreditinstitut består av del av lån från kreditinstitut med förfallodatum senare än 12 månader från balansdagen. Långfristiga skulder till kreditinstitut 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till nominellt belopp och därefter till upplupet anskaffningsvärde vilket i normalfallet anses vara likvärdigt med nominellt belopp då 
löptiden normalt är kort. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder till kreditinstitut består av kortfristig del av långfristiga lån från kreditinstitut och konvertibla skuldebrev med en löptid kortare än 12 månader. Konvertibla 
skuldebrev redovisas i koncernen i enlighet med IAS32, uppdelat i en skulddel (netto efter transaktionskostnader) och en eget kapitaldel. Skulddelen löper med marknadsränta 
enligt effektivräntemetoden som redovisas i resultaträkningen. I moderbolaget redovisas konvertibla skuldebrev till nominellt värde.

Övriga finansiella skulder
Finansiella skulder redovisas inledningsvis till upplupet värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde. Eventuell skillnad 
mellan erhållet belopp (netto) och återanskaffningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Detta beräknas 
så att en konstant effektiv ränta erhålls över låneperioden.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar under bedömd nyttjandeperiod, samt avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga materiella anläggningstillgångar enligt följande:

Byggnader  25–40 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet  8–20 år
Maskiner och inventarier  3–15 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs ned till sitt återvinningsvärde om tillgångens 
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring av materiella anläggningstillgångar fastställs genom jämförelse mellan 
 försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 

Lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för användning eller försälj-
ning, aktiveras som en del av anskaffningsvärdet för tillgången. Per balansdagen finns inga tillgångar i koncernen för vilka lånekostnader har aktiverats.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar under bedömd nyttjandeperiod samt ev avdrag för nedskriv-
ningar. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella anläggningstillgångar från den tidpunkt tillgången tas i bruk enligt följande:

Produkträttigheter  15 år
Patent, kundavtal och andra immateriella rättigheter  5–10 år
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Vid indikation på en värdenedgång görs en bedömning av tillgångens redovisade värde. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde 
skrivs tillgången ner till sitt återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar fastställs genom jämförelse mellan försäljningsintäkt 
och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen.

Utvecklingsutgifter
Utgifter för utvecklingsverksamheten aktiveras om det är troligt att nedlagda utgifter för utveckling kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar som en immateriell tillgång. 
I annat fall, redovisas utgifterna i de perioder de uppstår. Inga större utvecklingsprojekt pågår för egen räkning.

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar 
vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar 
kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov 
Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter fastställda i enlighet med koncernens rörelsesegment, som förväntas bli 
 gynnade av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs såsom ett viktat genomsnittligt värde av anskaffade 
produkter. Anskaffningsvärdet består av råmaterial, direkt arbete, frakt och andra direkta kostnader samt indirekta produktions kostnader. Nettoförsäljningsvärdet är det 
uppskattade försäljningspriset med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

Eget kapital
Eget kapital delas in i olika klasser som aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat. Förändring av eget kapital kan avse 
dels årets alla intäkter och kostnader, dvs transaktioner som ökat eller minskat eget kapital via rapport över årets totalresultat. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras 
till emissioner av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas 
för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas. Inga avsättningar görs för framtida 
rörelseförluster.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda bokförs i den period de intjänas.

Ersättningar efter avslutad anställning 
I moderbolaget och de svenska dotterföretagen finns huvudsakligen avgiftsbestämda tjänstepensionsplaner. En förmånsbestämd pensionslösning finns i moderbolaget, men 
den är inte väsentlig till belopp. I tre utländska dotterbolag förekommer förmånsbestämda planer.

Avgiftsbestämda planer
Som avgiftsbestämda planer klassificeras de planer där företags förpliktelser är begränsad till de avgifter företagit åtagit sig att betala. I sådant fall beror stoleken på den 
anställdes pension på de avgifter som företaget betalat in till planen eller till försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde 
som bär den aktuariella risken och investeringsrisken. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen 
i takt med att de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Förmånsbestämda planer
Koncernens nettoförpliktelser avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat 
genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder, denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsräntan är marknadsräntan på statsobligationer med 
en löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. Beräkningen utförs av kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade Project Unit Credit Method. Vidare 
beräknas det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar per rapportdagen. Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan 
det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från tidigare gjorda antaganden, eller genom att antaganden 
förändrats. Aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid beräkningen av koncernens förpliktelser för olika planer redovisas i övrigt totalresultat under den period då 
de uppstår. I balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid bokslutstidpunkten, med avdrag för det verkliga 
värdet av eventuella förvaltningstillgångar. När beräkningen leder till en nettotillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av nuvärdet av 
framtida återbetalningar från planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade ersättningen 
som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en personalkostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersätt-
ningar är helt intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad direkt. Räntenetto beräknat på förvaltningstillgångar och pensionsskulden redovisas som 
finansiell kostnad eller intäkt. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställningen i utbyte 
mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en formell plan utan möjlighet till återkal-
lande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.

Intäktsredovisning
Intäkterna i koncernen består varu- och tjänsteförsäljning, där kunderna i huvudsak består av internationella läkemedelsbolag. Intäkterna innefattar det verkliga värdet av 
sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt, i koncernen, efter eliminering av koncernintern försäljning. Huvuddelen av tjänsteförsäljningen sker till 
kunder till vilka Recipharm också har varuförsäljning.

Intäkterna redovisas i enlighet med följande:

Försäljning av varor
Intäkterna redovisas i samband med leverans då också risk och äganderätt övergår till köparen. Det innebär efter internt analysgodkännande och leverans från lager. 

Försäljning av tjänster
Försäljning av tjänster intäktsförs i den period de utförs.
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Övriga intäkter
Övriga intäkter består av valutakursdifferenser som uppkommer vid omvärdering av operativa tillgångar och skulder samt av reavinster från försäljning av anläggningstillgångar. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.

Skatt
Företaget tillämpar IAS 12. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas över 
övrigt totalresultat varvid tillhörande skatteeffekt redovisas mot övrigt totalresultat. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserat på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skatte-
satser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.

Leasing som leasetagare
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt till bolaget överför alla sådana risker och fördelar avseende den förhyrda tillgången som förknippas med ägandet, redovisas som 
tillgång i koncernbalansräkningen från och med det att avtalet ingås. Tillgången värderas då till det leasade objektets verkliga värde, eller, om lägre, till nuvärdet av minimilease-
avgifterna för leasingperioden. Betalningen av leasingavgifterna uppdelas i finansiella kostnader och minskning (amortering) av den finansiella skulden på ett sådant sätt att 
en konstant räntesats på den redovisade skulden uppnås. De finansiella kostnaderna belastar resultatet. Tillgångar enligt finansiella leasingavtal skrivs av över den kortaste 
perioden av beräknad nyttjandetid och leasingavtalets löptid.

Leasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker och fördelar som förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal redovisas som kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över avtalets löptid.

I moderbolaget klassificeras alla leasingavtal såsom operationella leasingavtal.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels:

- handlas på en öppen marknad till kända belopp och
- har en kortare ursprunglig löptid än tre månader. 

Utdelning
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som en skuld i koncernens balansräkning i den period då utdelningen godkänns av moderbolagets aktieägare.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör sig från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är tydligt att ett utflöde av resurser kommer att ske. 

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden. Vid 
beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden för samtliga potentiella utspädande aktier, och årets 
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justeras med redovisade räntekostnader hänförliga till potentiella stamaktier

Kritiska uppskattningar och bedömningar
I samband med upprättande av bokslut gör företagsledningen och styrelsen uppskattningar och antaganden som påverkar tillgångars och skulders samt ansvarsförbindel-
sers redovisade värden på balansdagen. Redovisade intäkter och kostnader påverkas också av dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar 
utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
Verkligt utfall kan komma att avvika från dessa uppskattningar. Företagsledningen har med styrelsen diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens 
kritiska redovisningsprinciper och uppskattningar. 

Nedskrivningsprövning av goodwill och kundkontrakt
Koncernen upprättar årligen nedskrivningstest av goodwill och kundkontrakt enligt beskrivning i Not 14. Återvinningsvärdet för kassagenererande enheter har fastställts baserat 
på nyttjandevärdet. För att uppskatta nyttjandevärdet har vissa uppskattningar och bedömningar gjorts. 

Förmånsbestämda pensionsplaner
Avsättningar och kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner beror på antaganden gjorda i samband med aktuariella beräkningar. Aktuariella antaganden innefattar 
 bedömningar av och antaganden för diskonteringsränta, förväntad utveckling för inflation, löneökningar personalomsättningar, dödlighet med mera. Diskonteringsräntan är 
marknadsräntan på statsobligationer med en löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar är baserad på historisk 
avkastning på långfristiga tillgångar. Inflationsantaganden baseras på analyser av externa marknadsdata. Antaganden kring löneökningar bygger på förväntade trender för 
lönekostnader. Personalomsättning baseras på historiska siffror för personalomsättning inom respektive dotterbolag. Dödlighetsantaganden baseras på officiell statistik. 

Produkträttigheter
Värdering av produkträttigheter innefattar vissa antaganden. Dessa antaganden avser bland annat förväntade framtida försäljningsintäkter, kostnader och marginaler för 
respektive produkt. Antaganden omfattar också diskonteringsränta samt produkternas livslängd. Recipharmkoncernens avskrivningstider för produkträttigheter är mellan 
8 och 15 år. Per den 31 december 2013 uppgår värdet av koncernens produkträttigheter till 136,8 mSEK (2012 150,1 mSEK, 2011 163,5 mSEK). 

Avsättningar
Avsättningar för permitteringslöner innefattar uppskattningar av antal personal och tid för vilken permitteringslön kommer utgå. Avsättningar för omstrukturering innefattar en 
bedömning av kostnader för omstruktureringsåtgärder samt uppsägning av ett uppskattat antal tjänster till en bedömd genomsnittlig kostnad. 
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Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättningens fördelning på betydande intäktsslag
KONCERNEN 2013 2012 2011

Kontraktstillverkning 1 838,2 1 800,3 1 895,2

Produktförsäljning 144,6 132,0 116,9
Tjänsteförsäljning 141,8 140,7 128,9

2 124,6 2 073,0 2 141,0

Närstående transaktioner
MODERBOLAGET OCH KONCERNEN

Närstående företag Närståenderelation

B&E Participation AB Moderbolag till Recipharm AB (publ), indirekt ägande av Lars Backsell och Thomas Eldered.

Trimeta LLC Indirekt huvudägande av Thomas Eldered. 

Cobra Biologics Holding AB Indirekt huvudägande av Thomas Eldered. 

Cobra Biologics Ltd Dotterbolag till Cobra Biologics Holding AB. 

Cobra Biologics AB Dotterbolag till Cobra Biologics Holding AB. 

KB Titania B&E Participation AB som kommanditdelägare. Såldes den 28 juni 2011 och är därefter en ej närstående. 

Prokarium Ltd Indirekt huvudägande av Thomas Eldered. 

Rörelseavtal med närstående
2013
Recipharm Ltd har under året sålt administrativa tjänster till Cobra Biologics Ltd. 

2012
Efter avyttring av Cobra Biologics AB (tidigare Recipharm Biologics AB) tillhandahöll moderbolaget 2012 IT-tjänster. Cobra Biologics Ltd sålde under våren 2012 administrativa 
tjänster till Recipharm Ltd. Samtidigt har Recipharm Ltd sålt övriga tjänster till Cobra Biologics Ltd.

2011
Recipharm AB (publ) och Recipharm Stockholm AB hyrde fabriks- och kontorslokaler från KB Titania som fram till den 28 juni 2011 var ett närstående bolag. Det är bolagets 
bedömning att hyresavtalet var ingånget på marknadsmässiga villkor. Efter avyttring av Cobra Biologics AB (tidigare Recipharm Biologics AB) har moderbolaget fram till års-
skiftet tillhandahållit diverse administrativa tjänster. Cobra Biologics Ltd har under hösten sålt administrativa tjänster till Recipharm Ltd. Samtidigt har Recipharm Ltd sålt 
övriga tjänster till Cobra Biologics Ltd.

Övriga transaktioner med närstående
2013
Recipharm AB (publ) har under året sålt administrativa tjänster till B&E Participation AB och Prokarium Ltd. Under 2013 har Recipharm AB (publ) dessutom köpt administrativa 
tjänster från B&E Participation AB. 

2012
Recipharm AB har under året utfört projektledartjänster åt Trimeta LLC. Recipharm Pharmaceutical Development AB har under året utfört utvecklingstjänster åt Trimeta LLC. 
Under året har Recipharm AB köpt en garanti för 2,5 mSEK från B&E Participation AB, som ersättning för övertagande av en av Recipharms skulder. Recipharm AB har under 
året sålt administrativa tjänster till B&E Participation AB.

2011
Recipharm AB sålde i juni aktierna i Recipharm Biologics AB och Recipharm CobraBiologics Ltd till Cobra Biologics Holding AB för 4 mkr. Recipharm AB har under året förvärvat 
aktier i Cobra Biologics Holding AB till ett värde av 4 Mkr. Förvärvet genomfördes genom en kvittningsemission. Recipharm AB har under året utfört projektledartjänster åt 
Trimeta LLC. Recipharm Pharmaceutical Development AB har under året utfört utvecklingstjänster åt Trimeta LLC.

KONCERNEN

Typ av tjänst 2013 2012 2011

Rörelseintäkter

Trimeta LLC Utvecklingstjänster – 1,3 1,5

Cobra Biologics Ltd Administrativa tjänster 0,0 0,1 0,1

Cobra Biologics AB Administrativa tjänster – 0,2 1,1

B&E Participation AB Administrativa tjänster 1,6 2,0 –

Prokarium Ltd Administrativa tjänster 0,5 – –
 
Rörelsekostnader

KB Titania Lokalhyra – – 10,4

Cobra Biologics Ltd Administrativa tjänster – 0,1 0,3

B&E Participation AB Administrativa tjänster 0,4 2,5 –
 
Kundfordringar

Trimeta LLC Utvecklingstjänster – – 0,4

Cobra Biologics Ltd Administrativa tjänster 0,0 – 0,1

B&E Participation AB Administrativa tjänster 0,1 2,5 –

Prokarium Ltd Administrativa tjänster 0,1 – –
 
Leverantörsskulder

Cobra Biologics Ltd Administrativa tjänster – – 0,3
B&E Participation AB Administrativa tjänster 0,1 2,5 –
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Not 3 Segmentrapportering 
2013 Tillv-SE Tillv-EU D&T Övrigt Elimineringar Total

Extern försäljning 892,1 1 060,5 171,5 0,5 – 2 124,6

Intern försäljning 9,7 59,5 3,3 73,4 –145,8 –

Rörelseresultat före avskr 82,0 204,1 33,3 –36,5 – 283,0

Avskrivningar –16,6 –59,3 –14,5 –3,2 – –93,7

Nedskrivningar – – –1,2 – – –1,2

Rörelseresultat 65,4 144,8 17,6 –39,7 – 188,1

 
Anläggningstillgångar 102,8 589,3 152,9 25,3 – 870,5

Totala tillgångar 436,6 1 050,6 287,9 35,5 – 1 810,5

Goodwill – 78,2 – – – 78,2

Investeringar 25,3 72,1 11,8 1,9 – 111,1

2012 Tillv-SE Tillv-EU D&T Övrigt Elimineringar Total

Extern försäljning 887,0 1 030,2 153,1 2,7 – 2 073,0

Intern försäljning 10,9 69,5 4,6 75,6 –160,6 –

Rörelseresultat före avskr 88,6 161,3 19,1 14,9 – 284,0

Avskrivningar –15,5 –59,9 –14,5 –1,8 – –91,7

Nedskrivningar – – – – – –

Rörelseresultat 73,1 101,4 4,6 13,1 192,3

 
Anläggningstillgångar 82,6 552,0 164,0 14,6 – 813,1

Totala tillgångar 383,0 1 020,8 238,5 50,6 – 1 692,9

Goodwill – 75,3 – – – 75,3

Investeringar 16,9 27,0 7,5 – – 51,4

2011 Tillv-SE Tillv-EU D&T Övrigt Elimineringar Total

Extern försäljning 861,9 1 138,0 137,9 3,4 – 2 141,0

Intern försäljning 15,4 61,6 14,0 79,5 –170,4 –

Rörelseresultat före avskr 36,4 168,7 18,8 –16,2 – 207,7

Avskrivningar –16,0 –69,6 –14,7 –3,7 – –104,1

Nedskrivningar – – – – – –

Rörelseresultat 20,4 99,1 4,1 –19,9 – 103,6

 
Anläggningstillgångar 81,0 593,7 176,0 16,9 – 867,7

Totala tillgångar 391,9 1 023,3 193,4 118,5 – 1 727,2

Goodwill – 78,2 – – – 78,2

Investeringar 31,6 60,2 21,9 1,3 – 115,0

Nettoomsättning till större kunder Segment 2013 2012 2011

Kund X Tillverkning och utveckling 519,0 504,6 577,7

Kund Y Tillverkning 417,9 399,6 398,7

Kund Z Tillverkning och utveckling 351,1 343,3 354,4

Övriga kunder Tillverkning och utveckling 836,6 825,4 810,2

Total 2 124,6 2 073,0 2 141,0

Segmenten MFG-SE och MFG-EU huvudverksamhet är tillverkning av läkemedel på uppdrag av produktägarna, som i regel är läkemedelsbolag. Segmentet MFG-SE omfattar den 
verksamheten i Sverige och MFG-EU utgörs av tillverkningsenheterna i övriga Europa. Segmentet Development & Technology (D&T) omfattar huvudsakligen utvecklingstjänster 
till läkemedelsbolag, samt utveckling och försäljning via distributörer av egna produkter. Segmentsredovisningen bygger på den struktur som ledningen följer. En förändring 
beslutades under 2013 där delen som avsåg egen produktförsäljning inom MFG-EU har nu förts över till segmentet D&T. Denna förändring har också justerats i jämförelseår. 
Denna förändring innebär att all extern produktförsäljning redovisas inom segmentet för D&T.

Nettoomsättning och  
anläggningstillgångar per geografiskt område

Nettoomsättning Anläggningstillgångar

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Sverige 1 062,7 1 035,5 998,7 281,1 261,1 274,0

Övriga 1 061,9 1 037,5 1 142,3 589,4 552,0 293,7

2 124,6 2 073,0 2 141,0 870,5 813,1 567,7
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Not 4 Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN 2013 2012 2011

Valutakursvinster från rörelsefordringar och -skulder 2,2 2,1 4,0

Reavinster från försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 0,7 – 0,1

Reavinst köpt garanti för skuld – 31,5 –

Försäkring 8,5 1,6 –

Återförda kundförluster – 1,6 –

Vidarefakturering av omkostnader, förpackningar och kassationer 10,9 7,6 –

Erhållna återbetalning av tidigare betalda kostnader samt intäkter tjänster 2,0 2,6 –

Tilläggsköpeskilling 5,8 – –

Övriga intäkter 6,7 4,7 11,6

36,7 51,7 15,6

Not 5 Råvaror och förnödenheter
KONCERNEN 2013 2012 2011

Inköp som redovisats som en kostnad under perioden 558,9 529,5 593,7

Nedskrivning av varulagret redovisat som en kostnad under perioden 33,1 50,5 47,1

Återförd nedskrivning av lager som redovisats som kostnad –11,3 –17,1 0,0

Årets totala kostnad för råvaror och förnödenheter 580,7 562,9 640,8

Not 6 Övriga externa kostnader
KONCERNEN 2013 2012 2011

Lokalkostnader 45,1 47,8 44,8

Fastighetskostnader 31,7 30,0 35,9

Hyreskostnader anläggningstillgångar 4,5 – –

Energikostnader 56,1 54,4 56,2

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 50,7 56,0 54,6

Reparation och underhåll 66,0 60,2 65,4

Transportkostnader 9,0 – –

Resekostnader 7,6 – –

Reklam och PR 4,3 10,1 8,0

Övriga försäljningskostnader 14,8 12,1 11,3

Kontorskostnader 9,1 – –

Företagsförsäkringar och andra riskkostnader 7,8 10,3 11,4

Förvaltningskostnader 8,0 13,4 6,3

Inhyrd personal 45,1 37,6 56,1

Övriga rörelsekostnader, produktion – 16,4 –

Övr rörelsekostnader, administration, IT, resor – 15,8 –

Övriga externa tjänster 75,2 63,7 60,3

Övriga kostnader 33,7 32,2 60,2

468,6 460,0 470,5

Rättelse av fel
Bolaget har gjort en retroaktiv rättelse av klassificering av vissa kostnader för utbildning och inhyrd personal. Omklassificeringar har gjorts av historiska siffror på raderna 
Övriga externa kostnader och Personal- kostnader, enligt följande:

2012 2011

Övriga externa kostnader 2,5 –5,7

Personalkostnader –2,5 5,7
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Leasingavgifter avseende operationell leasing

KONCERNEN 2013 2012 2011

Räkenskapsårets leasingkostnader 51,4 53,7 48,9

Beräknade avgifter att betala inom 1 år 52,0 54,9 50,1

Beräknade avgifter att betala inom 2–5 år 164,6 227,4 209,6

Beräknade avgifter att betala efter 5 år 66,9 109,6 –

Operationell leasing avser främst hyrda fabriks- och kontorslokaler. Inga nya betydande leasingavtal har ingåtts under året. I koncernen finns inga tillgångar som vidareuthyrs. 

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

KONCERNEN 2013 2012 2011

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 1,9 2,1 2,1

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,2 0,2 0,2

Skatterådgivning 0,5 0,2 0,2

Övriga tjänster 0,1 0,2 1,7

2,7 2,7 4,2

Alliance Audit/KPMG

Revisionsuppdraget 0,4 0,4 0,4

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – – –

0,4 0,4 0,4

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisions-
rådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

Not 7 Personal

Medelantalet anställda
Beräkning baserad på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

KONCERNEN 2013 2012 2011

Sverige

Män 278 273 284

Kvinnor 383 364 392

Summa 661 637 677

 
Frankrike

Män 167 162 167

Kvinnor 189 192 198

Summa 356 354 366

 
Storbritannien

Män 86 94 148

Kvinnor 89 101 142

Summa 175 195 291

 
Tyskland

Män 95 92 94

Kvinnor 157 150 181

Summa 252 242 276

 
Spanien

Män 33 35 36

Kvinnor 44 44 47

Summa 77 79 83

 
Totalt

Män 659 656 730

Kvinnor 862 851 961

Summa medelantal anställda 1 521 1 507 1 691
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Redovisning av fördelning ledande befattningshavare

KONCERNEN 2013 2012 2011

Antal styrelseledamöter inkl VD 6 7 7

varav kvinnor – – –

Antal övriga ledande befattningshavare 17 18 17

varav kvinnor 4 4 5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

MODERBOLAGET 2013 2012 2011

VD

Lön Thomas Eldered 1,1 1,0 1,0

Rörlig ersättning – – –

Pensionskostnader 0,3 0,4 0,4

Summa 1,4 1,5 1,5

 
Styrelsens ordförande

Fast ersättning Lars Backsell 0,4 0,8 0,8

Rörlig ersättning – – –

Pensionskostnader – 0,3 0,5

Summa 0,4 1,1 1,3

 
Övriga styrelseledamöter

Anders G Carlberg 0,1 0,1 0,1

Tony Sandell 0,1 0,1 0,1

Göran Pettersson 0,1 0,1 0,1

Summa 0,4 0,4 0,4

 
Summa styrelse och VD

Löner och ersättningar 1,9 2,2 2,1

Pensionskostnader 0,3 0,7 0,9

2,2 2,9 3,0

 
Övriga ledande befattningshavare

Löner 9,1 7,4 8,0

Rörlig ersättning 1,7 1,2 1,0

Pensionskostnader 2,2 1,9 1,7

13,0 10,5 10,7

 
Övriga anställda

Löner och ersättningar 19,9 23,0 23,7

Pensionskostnader 3,3 2,6 6,1

23,2 25,6 29,8

 
Sociala kostnader 9,2 9,7 10,6

Löneskatt pensionspremier 1,1 1,3 1,5

Övriga personalkostnader 2,6 1,6 2,2

Summa styrelse och VD samt övriga anställda 51,0 51,2 57,4

Bolaget har inga pensionsförpliktelser till styrelse och VD.
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KONCERNEN 2013 2012 2011

Styrelse och VD och övriga ledande befattningshavare

Löner 20,4 21,1 20,5

Rörlig ersättning 1,4 2,7 2,8

Pensionskostnader 2,0 4,6 4,6

23,8 28,4 27,9

 
Övriga anställda

Löner och ersättningar 537,5 534,9 558,6

Pensionskostnader 28,6 25,2 30,6

566,1 560,1 589,2

 
Sociala kostnader 164,6 169,2 166,3

Övriga personalkostnader 52,0 27,0 29,2

Summa styrelse och VD samt övriga anställda 806,6 784,7 812,7

Ingen rörlig ersättning utgår till koncernens VD. Till övriga ledande befattningshavare kan bonus utgå till max två månadslöner, baserat på utfall av finansiella mål och upp-
fyllelse av individuella mål. Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår inget 
avgångsvederlag.

Innehav av konvertibler, tusental 2013 2012 2011

Ordförande, indirekt via B&E Participation AB 24,3 24,3 24,3

Övriga styrelsen 35,6 35,6 35,6

VD, indirekt via B&E Participation AB 24,3 24,3 24,3

Övriga ledande befattningshavare 88,8 88,0 90,4

172,9 172,1 174,5

Not 8 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN 2013 2012 2011

Produkträttigheter –14,6 –13,4 –13,4

Kundkontrakt –20,1 –20,2 –21,0

Programvaror –4,9 –3,2 –3,1

Byggnader och markanläggningar –9,3 –9,5 –8,6

Förbättringsutgift på annans fastighet –0,6 –0,5 –0,5

Maskiner och andra tekniska anläggningar –38,2 –40,1 –50,5

Inventarier, verktyg och installationer –7,3 –4,8 –7,0

–94,9 –91,7 –104,1

Not 9 Övriga rörelsekostnader
KONCERNEN 2013 2012 2011

Valutakursförluster på fordr/skulder av rörelsekaraktär –5,8 –4,9 –5,7

Reaförlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar –0,7 –0,2 –

Punktskatter –16,0 –16,8 –17,0

Befarat skadeskånd – –5,9 –

Övrigt – –5,3 –2,1

–22,5 –33,1 –24,9

Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter
KONCERNEN 2013 2012 2011

Ränteintäkter, externa 0,6 0,5 1,1

Valutakursvinster 6,2 2,7 3,4

6,8 3,2 4,4

räkenskaper



102    inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)

Korrigering i jämförelsesiffror
Bolaget har gjort en omklassificering som påverkar siffror presenterade i 2012 års årsredovisning enligt följande:

2012

Resultat från avyttrad verksamhet –0,2

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,2

Not 11  Räntekostnader och liknande resultatposter
KONCERNEN 2013 2012 2011

Räntekostnader, externa –23,9 –20,8 –28,6

Övriga finansiella kostnader –3,2 –7,3 –2,1

Valutakursförluster –0,6 – –

–27,7 –28,1 –30,7

Not 12 Skatt på årets resultat
KONCERNEN 2013 2012 2011

Periodens aktuella skattekostnad  –59,9 –42,0 –52,6

Justering av skatt hänförlig till tidigare år  –36,4 – –

Summa aktuell skatt  –96,3 –42,0 –52,6

 
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader redovisade i årets resultat 23,6 4,7 5,6

Summa uppskjuten skatt 23,6 4,7 5,6

Summa redovisad skatt på årets resultat –72,7 –37,3 –47,0

Uppskjuten skatt redovisad i övrigt totalresultat 0,7 2,9 0,4

 
Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 22,0% 167,1 26,3% 167,4 26,3% 2,3

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget  –36,8 –44,0 –0,6

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag –23,8 –8,3 –9,0

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –13,4 –9,3 –33,4

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 26,3 8,3 12,9

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skattefordran –0,4 –5,1 –17,6

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 14,6 22,1 0,5

Skatt hänförlig till tidigare år –34,0 –0,5 –

Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler –1,1 – –

Förändring av temporära skillnader –4,2 –0,5 0,2

Effektiv skatt 43,5% –72,7 22,3% –37,3  –47,0

Uppskjuten skatt

KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Specifikation till uppskjutna skattefordringar/-skulder

Materiella anläggningstillgångar 2,4 1,8 1,8

Varulager – – 0,1

Skattemässiga underskott 14,7 – –

Pensionsskuld 11,9 9,5 6,6

Upplupna kostnader 5,1 4,2 4,9

Summa uppskjutna skattefordringar 34,1 15,5 13,5

 
Materiella anläggningstillgångar 21,4 15,9 14,9

Kundkontrakt 37,5 39,9 47,2

Obeskattade reserver 0,2 7,2 7,3

Pensionsskuld 0,2 – –

Räntebärande skulder – – 0,4

Summa uppskjutna skatteskulder 59,3 63,0 69,7

 
Uppskjutna skattefordringar/-skulder, netto –25,2 –47,5 –56,2
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KONCERNEN 2013 2012 2011

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag 

Ingående balans –47,5 –45,3 –68,0

Redovisat i årets resultat 25,5 7,6 16,9

Förvärv / avyttring av dotterföretag – – 6,7

Redovisat i eget kapital –2,1 – –0,9

Omräkningsdifferenser –1,1 –9,8 –

Utgående balans –25,2 –47,5 –45,3

KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Skattemässiga underskott – – 105,9

Avdragsgilla temporära skillnader – – –

– – 105,9

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avser skattemässiga underskott i Sverige och Storbritannien som inte har någon förfallotid.

Not 13 Produkträttigheter
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 192,0 192,0 193,6

Anskaffningar 1,3 – –

Avyttringar av verksamhetsgren – – –1,6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 193,3 192,0 192,0

 
Ingående avskrivningar enligt plan –41,9 –28,4 –16,1

Årets avskrivning enligt plan –13,4 –13,4 –13,3

Avyttringar av verksamhetsgren 0 – 0,9

Nedskrivningar –1,2 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar –56,5 –41,9 –28,5

 
Bokfört värde 136,8 150,1 163,5

Not 14 Goodwill och kundkontrakt
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 75,3 78,2 107,8

Avyttringar av verksamhetsgren – – –18,2

Omräkningsdifferens 2,9 –2,9 –11,3

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78,2 75,3 78,2

 
Avskrivningar / Nedskrivningar – – –

 
Bokfört värde 78,2 75,3 78,2
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Kundkontrakt

KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 200,5 208,1 251,5

Avyttringar av verksamhetsgren – – –13,3

Omräkningsdifferens 7,6 –7,6 –30,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 208,1 200,5 208,1

 
Ingående avskrivningar enligt plan –58,5 –39,9 –21,6

Årets avskrivning enligt plan –20,1 –20,2 –21,1

Omräkningsdifferens –3,0 1,6 2,9

Utgående ackumulerade avskrivningar –81,6 –58,5 –39,9

 
Bokfört värde 126,5 142,0 168,2

Nedskrivningsprövning för kassagenererande enheter innehållande goodwill
Goodwill har uppkommit i samband med förvärv av verksamheter under år 2010. I övrig har koncernen inga immateriella tillgångar som inte skrivs av. De goodwill tillgångar som 
finns i koncernen härrör sig från förvärvet av Wasserburg 2010, tillhörande segmentet Tillverkning Europa. Redovisat värde för dessa tillgångar visas i tabellen nedan. Eftersom 
den verksamheten är i allt väsentligt en egen verksamhet utgörs kassagenererande enhet av de två bolagen som hör till verksamheten i Wasserburg.

Tillverkning Europa
(mkr) 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Goodwill 78,2 75,3 78,2

Nedskrivningstestet genomförs genom att bokfört värde innan test jämförs med ett återvinningsvärde som beräknas genom att fastställa nyttjandevärdet, baserat på finansiella 
prognoser. De finansiella prognoserna baseras på budget för kommande år, beslutat av koncernledning och styrelse. För efterföljande år (fram till det 5:e året) gör respektive 
affärsansvarig finansiella prognoser som godkänns av VD. För efterföljande år används en bedömd tillväxttakt för marknaden. I samband med dessa prognoser bedömer även 
affärsansvariga hur marknaden utvecklas. De finansiella prognoserna utgör grunden för kassa- flödesprognoser, som diskonteras med en diskonteringsränta före skatt. Den 
senare består av ett vägt genomsnitt av avkastning på eget kapital och kostnaden för lån. Avkastningen på eget kapital baseras på en riskfri ränta (10 årig statsobligation i EUR 
el SEK), samt påslag för risk. Kostnaden för lån utgörs av en bedömd räntemarginal baserat på moderbolagets lån och situationen på lånemarknaden.

Tillverkning Europa
Koncernen genomförde det årliga impairment testet per 31 december 2013. Kassagenererande enhet utgörs av de två bolagen som utgör verksamheten i Wasserburg efter 
förvärvet. Generellt ser ledningen en fortsatt stabil utveckling och god tillväxttakt. Diskonteringsräntan är beräknad till 8,3% (9,1% 2012 och 9,6% 2011) och den årliga tillväxt-
takten efter 5 år är bedömd till 2% per år. Som ett resultat av denna test finner inte koncernledningen något behov för en nedskrivning då nyttjandevärdet minst motsvarar det 
bokförda värdet. Känslighetsanalys har också genomförts, där diskonteringsräntan har ökats med 1 %-enhet, bruttomarginal minskat med 1 %-enhet, tillväxttakten minskats 
med 1 %-enhet. Detta medförde ingen förändring av slutsats. Marginalen var betryggande.

Not 15 Programvaror
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 20,8 19,2 18,9

Inköp 9,1 0,7 0,2

Omräkningsdifferens 0,6 – –

Omklassificeringar – 0,9 0,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30,4 20,8 19,2

 
Ingående avskrivningar enligt plan –12,1 –8,9 –5,8

Omräkningsdifferens –0,3 – –

Årets avskrivningar enligt plan –4,9 –3,2 –3,1

Utgående ackumulerade avskrivningar –27,8 –12,1 –8,9

 
Bokfört värde 13,0 8,6 10,3

Not 16 Pågående nyinvesteringar immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3,2 2,1 –

Inköp 4,5 1,1 2,1

Nedskrivningar –0,2 – –

7,6 3,2 2,1
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Not 17 Byggnader och mark
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 268,4 245,6 229,8

Omräkningsdifferens 9,0 –5,4 –0,8

Inköp 5,0 0,6 –

Omklassificeringar – 27,0 11,1

Inköp – 0,6 5,4

Försäljning 0,0 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 282,4 268,4 245,6

 
Ingående avskrivningar enligt plan –147,5 –112,0 –94,1

Omräkningsdifferens –4,8 1,0 1,0

Förvärvat i samband med rörelseförvärv – – –

Omklassificeringar – –27,0 –0,9

Försäljning/utrangering 0,0 – –0,9

Nedskrivningar – – –

Årets avskrivning enligt plan –9,3 –9,5 –17,0

Utgående ackumulerade avskrivningar –161,5 –147,5 –112,0

 
Bokfört värde 120,8 120,9 133,5

 
Varav bokfört värde på mark 45,5 37,1 37,1

Not 18 Förbättringsutgift på annans fastighet
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20,0 20,0 19,7

Utrangering – – –

Inköp 3,8 – 0,3

Omklassificering 0,4 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24,1 20,0 20,0

 
Ingående avskrivningar enligt plan –12,4 –11,9 –11,4

Utrangering – – –

Årets avskrivning enligt plan –0,5 –0,5 –0,5

Utgående ackumulerade avskrivningar –12,9 –12,4 –11,9

 
Bokfört värde 11,1 7,6 8,1

Not 19 Maskiner, och andra tekniska anläggningar
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 621,3 580,8 340,2

Omräkningsdifferens 19,5 –4,2 –2,7

Försäljning/utrangering –0,7 – –0,8

Omklassificeringar 10,0 20,0 219,9

Inköp 22,7 24,7 24,2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 672,9 621,3 580,8

 
Ingående avskrivningar enligt plan –414,0 –376,6 –176,2

Omräkningsdifferens –15,0 2,7 2,4

Försäljning/utrangering 0,7 – 0,7

Omklassificeringar – – –173,4

Årets avskrivning enligt plan –38,2 –40,1 –30,2

Utgående ackumulerade avskrivningar –466,5 –414,0 –376,6

 
Bokfört värde 206,4 207,3 204,2
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Not 20 Inventarier, verktyg och installationer
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 116,8 117,5 402,2

Omräkningsdifferens 11,6 –1,2 1,9

Inköp 7,9 9,0 16,5

Försäljning/utrangeringar –1,9 –8,5 –90,3

Omklassificeringar – – –212,8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 134,5 116,8 117,5

 
Ingående avskrivningar enligt plan –77,9 –79,4 –259,2

Omräkningsdifferens –10,2 0,1 –1,6

Försäljning/utrangeringar 1,8 6,2 43,1

Omklassificeringar – – 170,3

Årets avskrivning enligt plan –7,3 –4,8 –32,0

Utgående ackumulerade avskrivningar –93,7 –77,9 –79,4

 
Bokfört värde 40,8 38,9 38,1

Bokfört värde för tillgångar under finansiella leasingåtaganden

Not 21 Pågående nyanläggningar
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 38,9 39,4 36,2

Omräkningsdifferens 1,8 –0,5 –0,1

Försäljning/utrangering – – –7,1

Inköp 56,7 20,9 56,6

Omklassificeringar –24,6 –20,9 –46,2

72,8 38,9 39,4

Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Kapitalförsäkringar 21,1 – –

Aktier i Cobra Biologics Holding AB – – 4,0

Finansiellt lån till Crossject SA – 4,4 4,4

Övriga aktier och andelar 1,0 0,3 0,1

Depositioner 0,4 – 0,2

22,4 4,7 8,8

Redovisade innehav är värderade i nivå III till anskaffningsvärde då officiella marknadsvärden inte är tillgängliga.  
Kapitalförsäkring i koncernen är hänförlig till den tyska förmånsbaserade pensionsplanen.

Not 23 Varulager
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Råvaror och förnödenheter 178,2 165,0 176,6

Varor under tillverkning 94,7 86,5 85,6

Färdiga varor och handelsvaror 140,3 139,7 128,3

413,1 391,2 390,4

Varulager redovisat till nettoförsäljningsvärde 51,8 48,8 48,7
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Not 24 Kundfordringar
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Kundfordringar, brutto före reserv för osäkra kundfordringar 240,3 226,1 240,7

Reserv för osäkra kundfordringar vid årets början –2,4 –4,6 –11,5

Förvärvat i samband med rörelseförvärv – – –

Årets nedskrivningar –1,5 –1,5 6,0

Återföring av ej utnyttjad reserv 0,9 3,7 0,9

Kundfordringar, netto efter reserv för osäkra kundfordringar 237,2 223,7 236,0

 
Kundfordringar i SEK 111,2 96,8 107,2

Kundfordringar i EUR 82,9 82,5 96,7

Kundfordringar i GBP 39,8 43,4 30,4

Kundfordringar i USD 3,3 1,0 1,4

Kundfordringar i CHF – – 0,0

Kundfordringar övriga valutor – – 0,3

237,2 223,7 236,0

 
Åldersfördelning kundfordringar

< 3 månader 232,5 222,3 229,2

3–6 månader 6,5 2,8 3,6

> 6 månader 1,3 1,0 7,8

240,3 226,1 240,7

Koncernen har inga mottagna säkerheter för utestående kundfordringar. 

Not 25 Övriga fordringar
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Fordringar hos anställda 0,3 0,2 0,3

Momsfordran 10,5 8,6 15,9

Kostnader att vidarefakturera till kunder 3,4 – 0,2

Övriga fordringar 0,3 2,5 25,7

14,5 11,3 42,1

Not 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyror 9,7 10,0 8,5

Förutbetalda årsavgifter 6,6 2,7 2,5

Förutbetalda försäkringspremier 2,8 3,0 3,1

Upplupna intäkter 20,9 7,5 14,4

Förutbetalda livförsäkringar 1,1 12,8 –

Förutbetald skatt 0,1 10,0 –

Övriga förutbetalda kostnader 9,6 7,4 3,2

50,9 53,4 31,8

Not 27 Likvida medel
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Banktillgodohavanden 190,2 179,2 144,2
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Not 28 Eget kapital
2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående pensionsskuld

Stamaktier (kvotvärde 1kr) 12 685 715 12 685 715 12 685 715

Utdelning
Styrelsen har till bolagsstämman 2014 föreslagit ingen utdelning (4,00 kr per aktie 2012 och 0,00 kr per aktie 2011). Recipharms nya utdelningspolicy är att utdelningen ska 
baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen 
ska ha en jämn utveckling och uppgå till 30-50 procent av resultatet efter skatt för föregående räkenskapsår.

Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla investerares, kreditgivares och marknadens förtroende 
samt utgöra en grund för fortsatt tillfredsställande utveckling. Placeringar ska göras endast i finansiella värdepapper och liknande med ingen eller minimal risk.

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Finansiella skulder 600,0 598,8 645,9

Minus likvida medel och kortfristiga placeringar –190,2 –179,2 –144,2

Nettoskuld 409,8 419,6 501,7

Totalt eget kapital 680,8 625,1 514,1

 
Nettoskuldsättningsgrad (Nettoskuld / Totalt eget kapital) 0,60 0,67 0,98

Förändringen av nettoskulden beror främst på amorteringar under året.

Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen står under externa kapitalkrav.

Not 29 Avsättningar för pensioner
Förmånsbestämda pensionsplaner finns i dotterbolagen i Tyskland och Frankrike. 

Förmåns-bestämd nettoskuld 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Tyskland 85,3 65,9 57,4

Frankrike 9,6 7,8 5,6

Bokfört värde 94,8 73,7 63,0

Tyskland 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående pensionsskuld 65,9 57,4 52,4

Tjänstgöringskostnader 3,9 2,6 2,4

Räntekostnader 3,2 2,9 2,5

- Aktuariella vinster/förluster till följd av förändringar i demografiska antaganden –3,3 –0,2 –

- Aktuariella vinster/förluster till följd av förändringar i finansiella antaganden 6,1 6,9 1,8

Tjänstgöringskostnader under tidigare perioder 0,6 – –

Effekt av ändrade valutakurser 3,1 –2,1 –0,4

Betalningar från pensionsplanen –2,3 –1,6 –1,3

Omklassificeringar 8,2 – –

Utgående balans 85,3 65,9 57,4

Aktuariella antaganden: 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Medellivslängd efter pensionsdagen, män/kvinnor 18,8 / 22,9

Omsättningshastighet anställda 3,0% 3,0% 3,0%

Finansiella antaganden

Räntesats 3,8% 4,2% 4,8%

Årlig löneökning 3,0% 3,0% 3,0%

Pensionsålder 65–67 65 65

Anställningstid för att uppnå maximal ersättning – – –

Skattesats 28,08% 28,08% 28,08%

Den tyska förmånsbaserade pensionsplanen tillhandahåller ålders- och överlevandepension. Beloppet för den beviljade förmånen beror såväl på tjänstgöringstiden som på den 
lönerelaterade ökningen eller på den förmånsgrundande inkomsten. Endast ett fåtal förmånstagare har möjlighet att erhålla ytterligare handikappförmåner. Planen är ofonderad.
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Förmånstagarnas förmånskrav regleras av den tyska Tjänstepensionslagen. En följd av detta är att bolaget är skyldigt att öka sina betalningar allteftersom den förmånsbaserade 
pensionsskulden ökar. Bolaget är inte tvunget att finansiera den förmånsbestämda planen genom att dela på tillgångarna.

De finansiella riskerna från pensionsplanen täcks till viss del av en återförsäkring / kapitalförsäkring. Då denna kapitalförsäkring inte är säkrad vid en eventuell konkurs är 
den inte att betrakta som en plantillgång.

Frankrike
Den franska förmånsbaserade pensionsplanen tillhandahåller en engångsbetalning i samband med att den anställde pensioneras. Det finns inte något lagstadgat eller annars 
tvingande regelverk avseende finansiering av pensionsplanen.

De båda franska koncernbolagen övertog plantillgångar från sina tidigare ägare. Sedan bolagen förvärvades av Recipharm har inga utbetalningar till plantillgångarna gjorts.

Aktuariella antaganden: 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Omsättningshastighet 6,2% 6,2% 7,4%

Finansiella antaganden

Räntesats 3,2% 2,8% 4,3%

Årlig löneökning 2,0% 2,3% 2,3%

Pensionsålder 65,0 65 65

Anställningstid för att uppnå maximal ersättning 30 30 30

Skattesats 33,33% 33,33% 33,33%

Effekt från uppdaterad IAS 19 Ersättningar till anställda
Recipharms förmånsbaserade pensionsplaner har inte tidigare beräknats med korridormetoden. ändringen av redovisnings- standarden har därför inte medfört någon påverkan 
på den förmånsbestämda nettoskulden. Däremot har ändringen av standarden inneburit omklassificeringar i rapport över resultat och övrigt totalresultat samt i rapport över 
förändringar i eget kapital, och jämförelseåren har korrigerats som en följd av detta. Korrigeringar till jämförelsesiffror har gjorts enligt nedan:

Rapport över resultat och övrigt totalresultat: 2012 2011

Personalkostnader 3,4 2,4

Rörelseresultat för kvarvarande verksamhet 3,4 2,4

 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5,9 –0,6

Skatt på årets resultat –2,9 –0,4

Årets resultat 6,4 1,4

 
Aktuariella förluster på pensioner –9,3 –1,8

Uppskjuten skatt på aktuariella förluster på pensioner 2,9 0,4

Årets totalresultat 0,0 0,0

 
Resultat per aktie före utspädning 0,50 0,11

Resultat per aktie efter utspädning 0,50 0,11

Rapport över förändringar i eget kapital: 2012 2011

Årets resultat 6,4 1,4

Övrigt totalresultat –6,4 –1,4

Not 30 Övriga avsättningar
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Omstrukturering 18,4 3,2 3,1

Reklamationer 0,7 – 0,2

Valideringsbatcher 1,0 – –

Övriga avsättningar – 1,2 0,9

20,1 4,4 4,2

Förändring av avsättningar under året 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående balans 4,4 4,2 18,7

Ianspråktaget under året –0,5 –1,2 –9,3

Återföring outnyttjade belopp –1,2 –0,7 –6,3

Avsatt under året 17,4 2,1 1,1

Utgående balans 20,1 4,4 4,2
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Not 31 Övriga långfristiga skulder
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Skuld tilläggsköpeskilling – 23,0 31,9

– 23,0 31,9

Denna skuld avser tilläggsköpeskilling för tidigare gjorda förvärv.
Per 31 december 2013 redovisas dessa som kortfristig skuld. 

Not 32 Leverantörsskulder
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Leverantörsskulder i SEK 37,8 38,9 61,3

Leverantörsskulder i EUR 65,2 64,3 78,3

Leverantörsskulder i GBP 7,1 3,4 7,9

Leverantörsskulder i andra utländska valutor 2,5 3,2 6,5

112,6 109,8 153,9

Not 33 Övriga skulder
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Skulder till anställda 0,0 0,1 0,1

Personalens källskatt 7,3 6,9 6,8

Moms 11,7 11,6 11,1

Skuld köpeskilling dotterföretag 23,3 – –

Övriga skulder 1,8 13,3 39,5

44,1 31,9 57,6

Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Semesterlöneskuld och arbetstidsförkortning 50,8 44,3 46,8

Sociala avgifter 19,7 18,6 38,1

Vinstdelning och bonus 25,0 22,5 23,9

Övriga personalkostnader 1,1 8,4 2,4

Omstruktureringsreserv 0,9 – 5,3

Upplupna räntekostnader 2,8 – 2,9

Upplupna skatter 11,2 – 1,6

Förutbetalda intäkter 0,6 – 1,1

Upplupna fastighets- och energikostnader 4,7 – –

Upplupna finansiella kostnader 6,0 – –

Övriga upplupna kostnader 35,2 64,6 35,0

158,0 158,4 157,2
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Not 35 Ställda säkerheter för egna skulder

KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Företagsinteckningar 83,0 83,0 83,0

Fastighetsinteckningar Karlskoga, Bofors 1:10 10,8 12,3 12,3

Fastighetsinteckningar Strängnäs, Kemisten 3 14,2 19,4 19,4

Garanti till förmån för konvertibellånsinnehavare 40,0 40,0 40,0

Garanti till förmån för kund 14,5 – –

Aktierna i Recipharm Participation SAS, beräknade nettotillgångar 245,2 72,0 75,4

Aktierna i Recipharm Fontaine SAS, beräknade nettotillgångar – 123,9 107,6

Aktierna i Recipharm Monts SAS, beräknade nettotillgångar – 65,2 63,0

Aktierna i Recipharm Ltd, beräknade nettotillgångar 0,0 0,0 0,0

Aktierna i Recipharm Verwaltung GmbH, beräknade nettotillgångar 67,1 79,5 57,0

Aktierna i Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH, beräknade nettotillgångar – 123,8 133,8

Aktierna i Recipharm Stockholm AB, beräknade nettotillgångar 23,3 19,1 19,1

Aktierna i Recipharm Strängnäs AB, beräknade nettotillgångar 5,9 5,9 5,7

Aktierna i Recipharm Karlskoga AB, beräknade nettotillgångar 2,2 0,8 0,8

Aktierna i RPH Pharmaceuticals AB, beräknade nettotillgångar 32,6 7,0 23,5

Aktierna i Recipharm Höganäs AB, beräknade nettotillgångar 3,2 – –

Summa koncernen 542,0 651,9 640,4

Not 36 Eventualförpliktelser
KONCERNEN

KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Borgensförbindelser för Recipharm Karlskoga Fastighets AB, Org, nr. 556657-8315 10,8 12,3 12,3

Borgensförbindelser för Recipharm Strängnäs Fastighets AB, Org, nr. 556885-6842 14,2 – –

25,0 12,3 12,3

Not 37 Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Verkligt värde Bokfört värde

KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Lån och fordringar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 22,4 4,7 8,8 22,4 4,7 8,8

Kundfordringar 237,2 223,7 232,2 237,2 223,7 232,2

Övriga fordringar 14,5 11,3 42,1 14,5 11,3 42,1

Likvida medel, banktillgodohavande 190,2 179,2 129,0 190,2 179,2 129,0

Likvida medel, kortfristiga placeringar – – 15,2 – – 15,2

464,3 418,9 427,4 464,3 418,9 427,4

Övriga finansiella skulder

Räntebärande skulder, långfristig del 1) 362,1 433,6 330,2 359,0 429,6 330,2

Räntebärande skulder, kortfristig del 241,0 169,2 315,7 241,0 169,2 315,7

Leverantörsskulder 112,6 109,8 153,9 112,6 109,8 153,9

Övriga skulder 44,1 31,9 57,6 44,1 31,9 57,6

759,8 744,5 857,4 756,7 740,5 857,4

1)  Räntebärande skulder, kortfristig del avser den del av de långfristiga skulder som kommer amorteras under 2014 (2013 respektive 2012), samt utnyttjad del av beviljad 
koncernkontokredit. Per den 31 december 2013 ingår konvertibelskulden i kortfristiga räntebärande skulder. 

I upplysningssyfte beräknas ett verkligt värde på räntebärande skulder genom en diskontering av framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterad till aktuell 
marknadsränta. Värdering återfinns i nivå 3 då koncernen antagit att kreditmarginalen är densamma som när lånet upptogs. 
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KONCERNENS FINANSIELLA SKULDER OCH FÖRFALLOSTRUKTUR

2013-12-31 Räntesats Valuta
Nominellt 

belopp < 1 mån 1–3 mån 3–12 mån 1–5 år > 5 år
Bokfört 

värde

Banklån 1) 2,792% EUR 5,5 – – – 48,7 – 48,7

Banklån 1) 2,794% EUR 14,6 – 10,0 30,0 90,7 – 130,7

Banklån 1) 3,026% GBP 6,9 – – – 73,9 – 73,9

Banklån 1) 3,014% GBP 11,7 – – – 125,6 – 125,6

Banklån 2) 3,508% SEK 25,0 0,1 0,3 1,3 7,0 16,3 25,0

Konvertibla skuldebrev 2,342% SEK 39,0 – – 39,0 – – 39,0

Checkräkningskredit 1) 2,790% EUR 2,5 – – 22,4 – – 22,4

Checkräkningskredit 1) 3,024% GBP 1,0 – – 10,7 – – 10,7

Checkräkningskredit 1) 3,210%–3,508% SEK 127,1 – – 127,1 – – 127,1

S:a räntebär. skulder 0,1 10,3 230,5 345,9 16,3 603,1

Leverantörsskulder 112,6 – – – – 112,6

Summa 112,7 10,3 230,5 345,9 16,3 715,7

1) Till Banklån och checkräkningskredit finns ett antal kovenanter kopplade. De kovenanterna är: Nettoskuld/Rörelseresultat före avskrivningar, Kassaflöde/(Amortering+räntor) 
och Räntetäckningsgrad. 

Resultat- och kassaflödesmåtten baseras på den senaste 12-månadersperioden.

Recipharm ligger inom accepterade gränser för kovenanterna. Räntesatserna baseras på relevant IBOR plus marginal. Ränteperioder varierar mellan 1, 3 och 6 månader.
2) Fastighetslån avseende fastigheter i Karlskoga och Strängnäs.

2012-12-31 Räntesats Valuta
Nominellt 

belopp < 1 mån 1–3 mån 3–12 mån 1–5 år > 5 år
Bokfört 

värde

Banklån 1) 2,448% EUR 5,5 – – – 47,0 – 47,0

Banklån 1) 2,683% EUR 16,9 – – 10,0 135,5 – 145,5

Banklån 1) 3,023% GBP 6,9 – – – 72,2 – 72,2

Banklån 1) 2,528% GBP 11,7 – – 10,0 112,8 – 122,8

Banklån 2) 2,160% SEK 26,7 0,1 0,3 1,3 7,0 18,0 26,7

Konvertibla skuldebrev 3,460% SEK 41,3 – – – 41,3 – 41,3

Checkräkningskredit 1) 2,683% EUR 2,5 – – 21,5 – – 21,5

Checkräkningskredit 1) 3,023% GBP 1,0 – – 10,4 – – 10,4

Checkräkningskredit 1) 2,810%–3,952% SEK 115,4 – – 115,4 – – 115,4

S:a räntebär. skulder 0,1 0,3 168,6 415,8 18,0 602,8

Leverantörsskulder 109,8 – – – – 109,8

Summa 109,9 0,3 168,6 415,8 18,0 712,6

2011-12-31 Räntesats Valuta
Nominellt 

belopp < 1 mån 1–3 mån 3–12 mån 1–5 år > 5 år
Bokfört 

värde

Banklån 2) 3,065% SEK 28,3 0,1 0,3 1,3 7,0 19,6 28,3

Banklån 1) 3,838% EUR 5,5 – – – 48,8 – 48,8

Banklån 1) 3,795% EUR 7,4 – – 66,1 – – 66,1

Banklån 1) 3,387% EUR 19,1 – 19,7 59,1 92,1 – 170,9

Banklån 1) 3,080% GBP 11,7 – – – 125,0 – 125,0

Konvertibla skuldebrev 3,660% SEK 37,8 – – – 37,8 – 37,8

Checkräkningskredit 2,810% SEK 169,0 – – 169,0 – – 169,0

S:a räntebär. skulder 0,1 20,0 295,5 310,6 19,6 645,9

Leverantörsskulder 153,9 – – – – 153,9

Summa 154,0 20,0 295,5 310,6 19,6 799,8

Checkräkningskredit 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Koncern 200,0 200,0 250,0
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KONVERTIBELPROGRAM
Bolaget gav i mars 2009 ut ett konvertibellån med rätt för styrelsen och de anställda att förvärva konvertibler i bolaget. Konvertiblerna utgör ett sammansatt instrument där 
varje delkomponent ska klassificeras var för sig och redovisas separat för att bättre spegla instrumentets ekonomiska innebörd. Vid emissionstillfället redovisaskonvertiblerna 
i en skulddel och en eget kapitaldel med hjälp av en residualvärdemetod. Skulden värderas således till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden 
i efterföljande perioder. Det innebär att skulddelens ursprungliga redovisade värde kommer att räknas upp med en effektiv ränta och vid förfall uppgå till nominellt belopp. 
Egetkapitaldelen hanteras på samma sätt som övrigt eget kapital och omvärderas inte över tiden. I de fall konvertering av skulder sker, tas skulddelen bort från balansräkningen 
och redovisas i eget kapital. Per balansdagen uppgår eget kapitalkomponenten till 0,6 mkr (1,4).

Villkor för konvertibler redovisas nedan:

Antal: 653 200 st
Nominellt belopp: 60 kr/konvertibel 
Konverteringskurs: 55,9 kr/aktie
Konverteringstid: 6 februari 2014–5 april 2014
Löptid: 6 april 2014 (i den mån konvertering ej har skett)
Ränta: STIBOR 6M +0,75% + mellanskillnaden STIBOR 6M och 12M sista dagen STIBOR 12M noterades.
Ränteutbetalning: 6 april varje år. 

Känslighetsanalys
Ränterisk
Effekten på koncernens finansnetto under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång på 1 procentenhet (100 baspunkter) givet de räntebärande tillgångar och 
skulder som finns per balansdagen:

Valuta (Räntebärande tillgångar och skulder) 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Total effekt på årets resultat före skatt –6,4 –6,5 –6,3

Valutarisk
Effekten av en 10-procentig förstärkning av den svenska kronan för aktuellt räkenskapsår och baserat på att alla andra faktorer (t.ex. räntan) förblir oförändrade. Påverkan 
har endast inkluderats för de valutor med väsentliga valutaflöden, vilka är EUR och GBP. Under dessa räkenskapsår har ingen hedging gjorts med påverkan av dessa siffror, 
innebärande också då att liknande siffror (med omvänt tecken) skulle redovisas vid en 10-procenting försvagning.

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Effekt på årets resultat –11,1 1,9 20,0

Effekt i eget kapital exkl. årets resultat –19,8 –20,2 –54,5

Summa förändring på eget kapital –30,9 –18,3 –34,5

Valutarisken kopplat till leverantörsskulder och kundfordringar bedöms som ej signifikant då en 10 % ändring i valutakurs av nettoflödet är liten under utestående kredittid mellan 
fakturering och betalning. Effekten på det operativa resultatet, räntor och skatt utgår från nettobelopp per valuta. Effekten på övriga finansiella poster baseras på vägt snitt av 
årets räntebärande finansiella skulder och tillgångar. Effekten på eget kapital, excl årets resultat, baseras på vägt snitt av skulder till moderbolaget och dotterbolagens eget kapital.

Väsentliga valutakurser använda i bokslut Genomsnittskurser Balansdagskurser

Land Valuta 2013 2012 2011 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

EURO EUR 8,6494 8,7053 9,0335 8,9430 8,6166 8,9447

Storbritannien GBP 10,1863 10,7340 10,4115 10,7329 10,4914 10,6768

USA USD 6,5140 6,7754 6,4969 6,5084 6,5156 6,9234
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Not 38 Resultat från avyttring av verksamhetsgren
Recipharm AB avyttrade per den 30 Juni 2011 aktierna i Recipharm Biologics (80,1%) och RecipharmCobra Biologics Ltd (100%) till Cobra Biologics Holding AB. Försäljningspriset 
uppgick till 4 mkr. Den huvudsakliga orsaken till beslutet att avyttra Biologicsverksamheten var fortsatta förluster, främst som en följd av de svåra marknadsförutsättningarna. 

Konsoliderad resultaträkning – avyttrad verksamhet 2013 2012 2011

Intäkter – – 30,1

Kostnader – – –65,1

Resultat före skatt – – –35,0

Skatt på årets resultat – – –

Resultat efter skatt – – –35,0

Resultat från omvärdering av tillgångar och skulder – före skatt – – –40,0

Skatt – – –

Resultat från omvärdering av tillgångar och skulder – efter skatt – – –40,0

Summa resultat från avyttrad verksamhet – – –75,0

Rapport över kassaflöden – avyttrad verksamhet 2013 2012 2011

Resultat före skatt – – –35,0

Justering för ej kassaflödespåverkande poster – – 3,1

Betald inkomstskatt – – –1,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital – – –32,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital – – –10,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten – – –43,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten – – 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – – 0,0
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revisorsrapport avseende historisk 
finansiell information
Till styrelsen i Recipharm AB (publ), org.nr. 556498-8425.

Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Recipharm AB (publ) på sidorna 86–114, som omfattar koncern-
balansräkningarna per den 31 december 2013, 31 december 2012 och 31 december 2011 och koncernresultaträkningarna, 
kassaflödesanalyserna och redogörelserna för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett sammandrag av väsentliga redo-
visningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett 
sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlighet med 
international financial reporting standards så som de antagits av eu, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig 
normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta 
fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegent-
ligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i prospekt-
förordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i enlighet 
med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att vi följer etiska regler och 
har  planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter.

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt innebär att utföra 
granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda 
granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om 
de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets fram-
tagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som 
är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella 
rapporterna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande.
 
uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International Financial Reporting 
Standards så som de antagits av EU av koncernens ställning per den 31 december 2013, 31 december 2012 samt 31 december 
2011 samt av koncernens resultat, redogörelse för förändringar i eget kapital och kassaflöde för dessa år.
 

Stockholm den 19 mars 2014
 
Ernst & Young AB
 
michael forss
auktoriserad revisor
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Definitioner och ordlista

deFINITIONeR
jOINT leAd MANAGeRS
carnegie och seb

MANAGeRS
carnegie, seb och swedbank

eRbjudANdeT
Inbjudan att förvärva aktier av serie B i 
recipharm i enlighet med detta prospekt

huVuDAKTIEÄgARnA
avser recipharms två grundare lars 
backsell och thomas eldered som 
genom b&e participation ab äger 
samtliga 25 371 430 aktier i Recipharm 
(fördelat på 12 685 716 aktier av serie A 
och 12 685 714 aktier av serie B, var och 
en med ett kvotvärde om 0,50 SEK).

b&e participation ab ägs indirekt 
till 100 procent av Lars Backsell och 
thomas eldered

nASDAQ Omx STOCKhOLm
nasdaQ omX stockholm ab

plAceRINGSAVTAleT
ett avtal om placering av aktier 
i recipharm som planeras ingås 
omkring den 2 april 2014 mellan 
huvudaktieägarna, bolaget 
och managers

pROSpeKTeT
recipharms prospekt i samband med 
erbjudandet

RECIPhARm, BOLAgET ELLER 
KONceRNeN
med ”recipharm”, ”bolaget” eller 
”koncernen” avses i detta prospekt 
Recipharm AB (publ), org.nr. 556498-
8425 eller, beroende av sammanhang, 
den koncern i vilken recipharm ab 
(publ) är moderbolag

öVeRTIlldelNINGS OpTIONeN
Utöver Erbjudandet har 
Huvudaktieägarna i Recipharm förbun-
dit sig att på begäran av carnegie och 
SEB sälja ytter ligare aktier för att täcka 
eventuell övertilldelning i samband med 
erbjudandet

ORdlISTA
ApI
active pharmaceutical ingredient – aktiv 
farmaceutisk ingrediens

bATch
tillverkningssats

beRedNINGSFORM
Den form i vilken läkemedel administre-
ras till patient

beTAlAKTAMeR
antibiotikum som innehåller en kemisk 
struktur som kallas för  betalaktamring. 
De flesta betalaktamantibiotika är 
antingen penicilliner eller cefalosporiner

bRANded GeNeRIcS 
Samlingsnamn för läkemedelsprodukter 
som antingen är 
1) en ny doseringsform av ett läkemedel 
som saknar patentskydd och där den 
nya doseringsformen produceras av en 
tillverkare som ej står bakom upptäckten 
av den aktuella molekylen eller 
2) består av en kopia av den aktuella 
molekylen i ett ej patentskyddat läke-
medel med ett specifikt varunamn

blOcKbuSTeR
En mycket framgångsrik medicinsk 
produkt som genererar en årlig intäkt på 
minst en (1) miljard USD för läkemedels-
bolaget som äger rätten till produkten

cdMO
Contract Development and Manu fac-
turing Organi sation – En leverantör av 
tillverknings- och utvecklingstjänster

cMO
Contract Manufacturing Organisation 
– En leverantör av tillverkningstjänster

FdA
u. s. food and drug administration 
är den amerikanska myndighet som 
 kontrollerar alla aspekter inom utveck-
ling, tillverkning och kommersialisering 
av läke medelsprodukter i usa

FASTA beRedNINGAR
till exempel tabletter och kapslar

FRySTORKnIng/LyOFILISERIng
Vissa läkemedel frystorkas under till-
verkningsprocessen, i syfte att avlägsna 
vatten från substansen. Substansen 
fryses först ner, och placeras sedan 
i ett vakuum, vilket gör att vatten avgår 
som ånga. detta är en väldigt skonsam 
metod, varför det används för värme-
känsliga substanser

GAleNISK FARMAcI
behandlar läkemedelsberedningars sam-
mansättning och framställning

gEnERIKA, gEnERISKA LÄKEmEDEL
Lågpriskopior av läkemedel för vilka 
patenten löpt ut

GMp
Good Manufacturing Practice

GRANulAT
Läkemedelsform bestående av små korn 
som är avsedda att tas via munnen. 
kornen kan vara små och av pulver-
karaktär eller större. Ibland kan kornen 
lösas upp i vätska som sväljes eller 
blandas in i maten 

hAlVFASTA beRedNINGAR
till exempel krämer och salvor 

hORMONeR
Ett hormon är ett signalämne som fri-
sätts från en plats i kroppen till blodet, 
för att ge en signal till någon annan 
plats, t. ex. ett organ

MIKROVåGSTORKNING
avlägsnande av vatten genom mikro-
vågsteknik vid tillver kandet av läkemedel

OuTSOuRcING
Innebär att ett företag mot betalning 
låter ett annat företag sköta en eller 
flera processer

POTEnTA LÄKEmEDELSPRODuKTER
Kraftfulla läkemedel med stor påverkan

PRImÄRTILLVERKnIng
tillverkning av insatsvaror till läkemedel

SEKunDÄRTILLVERKnIng
Tillverkning av färdiga läkemedel

VIAl
Små kärl eller flaskor av glas för för-
varing av läkemedel

VMI
Lagernivåer hanterade av leverantör

 



inbjudan till förvärv av aktier i recipharm ab (publ)    117    

adresser

bOlAGeT
recipharm ab (publ)

lagervägen 7
136 50 Jordbro

sverige
Tel: +46 (0)8 602 52 00

www.recipharm.com

jOINT leAd MANAGeRS Och jOINT bOOKRuNNeRS
carnegie investment bank ab (publ)

 Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm

sverige

skandinaviska enskilda banken ab (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8

106 40 Stockholm
sverige

cO-leAd MANAGeR
swedbank ab (publ)
Regeringsgatan 13
105 34 Stockholm

sverige

ReVISOR
Ernst & Young AB

Jakobsbergsgatan 24
Box 7850

103 99 Stockholm
sverige

leGAl RådGIVARe TIll bOlAGeT
Setterwalls Advokatbyrå AB

 Arsenalsgatan 6
Box 1050

101 39 Stockholm
sverige

juRIdISK RådGIVARe TIll MANAGeRS
Hammarskiöld & Co AB

Skeppsbron 42
Box 2278

103 17 Stockholm
sverige
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