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Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 
2 kap 25 och 26§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens 
Förordning EG nr 809/2004. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspek-
tionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar 
sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt 
lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bl.a. USA, 
Kanada, Japan och Australien, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående 
stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker kan anmäl-
ningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. De teckningsrätter och aktier, som 
kommer att utges av Genovis i samband med erbjudandet, har inte registrerats och kommer inte 
att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej 
heller i enlighet med någon motsvarande lag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater, Kanada, 
Japan eller Australien. Följaktligen får dessa teckningsrätter och aktier inte, direkt eller indirekt, 
utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, 
Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag 
från registreringskrav föreligger. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av 
innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av 
svensk domstol exklusivt.

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

Företrädesrätt Fyra (4)  aktier i Genovis 
oavsett aktieslag ger rätt 

att teckna en (1) ny aktie 
av serie B i Genovis

Emissionskurs 7 SEK

Avstämningsdag 12 mars 2008

Teckningstid 14 mars – 7 april 2008

Sista dag för handel med 
aktier inkl teckningsrätter

7 mars 2008

Första dag för handel med 
aktier exkl teckningsrätter

10 mars 2008

Handel med 
teckningsrätter

14 mars – 2 april 2008

Handel i betald tecknad 
aktie (BTA) 

14 mars – tills dess att 
emissionen registrerats

Övrig information

Handelsplats FirstNorth

ISIN kod Genovis B-aktie SE0000700858

Kortnamn GENO B

Handelspost 200 aktier

Kommande informationstillfällen 2008

Årsstämma 17 april

Kvartalsrapport januari – mars 17 april

Halvårsrapport januari – juni 14 augusti

Kvartalsrapport januari-september 23 oktober

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

Definitioner

Genovis, Bolaget Genovis AB (publ), 
orgnr. 556574-5345. eller 

Genovis AB (publ) med 
dotterbolag beroende på 

sammanhang.

Koncernen Genovis AB (publ) 
med dotterbolag.

First North First North, del av den 
nordiska börsen OMX

VPC VPC AB, Box 7822, 
103 97 Stockholm.

Innehåll
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Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som 
erbjuds till teckning genom detta prospekt skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som 
väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för över-
sättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en 
översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra 
delarna av prospektet. 

Biologi - vetskapen om livet - ger ny mer personlig medicin
Framtidens biotekniska läkemedel kommer att ta mer hänsyn till varje persons unika biologi än vad traditionella läkemedel 
gör. Genovis har utvecklat en teknik, NIMT® (Nano Induced Magnetic Transfer), som bland annat kan underlätta utveck-
lingen av just biotekniska läkemedel för cancer och ärftliga sjukdomar. Vägen dit är lång men Genovis vill vara med och 
påskynda utvecklingen. Genovis äger samtliga patenträttigheter till sin teknik och sina produkter vilka består av partiklar i 
nanostorlek, en grupp proteiner samt kunskap om hur de kan utnyttjas som effektiva forskningsverktyg.

Genovis bidrar med forskningsverktyg
Genovis marknadsför partiklar som är designade för att klara olika förutbestämda applikationer och rutiner samt levererar 
partiklar direkt på uppdrag av kunden. Totalt levererar Genovis 12 produkter inom två applikationsområden. 

1.  Biomolecule delivery and imaging: 
 Genovis produkter  består av nanostrukturer som kunderna använder som verktyg för att transportera in biomolekyler 

i celler och för att visualisera celler.
 
2.  Antibody tools:
 Genovis har kombinerat sin teknologiplattform NIMT® med flera patentskyddade proteiner. Kunderna använder dessa 

produkter som verktyg för att studera antikroppar, för att framställa antikroppar och för att modifiera dem. 

Mål och strategi
Bolaget som sedan start finansierat sin verksamhet genom riskkapital genomgår sedan 2007 en stor förändring i och med 
övergången från renodlad forskningsverksamhet till forskning/produktutveckling och försäljning. Bolagets främsta mål är en 
kraftig försäljningsökning på flera marknader under åren 2008-2009.

Övergripande mål
• Genovis skall vara ett bolag med stabil, lönsam verksamhet och med god tillväxtpotential.
• Närvaro på alla för Gemovis viktiga marknader.
• Genovis skall vara en arbetsplats som kan attrahera, behålla och utveckla en kreativ, ambitiös och kunnig personal.

Mål för 2008
• Bolaget skall nå positivt resultat och kassaflöde under andra halvåret.
• Genovis skall genomföra minst fyra produktlanseringar under året.

Strategi
För att nå de operativa och finansiella målen arbetar Genovis utifrån följande strategier. En effektiv intern organisation och 
ett globalt nätverk av partners och distributörer. Organisk tillväxt på de marknader där det bedöms vara till fördel med en 
stark närvaro för att öppna de mest effektiva säljkanalerna. Bbehålla en fortsatt innovativ forskning och produktutveckling.

Marknad
Möjligheten att skapa nya bioteknikbaserade läkemedel mot sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar 
i hjärna och nervsystem och ärftliga sjukdomar leder till förväntningar och stora investeringar inom läkemedelsindustrin 
samt anslag till den akademiska forskningen.  Detta är också den stora drivkraften bakom efterfrågan och utvecklingen av 
nanoteknik inom Life Science Industrin. Denna marknadssituation i kombination med efterfrågan på ny teknik inom den 
prekliniska forskningen är de enskilt största drivkrafterna bakom efterfrågan på produkter av den typ som Genovis utvecklar. 
Bolaget uppskattar att det finns nästan 1 miljon anställda inom medicinsk grundforskning (akademi inkluderat) och 
preklinisk forskning globalt. Kostnaderna för preklinisk forskning i läkemedelsföretag och bioteknikföretag uppgår till 
cirka 20 miljarder dollar årligen. Den totala marknaden för de applikationer/produktgrupper som Genovis representerar 
uppskattas till cirka 900 miljoner dollar och USA är den dominerande geografiska marknaden.
Det finns flera etablerade konkurrenter på marknaden som riktar sig mot samma kundgrupper som Genovis.

Sammanfattning

SAMMANFATTNING
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Organisation
Genovis har idag 12 anställda varav en i USA. Moderbolaget Genovis AB ansvarar för ekonomi och finans, F&U, produktion 
och support medan huvudansvaret för försäljning på den amerikanska marknaden och global marknadsföring ligger på det 
helägda dotterbolaget Genovis Inc. USA

Styrelse, ledande befattningshavare, certified advisor och revisor 

• Styrelseledamöter
Hans Göran Arlock, styrelseordförande
Sarah Fredriksson, VD och styrelseledamot
Bo Håkansson, styrelseledamot
Nicklas Gerhardsson, styrelseledamot
Viveca Rüter, styrelseledamot

• Ledande befattningshavare
Sarah Fredriksson, VD och koncernchef
Fredrik Olsson, COO
Christopher R Wilkins, President & CEO Genovis Inc. USA 

Emissionsbeslut
För att kunna investera i en offensiv marknadsbearbetning har styrelsen den 6 februari under förutsättning av extrastämmans 
godkännande beslutat att genomföra en företrädesemission. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 26 
februari 2008. Emissionslikviden kommer att användas till uppbyggnad av Genovis försäljningskanaler i Europa, Nord-
amerika och på asiatiska nyckelmarknader samt finansiera marknadsföring och lanseringar under 2008. Genovis har lanse-
rat 12 produkter i slutet av 2007 och kommer att lansera ytterligare fyra nya produkter under innevarande år. 

Beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 2 177 246 aktier av serie B envar med ett 
kvotvärde på 0,40 SEK. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka med högst 870 898,4 SEK 
från 3 483 594,8  till högst 4 354 493,2 SEK. Antalet aktier kommer att öka med högst 2 177 246 aktier av serie B till att 
totalt omfatta 796 000 aktier av serie A och 10 090 233 aktier av serie B. Emissionskursen har fastställts till 7 SEK, vilket 
medför att Bolaget, vid full teckning, tillförs högst 15 240 722 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas 
uppgå till cirka 1 MSEK inkl. kostnaden för emissionsgarantin som uppgår till 460 000 SEK. Föregående nyemission år 
2006 genomfördes som en företrädesemission till befintliga aktieägare till en kurs om 7 kronor. Styrelsen beslöt att samma 
emissionskurs skall gälla vid förestående nyemission.

Emissionsgaranti
50 % av nyemissionen kommer att tecknas av styrelsen samt ytterligare 15 av de större aktieägarna, som samtliga muntligen 
avgivit avsiktsförklaring att teckna sig för sitt fulla innehav i Genovis.  Aktieägare Bo Håkansson och Farstorps Gård 
Förvaltnings AB som representerar 30,34  % av aktiekapitalet och 26,57 % av rösterna i Genovis, garanterar resterande del 
av emissionen  upp till 100%.  Garantiersättning utgår med 460 000 SEK. Avtalet som slöts den 26 februari 2008 förvaras 
på Bolagets kontor.

Historik
•  Genovis grundades 1999. 
•  Under 2001-2004 var verksamheten främst forskningsinriktad. Koncept, modeller och prototyper utvärderades. 
•  År 2005 övergick Genovis verksamhet till produktutveckling. 
•  I september 2006 testlanserade Genovis sina produkter på BiotechForum/Scanlab i Köpenhamn. 
•  2007 ett år efter testlanseringen inledde Genovis online försäljning på sin webbplats och fick sina första kunder.  Bolaget 

etablerade ett dotterbolag i USA och Chris Wilkins anställdes som dotterbolagschef med huvudansvar för den globala 
marknadsföringen. För att komma närmare den asiatiska marknaden och knyta kontakter med distributörer öppnade 
Genovis ett representationskontor i Hong Kong.

• Revisor
Kristina Anderson, auktoriserad revisor
BDO Nordic Malmö KB

• Revisorssuppleant
Kenneth Olsson, auktoriserad revisor
BDO Nordic Malmö KB

• Certified advisor
Mangold Fondkommision AB, Stockholm
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Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)

Sarah Fredriksson 565 000 287 900 9,79 37,32

Bo Håkansson med bolag 175 990 2 466 570 30,34 26,57

Nicklas Johansson 0 194 000 2,23 1,22

SSB CL Omnibus AC OM07 (15 pct) 0 158 000 1,81 0,99

Hans-Göran Arlock med bolag 0 142 500 1,64 0,9

Åke Svensson 0 100 000 1,15 0,63

Nordnet Luxembourg 0 89 820 1,03 0,56

Didrik Hamilton 0 74 880 0,86 0,47

Viveca Rüter 0 64 500 0,74 0,41

Riskfaktorer
Genovis verksamhet och kursutveckling är förenad med risker relaterade till bland annat immaterialrättsliga frågor, 
finansiering, beroende av nyckelpersoner, konkurrens, teknologirelaterade risker och marknad. Inför en investering i 
Genovis bör risken med en sådan placering noga övervägas. En närmare beskrivning av de mest betydelsefulla riskfaktorerna 
för Genovis återfinns under avsnittet ”Riskfaktorer”.

Finansiering och finansiell ställning
Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick den 31 december 2007 till 983 000 SEK, Bolaget kan 
konstatera att tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven under de närmaste 12 månaderna saknas. Genom föreliggande 
nyemission, som är garanterad tillförs Bolaget tillräckligt kapital för att tillgodose aktuellt behov av rörelsekapital under den 
närmaste 12-månadersperioden. Därefter räknar Bolaget med att ytterligare behov av rörelsekapital kan tillgodoses genom ett 
positivt kassaflöde.

Finansiell information
Finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2006 – 2007 är hämtad ut Genovis reviderade koncern-
räkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS. Vidare används finansiell information i sammandrag avseende 
räkenskapsåren 2004 – 2005, vilka är hämtade ur Genovis reviderade räkenskaper och som upprättats i enlighet med tidigare 
svenska redovisnings principer, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. 
Koncernen bildades i Q4 2007 varmed inga jämförelsesiffror eller kassaflödesanalys för koncernen presenteras.

Aktien
B-aktierna i Genovis AB handlas på First North med kortnamnet GENO B och ISIN-kod SE0000700858. Aktierna handlas 
i poster om 200 aktier.

Utdelningspolitik
Genovis har under den senaste femårsperioden inte lämnat någon vinstutdelning.

Större aktieägare
Antal aktieägare i Genovis uppgick per den 31 december 2007 till 1 679. I tabellen nedan framgår större aktieägare per den 
31 december 2007.



8

SAMMANFATTNING

Koncern Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Resultaträkningar KSEK 200� 200� 200� 200�* 200�*

Nettoomsättning 256 256 0 0 1 
Övriga rörelseintäkter 76 76 107 200 221
Summa rörelsens kostnader -12 388 -12 387 -8 939 -4 324 -2 570
Rörelseresultat -12 056 -12 056 -8 832 -4 125 -2 349
Resultat efter finansiella poster -11 885 -11 885 -8 921 -4 171 -2 338
Uppskjuten skatt på årets resultat 3 307 3 307 2 497 1 168 654
Årets resultat -8 578 -8 577 -6 424 -3 003 -1 684

Koncern Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Balansräkningar KSEK 200� 200� 200� 200� 200�

Immateriella anläggningstillgångar 9 764 9 764 5 415 2 317 1 413
Materiella anläggningstillgångar 2 203 2 180 1 670 1 329 337
Uppskjutna skattefordringar 9 398 9 398 6 091 3 594 2 427
Övriga omsättningstillgångar 608 608 720 270 171
Likvida medel 491 403 18 349 1 665 1 004
Summa tillgångar 22 464 22 353 32 245 9 175 5 352
Eget kapital 19 399 19 399 27 977 3 921 1 525
Långfristiga skulder 616 616 683 754 857
Kortfristiga skulder 2 449 2 338 3 586 4 500 2 970
Summa  eget kapital och skulder 22 464 22 353 32 245 9 175 5 352

Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Kassaflödesanalys KSEK 200� 200� 200�* 200�*

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 448 -6 889 -3 602 625
Investeringsverksamheten -5 431 -3 835 -2 136 -1 043
Finansieringsverksamheten -66 27 408 6 399 -71
Periodens kassaflöde -17 945 16 683 662 -489
Likvida medel vid årets början 18 349 1 665 1 004 1 493
Likvida medel vid årets slut 403 18 349 1 665 1 004

Koncern Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Nyckeltal 200� 200� 200� 200� 200� 2003

Netttoomsättning 255 830 255 830 0 0 1 487 107 593
Res. efter finansiella poster -11 885 307 -11 884 523 -8 921 433 -4 170 887 -2 337 912 -2 130 333
Kassaflöde - -17 945 566 16 683 257 661 729 -489 027 -1 232 653
Kassaflöde/aktie -2,1 3,4 0,2 -0,2 -0,6
Eget kapital per aktie, SEK 2,23 2,23 5.8 1,5 0,8 1,6
Soliditet (%) 87 87 87 42 28 74
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg neg
Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg neg neg
Kassalikviditet (%) 40 40 532 43 40 806
Resultat per aktie -0,99 -0,99 -1,33 -1,12 -0,84 -0,77
Genomsnittligt antal anställda 6,5 6,5 4.5 4,5 4 3
Genomsnittligt antal aktier 8 708 987 8 708 987 4 838 490 2 678 390 2 003 390 2 003 390
Antal aktieägare 1679 1679 1700 1300 1300 1300
Utdelning/aktie 0 0 0 0 0 0

(* ej IFRS omräknade)
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Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande 
och i detta fall utgör Genovis inget undantag. Varje investerare 
måste själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och 
risker. Den som överväger att teckna sig för köp av aktier i Genovis 
men känner osäkerhet vid riskbedömningen, bör inhämta råd från 
kvalificerad rådgivare. Nedan beskrivs, utan inbördes rangord-
ning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Genovis 
framtida utveckling utan att göra anspråk på att vara heltäckande. 
En samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i 
detta prospekt samt en allmän omvärldsbedömning.

Riskfaktorer

Rörelserelaterade risker 

Teknikrelaterade risker
Tekniken är kontinuerligt under utveckling och det finns därför 
en risk att tekniken eller olika applikationer av tekniken inte 
fungerar som förväntat. Vidare finns risken att utvecklingen tar 
avsevärt längre tid än beräknat och därför genererar accelererande 
utvecklingskostnader. Företagsledningens strategi har därför varit 
att dela upp utvecklingen i mindre etapper och delmål och ut-
värdera utfallet i varje steg innan nästa påbörjas. 

Marknad
Genovis som befinner sig i en uppstartsfas när det gäller försälj-
ning är verksamt på en marknad med ett ständigt flöde av nya 
produkter. En misslyckad eller felriktad marknadsintroduktion 
kan innebära uteblivna förväntade intäkter och att Bolaget inte 
når uppsatta finansiella mål. Genom att arbeta nära kunderna och 
tillsammans med strategiska partners och distributörer minimeras 
risken för större bakslag i marknadsetableringen. 

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

Produktionsrelaterad risk
För vissa produkter kommer Genovis att vara beroende av extern 
produktionskapacitet, vilket kan påverka tiden för marknadsintro-
duktionen av dessa produkter. Genovis eftersträvar att minska 
riskerna i produktionsledet genom att sluta avtal med producenter 
med erfarenhet av produktion i liknande verksamheter. 

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

Patent och immateriella rättigheter
Det är viktigt för bolaget att skydda sin teknik genom patent och 
andra immateriella rättigheter och således behålla sitt teknikför-
språng. Företaget har en patentstrategi som syftar till att skydda de 
viktigaste delarna av teknologin. Det kan dock inte garanteras att 
Genovis kommer att kunna skydda erhållna patent och att in-
lämnade patentansökningar beviljas. Därtill finns en risk att nya 
teknologier utvecklas vilka kringgår eller ersätter bolagets patent. 
Bolaget bedömer idag att den egna teknologin ej gör intrång i 

RISKFAKTORER

andra bolags immateriella rättigheter. Trots detta kan garantier 
inte ges för att bolagets beviljade patent inte anses göra intrång i 
annans patent eller andra immateriella rättigheter. 

Finansiella risker 

Framtida kapital
Det finns ingen garanti för att kapital från nyemissioner tillsam-
mans med internt genererade medel kommer att räcka till dess att 
bolaget är kassaflödespositivt. Det finns heller ingen garanti för att 
nytt kapital kan anskaffas om behov uppstår eller för att sådant 
kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor.

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

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

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk utgörs av risk för att koncernen inte kan anskaffa 
medel för att möta sina åtaganden. Enligt bolagets prognoser och 
bedömningar kommer inte denna risk att inträffa under 2008. 

Kassaflödesrisk
Företagsledningen är medveten om vikten att minimera kapital-
bindning, bland annat i lager och kundfordringar. Inför den för-
väntade ökade verksamheten 2008 kommer bolaget att arbeta 
fokuserat med att hålla kapitalbindningen på önskvärt låg nivå. 

Risker förenade med aktien och 
erbjudandet

Aktierelaterade risker
En investering i Genovis kan komma att både stiga och sjunka i 
värde och det kan inte garanteras att en investerare kan komma att 
få tillbaka det satsade kapitalet. Aktien är listad på First North, del 
av den nordiska börsen OMX, vilket innebär en större risk än om 
aktien hade varit noterad på en reglerad marknad.  Mangold 
Fondkommission AB är likviditetsgarant åt Bolaget vilket bidrar 
till en stabilare omsättning av aktien. Aktiekursens utveckling är 
dock beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika 
men andra är knutna till aktiemarknaden som helhet där det är 
omöjligt för Genovis att kontrollera alla de faktorer som kan 
komma att påverka aktiekursen.

Ägare med betydande inflytande
Ungefär 60 procent av rösterna i Genovis kontrolleras av personer 
och bolag inom den största aktieägargruppen. Dessa personer kan 
tillsammans komma att utöva ett betydande inflytande på alla 
ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna ägarkoncen-
tration kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra 
intressen än huvudaktieägarna.
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Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Genovis att med företrädesrätt teckna nya aktier i 
Bolaget. Innehav av fyra (4) aktier, oavsett aktieslag, medför rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B. Emissionskursen har 
fastställts till sju (7) SEK, vilket medför att Bolaget, vid full teckning, tillförs högst 15 240 722 SEK före emissionskostnader. 
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1 MSEK inklusive kostnaden för emissionsgarantin som uppgår till 460 
KSEK. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. I det fall inte samtliga nya aktier 
tecknas med företrädesrätt skall styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta belopp bestämma om och i vilken utsträck-
ning tilldelning av aktier tecknade utan företräde skall äga rum. Föregående nyemission år 2006 genomfördes som en fö-
reträdesemission till befintliga aktieägare till en kurs om 7 kronor. Styrelsen beslöt att samma emissionskurs skall gälla vid 
förestående nyemission.

Styrelsen i Genovis är ansvarig för den information som lämnas i detta prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga 
försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I övrigt hänvisas till 
redogörelsen i detta prospekt, vilket är upprättat av styrelsen för Genovis med anledning av föreliggande nyemission.

Lund i mars 2008
Styrelsen, Genovis AB (publ)

Bakgrund och motiv till erbjudandet   
Genovis utvecklar och marknadsför produkter, som används som verktyg inom den medicinska forskningen. Genovis har 
utvecklat en unik teknik, NIMT®, som bland annat kan underlätta utvecklingen av biotekniska läkemedel för bl.a. cancer 
och ärftliga sjukdomar. Genovis äger samtliga patenträttigheter till sitt unika koncept som bygger på avancerad nano-
teknologi.
 
Genovis har finansierats via riskvilligt ägarkapital och bolaget har genomfört sju nyemissioner om totalt ca 45 MSEK sedan 
start. Bolagets främsta målsättning för 2007 var att färdigställa bolagets första produkter, att testa dem i referensprojekt 
tillsammans med testkunder samt att färdigställa en marknadsplan. Genovis lanserade en ny webbplats som säljstöd för 
distributörer och samarbetspartners den 27 september. Lanseringen av Genovis webbplats innebar vidare att bolaget kunde 
presentera de första produkterna i en online katalog och att bolaget under fjärde kvartalet 2007 fick sina första kunder via 
internetbaserad försäljning. Produktlanseringen har inneburit att resurser satsats inte bara på att färdigställa produkter utan 
också på att ta fram varumärke, marknadsföringsmaterial, design och produktbeskrivningar. Som ett led i marknadsbearbet-
ningen har koncernens organisation förstärkts med en marknadschef, Chris Wilkins med kompetens inom marknadsstrategi, 
försäljning och marknadsföring. Wilkins är anställd som dotterbolagschef för Genovis Inc. USA som bildades under det 
fjärde kvartalet 2007. 
 
För att kunna investera i en offensiv marknadsbearbetning har styrelsen den 6 februari under förutsättning av extrastämmans 
godkännande beslutat att genomföra en företrädesemission. Emissionslikviden kommer att användas till uppbyggnad av 
Genovis försäljningskanaler i Europa, Nordamerika och på asiatiska nyckelmarknader samt finansiera marknadsföring och 
lanseringar under 2008. Genovis har lanserat 12 produkter i slutet av 2007 och kommer att lansera ytterligare fyra nya 
produkter under innevarande år. 
 
Mot denna bakgrund har styrelsen i Genovis AB den 6 februari 2008, under förutsättning av extra stämmans godkännande, 
beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 2 177 246 aktier av serie B envar med ett 
kvotvärde på 0,40 SEK. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka med högst 870 898,4 SEK 
från 3 483 594.8 SEK till högst 4 354 493,2 SEK. Antalet aktier kommer att öka med högst 2 177 246 B-aktier till att 
totalt omfatta 796 000 aktier av serie A och 10 090 233 aktier av serie B. Erbjudandet innebär en utspädningseffekt på ca 
20 % av aktiekapitalet i Genovis. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 26 februari 2008.

Inbjudan till förvärv av aktier 

INBjUdAN TILL FÖRVäRV AV AKTIER
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Styrelsen i Genovis AB beslutade den 6 februari 2008 om 
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 
26 februari 2008. Nedan anges villkor och anvisningar för 
Erbjudandet.

Avstämningsdag och företrädesrätt till 
teckning 
Den som på avstämningsdagen den 12 mars  2008 är regist-
rerad som aktieägare i Genovis AB (publ) äger företrädes-
rätt att för fyra (4) gamla aktier, oavsett aktieslag, teckna en 
(1) ny B-aktie. Sista dag för handel med aktier inklusive 
teckningsrätt, är den 7 mars 2008. Första dag för handel 
med aktier exklusive teckningsrätt är den 10 mars 2008.

Emissionskurs för B-aktien
De nya B-aktierna emitteras till en kurs om sju (7) SEK per 
aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsrätter
Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per registrerad aktie, 
oavsett aktieslag. För teckning av en (1) nyemitterad aktie 
krävs fyra (4) teckningsrätter.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med 
den 14 mars 2008 till och med den 7 april 2008. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden, dock 
maximalt med 14 dagar.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter för B-aktien sker på First 
North under perioden 14 mars till och med den 2 april 
2008. Tecknarens bank/förvaltare handlägger förmedling 
av köp och försäljning av teckningsrätter. Efter tecknings-
tiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering 
från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för 
teckning av aktier senast den 7 april 2008 eller säljas 
senast den 2 april 2008 för att inte förfalla värdelösa. 
Den aktieägare som inte använder erhållna tecknings-
rätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas 
en utspädning av sitt aktieinnehav om 20 procent. 

 

direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 
nämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC för 
Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emis-
sionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från 
VPC, särskild anmälningssedel och prospektet. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat 
antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den 
i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över 
panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning 

Villkor och anvisningar 
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen 
av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Genovis är förvaltar-
registrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken 
emissionsredovisning, prospektet eller särskild anmälnings-
sedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet 
med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig 
kontant betalning senast den 7 april 2008. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den, med emissions-
redovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller 
med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna tecknings-
rätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta in-
betalningsavin användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej 
användas. 
Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat 
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den 
särskilda anmälningssedeln användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på 
anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det 
antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalnings-
avin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker 
således genom utnyttjande av inbetalningsavin.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fond-
kommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld an-
mälningssedel skall i samband med betalning skickas eller 
lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fond-
kommission tillhanda senast klockan 15.00 den 7 april 
2008. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmäl-
ningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmäl-
ningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Genovis
Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015 51

VILLKOR OcH ANVISNINGAR
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VILLKOR OcH ANVISNINGAR

Teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med företrädes-
rätt, skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat 
aktier utan stöd av företrädesrätt. Teckning av aktier utan 
företrädesrätt skall ske under samma period som teckning 
av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 
14 mars 2008 till och med den 7 april 2008 och skall ske i 
poster om 200 aktier. Anmälan om teckning utan företrädes-
rätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under 
Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Mangold 
Fondkommission på adress enligt ovan. Någon betalning 
skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier 
utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges 
nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold 
Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 7 
april 2008. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmäl-
ningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelnings-
besked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas 
senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräknings-
notan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit 
tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbju-
dande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellan-
skillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, 
Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissio-
nen, kan vända sig till Mangold Fondkommission på telefon 
enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med be-
kräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) 
skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är 
bokförda som BTA på VPkontot tills nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av 
maj 2008.

delregistrering
Enligt den nya aktiebolagslagen, vilken trädde i kraft den 1 
januari 2006, får under vissa förutsättningar del av emissionen 
registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till del-
registrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission 
kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första 
serien benämns BTA 1 i VPC-systemet. BTA 1 kommer att 
omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering 
skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas 
för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade 
aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen 
och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt regist-
rerats vilket beräknas ske i början av maj 2008. Aktieägare 
vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller 
fondkommissionär erhåller information från respektive för-
valtare.

Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på First North från den 14 
mars 2008 till och med att emissionen registrerats vid Bolags-
verket.
För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier 
av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas sam-
tidigt på First North. Dagen efter avnotering av BTA 1 
kommer handel i BTA 2 att inledas. Slutlig registrering 
beräknas ske i början av maj 2008.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i början av maj 2008, ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från VPC. Dock kan delregistrering 
av emissionen komma att ske hos Bolagsverket (se ovan). 
Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna omvand-
ling. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltar-
registrerat kommer information från respektive förvaltare.

Notering
B-aktierna i Genovis handlas på First North med kortnamnet 
GENO B och har ISIN-kod SE0000700858. Aktierna 
handlas i poster om 200 aktier.

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

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till utdelning från och med verk-
samhetsåret 2008, givet att sådan ges. Ingen utdelning per 
aktie har ägt rum.
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KONcERNcHEFENS ORd

If you make a product good enough, even though you live in the depths of the forest the public will make a path to your door, says 
the philosopher. But if you want the public in sufficient numbers, you would better construct a highway. 
- William Randolph Hearst

Jag har varit med Genovis från idé till kund, en underbar resa som ändrat karaktär flera gånger. Tidigt i utvecklingen drevs 
vi av utmaningen att visa på nanostrukturernas möjligheter för att sedan bemästra tekniken att producera och hantera dem. 
Det klarade vi. Nu är vår målsättning att bli bäst på att marknadsföra och sälja nanobaserade produkter till nöjda kunder. 

Genovis erbjuder helt nya tekniska lösningar till kunder som ofta arbetar med avancerad forskning. Kan vi med hjälp av ny 
teknik frigöra energi, spara tid, öka säkerheten i resultaten och därmed underlätta vardagen i laboratoriet så kommer våra 
kunder att kunna trimma sin affärsmodell vare sig det gäller läkemedelsutveckling eller banbrytande grundforskning.  

Våra produkter skall finnas tillgängliga för kunder på samtliga viktiga marknader inom ett år. Initialt kommer vi främst att 
arbeta med distributörer för att sprida Genovis varumärke och ge vår organisation en så lång räckvidd som möjligt på kort 
tid. Utöver de 12 produkter som introducerades under fjärde kvartalet förra året planerar vi i år för minst fyra nya produkt-
lanseringar. Den första genomförs i skrivande stund. Genom att arbeta med nyheter och uppdateringar vill vi visa våra 
potentiella kunder möjligheterna med vår teknik och underlätta försäljningstillväxt på nya marknader. I USA, som är den 
enskilt största marknaden för bolagets produkter, har vi valt att etablera ett dotterbolag. Genovis skall växa organiskt i USA 
för att snabbare etablera och utveckla en stark närvaro, något som är en förutsättning för att etablera lönsamma relationer 
med kunder och framtida partners.

Nanoteknik erbjuder fantastiska möjligheter. Tekniken växer och tar plats. Genovis tar nu ett nytt avstamp i produktutveck-
lingen och fokuserar på de projekt som har den största tillväxtpotentialen, delivery och imaging i vävnadsprov och i djur-
modeller. Kunden skall effektivt kunna använda vår teknik under hela den prekliniska resan från studier i provrör till försök 
i djurmodeller (så kallade in vivo försök). På så sätt öppnar Genovis nya strategiska marknader.

För att kunderna skall hitta oss måste vi skylta upp och bygga snabba vägar via en effektiv marknadskommunikation. Med 
hjälp av kapitaltillskottet från nyemissionen kommer vi att investera i marknadsföring samt utbildning av distributörer 
och säljare. Genovis team och ägare tar nu ett steg till på väg mot ett vinstgivande företag och jag önskar nya såväl som 
gamla aktieägare varmt välkomna mot nya mål.

Lund i mars 2008
Sarah Fredriksson

Kunderna ger Genovis ny drivkraft och energi
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Vision
Genovis vision är att bygga ett företag som kan tända stjärnor. Med Genovis teknik och produkter skall 
våra kunder få hjälp och inspiration att nå genombrott i sin forskning och utveckling av framtidens 
läkemedel och behandlingsformer. Vi vill skapa en kreativ och flexibel miljö som får varje medarbetare 
och partner att sikta mot att göra det omöjliga möjligt. 
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Biologi – vetenskapen om livet – ger ny mer personlig medicin

”Jag känner livet i mig” ropade Madicken en vårmorgon i sagans värld. Hur känns livet? Att känna hjärtat som bankar i 
bröstet eller träningsvärk efter en hård fysisk utmaning är upplevelser som påminner oss om livet ner i minsta cell i kroppen. 
Vetenskapen om livet börjar i den enskilda cellen och det är även där som nyckeln till gåtorna bakom flera sjukdomar finns. 
Våra kroppar är uppbyggda av ca 60 biljoner celler. Varje cell består av c:a 75 % vatten. Resten är olika molekyler och de är 
framförallt proteiner, fett, salter, socker och arvsmassa (DNA- och RNA molekyler). Fostrets celler får tidigt sina uppdrag 
och vitt skilda livsuppgifter. På så sätt bildas olika vävnader, som i sin tur bygger upp olika organ. En del celler blir experter 
på att röra sig, medan andra exempelvis tar emot information eller reglerar ämnesomsättning, men alla celler behåller 
samma grundstruktur och samma arvsmassa. 

Ibland händer det att cellen slutar att fungera normalt och det märks genom att våra organ inte längre klarar sina uppgifter. 
Vi har olika namn på de symtom som kroppen då uppvisar. Det vi ofta möter i vardagen är diabetes, cancer och ledgångs-
reumatism. För att kunna förstå hur vi kan bota eller bromsa sådana sjukdomar måste vi först förstå biologin i de mänskliga 
cellerna på detaljnivå (på molekylär nivå).  

Forskare har under flera årtionden arbetat med att studera funktion och utseende på olika biomolekyler i provrör, det vill 
säga i helt artificiella miljöer. Nästa steg är att studera vilken effekt dessa biomolekyler har inuti en cell. Det går att förmå 
celler att växa och dela sig utanför kroppen i provrör och med hjälp av ny teknik, bland annat från Genovis, kan forskarna 
studera olika biomolekyler och deras effekter inuti cellen. Miljön är fortfarande inte densamma som inne i kroppen, men 
på detta sätt kan flera olika biomolekylers funktion studeras parallellt i flera olika celltyper. I takt med att funktionen för 
de olika molekylerna klarnat har det också visat sig vara mycket fördelaktigt att använda våra kroppsegna molekyler som 
läkemedel. Ett sådant exempel är antikroppar som normalt är en del av vårt immunförsvar, men som också kan modifieras 
så att de kan användas som läkemedel mot t.ex. cancer.

Life Science industrin har kommit ett steg närmare det ultimata målet att kunna förstå och påverka den enskilda individens 
hälsa genom att påverka biologins olika molekyler. Framtidens läkemedel kommer därför troligen att ta mer hänsyn till 
varje persons unika biologi än vad traditionella läkemedel gör. Det skulle ge effektivare behandling och mindre bieffekter. 
Innan vi är där återstår en hel del forskning och utveckling som Genovis vill vara med och påskynda med hjälp av ny teknik. 

VERKSAMHET

Verksamhet
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Genovis bidrar med verktygen
Genovis har sedan det grundades 1999 utvecklat en teknik som kallas NIMT® (Nano Induced Magnetic Transfer). Produk-
terna används av forskare på läkemedelsbolag, bioteknikbolag eller inom den akademiska forskningsvärlden. Själva uppfin-
ningarna bakom NIMT® och den kommersiella utvecklingen av säljbara produkter har skett i gränslandet mellan biologi, 
kemi och fysik. Genovis äger samtliga patenträttigheter till sin teknologi och sina produkter vilka består av partiklar i na-
nostorlek, en grupp proteiner samt kunskap om hur de kan utnyttjas som effektiva forskningsverktyg.

Affärsidé
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker baserade på unika nanostrukturer som 
kan underlätta, möjliggöra och påskynda nya upptäckter i händerna på forskare inom den globala Life Science industrin.

Genovis marknadsför partiklar som är designade för att klara olika förutbestämda applikationer och rutiner samt levererar 
partiklar direkt på uppdrag från kunden. Genovis levererar idag produkter inom två olika applikationsområden.

1.  Biomolecule delivery and imaging
  Genovis produkter  består av nanostrukturer som kunderna använder som verktyg för att transportera in biomolekyler 

i celler och för att visualisera celler.
 
2.  Antibody tools
  Genovis har kombinerat sin teknologiplattform NIMT® med flera patentskyddade proteiner. Kunderna använder dessa 

produkter som verktyg för att studera antikroppar, för att framställa antikroppar och för att modifiera dem.
  De produkter som Genovis marknadsför finns överskådligt presenterade i tabell 1.

Målsättningar och strategi

Mål
Genovis verksamhet har fram tills idag dominerats av renodlad forskning och utveckling och finansierats via riskvilligt 
kapital. Under 2007 och 2008 pågår en markant förändring i verksamheten då Bolaget övergår från forskningsverksamhet 
till forskning/produktutveckling och försäljning. Bolagets marknadsplan och kortsiktiga mål är uppsatta för att verifiera 
och testa bolagets affärsmodell under 2008. Detta för att Bolaget på sikt skall utvecklas i ett kostnadseffektivt och snabbt 
tempo utan att riskera stabiliteten. 

Bolagets främsta mål är en kraftig försäljningsökning på flera marknader under åren 2008 - 2009. 

Övergripande mål
•  Genovis skall vara ett bolag med stabil, lönsam verksamhet och med god tillväxtpotential.
•  Bolagets produkter skall finnas tillgängliga för kunder på alla geografiskt viktiga marknader.
•  Genovis skall vara en arbetsplats som kan attrahera, behålla och utveckla en kreativ, ambitiös och kunnig personal.

Mål för 2008 
•  Bolaget skall nå positivt resultat och kassaflöde under andra halvåret.
•  Genovis skall genomföra minst fyra produktlanseringar under året, se tabell 2.

Strategi
Genom att alltid sträva efter en effektiv intern organisation och kombinera den med partners, distributionsnät och ett 
globalt nätverk skall bolaget på ett flexibelt sätt nå de uppsatta målen för 2008 och 2009 . Bolaget skall växa organiskt på 
de marknader där det bedöms vara en fördel med stark närvaro för att öppna de mest effektiva säljkanalerna. 
Genovis skall bibehålla en stark och innovativ produktutveckling som skall fokusera på produkter som stärker kundens 
affärsmodell. Den finansiella strategin baseras fortsatt på principen att inte använda mer kapital än nödvändigt med 
bibehållen fokus och fart för Bolaget. Bolaget skall av egen kraft kunna finansiera en fortsatt innovativ produktutveckling. 
Pågående nyemission skall täcka de investeringar och det kapital som krävs för att genomföra marknadsplanen och för att 
bygga upp de försäljningskanaler som krävs för att nå ett positivt kassaflöde.

VERKSAMHET
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Affärsmodell

Kundrelation
Genovis typiska kund befinner sig i ett laboratorium någonstans på ett läkemedelsbolag, bioteknikbolag eller inom den 
akademiska forskningsvärlden. Fördelningen av kunderna mellan industri och akademi är cirka 50/50. Den främsta 
arbetsuppgiften för kunden är att upptäcka och testa substanser som skulle kunna bli läkemedel med hjälp av biotekni

Det tar mellan 10 och 20 år att utveckla ett nytt läkemedel. Genovis arbetar idag med produkter som skall underlätta arbetet och 
spara tid under den tidiga forskningsfasen fram till sk preklinisk fas. Målsättningen för Genovis är att i framtiden också kunna 
erbjuda verktyg som ökar effektiviteten och säkerheten även i klinisk fas.

Genovis erbjuder kunden

Ny teknik i form av verktyg
• Som sparar tid och ökar säkerheten utan att förlora i effektivitet i kundens utvecklingsarbete och värdekedja - från tidig 

forskning genom hela den prekliniska forskningen.
• Som har hög prestanda och är lättanvänd med hög säkerhet för användaren/forskaren. 

Kunskap
Genovis erbjuder kunskap och erfarenhet kring design, produktion och hantering av nanopartiklar.  För de olika produkt-
grupper som bolaget har till försäljning erbjuds kunden all den support som krävs för att kunden snabbt skall vara igång 
och få ut så mycket värde som möjligt av den nya produkten. Genovis erbjuder också helt kundspecifika lösningar för att 
anpassa Genovis standardprodukt till kundens särskilda behov och sätt att arbeta. Det finns flera tänkbara applikationer för 
Genovis produkter som inte ingår i produktsortimentet idag, men där Genovis på uppdrag eller i gemensamma projekt 
med kunden kan skapa och producera helt nya nanopartiklar. 

Tillgänglighet
För kunden är det viktigt att produkter och support finns tillgängligt på alla marknader oavsett tidsskillnader. Genovis 
målsättning är att driva och utveckla Bolagets webbplats för att kontinuerligt erbjuda bra service, utbildning och support 
samt att via olika försäljningskanaler hålla korta leveranstider. 

Modellens intäkts- och kostnadsstruktur
Intäkter genereras idag främst från försäljning av nanopartiklar och proteiner som förbrukningsvara.  Kunderna kan grovt 
delas in i två grupper med avseende på hur de arbetar. Den första gruppen som är störst till antalet (ca 90 %) använder 
Genovis produkter för mellan 10 och 200 prov i veckan medan en del kunder använder produkterna i så kallat High 
Throughput Screening (HTS) format där tusentals prover i veckan processas.  HTS kunder kräver en särskild kundrelation 
där prissättning, leveransmetoder och support är särskilt viktiga. 

Intäkter genereras också i form av konsultuppdrag i kombination med försäljning av nanopartiklar för applikationer som 
inte faller inom Genovis standard sortiment. I framtiden kan det även genereras intäkter via licenser framförallt för 
produkterna inom gruppen Antibody tools.

De rörliga kostnaderna för Genovis produkter är låga redan i relativt liten produktionsvolym och kan sänkas ytterligare vid 
större volymer utan att de fasta kostnaderna ökar. Utveckling och lansering av nya produktgrupper leder inte till någon 
markant ökning i de fasta kostnaderna då Genovis teknikplattform är väl utvecklad och bolaget har tillräcklig kapacitet för 
att hantera den typen av processer. Fasta kostnader utgörs framförallt av personalkostnader för produktion, support och 
marknadsföring samt kostnader för att underhålla och utöka Genovis patentportfölj.  

R&D Preklinisk fas

Genovis kan Genovis villGenovis gör

Klinisk fas Färdig Produkt
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Tabell 1
Produktgrupp Beskrivning Antal produkter

NIMT® FeOdot NIMT® FeOdots är nanometerstora järnoxidkärnor som kan designas 
för att klara olika förutbestämda applikationer och rutiner i forska-
rens vardag. De flesta av Genovis produkter innehåller NIMT® FeO-
dot men partiklarna säljs också separat och i kundanpassade lösningar.

8

NIMT® FeOlabel Här utnyttjar Genovis de magnetiska egenskaperna hos NIMT® 
FeOdot. Forskare kan med MRT (magnetisk resonanstomografi, 
magnetröntgen) spåra celler i studier på djur (huvudsakligen möss 
och råttor). Detta är viktigt vid läkemedelsutveckling för att få en 
uppfattning om läkemedelskandidaternas somatiska effekter, dvs 
effekter på hela den levande organismen och inte bara på celler eller 
organ.

2

NIMT®FeOfection Här använder Genovis NIMT® FeOdot för att kunna transportera in 
t.ex. en gen i cellen. För forskare är det viktigt att kunna studera vad 
som händer när t.ex. ett nytt arvsanlag (gen) förs in i cellen. Detta för 
att bl a öka förståelsen för hur sjukdomar uppstår och vad man kan 
göra för att förhindra att sjukdomar uppstår.

2

NIMT®FeOsilence Här används NIMT® FeOdot för att föra in siRNA i cellen. Genom 
att föra in siRNA i cellen har man möjlighet att stänga av en gens 
aktivitet. Detta utnyttjas av forskare eftersom man här kan se en 
potential till läkemedel. Kan man slå av en gens aktivitet har man 
möjlighet att t.ex. stoppa utvecklingen av den genetiska sjukdomen 
Alzheimers. 

1

FabRIcATOR® Vid utveckling av antikroppsbaserade läkemedel är läkemedelsindu-
strin endast intresserad av en del av antikroppen. FabRICATOR® 
har förmågan att klyva antikroppar och klyva alla på exakt samma 
ställe. Detta på mycket kortare tid än för konventionella metoder.

2

Tabell 2
Produkter som lanseras 2008

NIMT®FabRIcATOR KIT En kombination av Genovis nanopartiklar och enzymet FabRICATOR® som tillsam-
mans blir det mest effektiva verktyget för antikroppsfragmentering på marknaden

AbdUcTOR™ Unikt protein som underlättar tillverkning och kvalitetskontroll av antikroppar

LIBERATOR™ Ett enzym som tvättar bort antikroppar från celler

NIMT®FeOsilence 2 En ny siRNA delivery produkt avsedd för bla vissa stamceller
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Marknad
Forskningsrapporter indikerar att användningen av nanotekniken inom läkemedelsutveckling och hälsovård kommer att 
öka exceptionellt under den närmsta femårsperioden (Nanotechnology, 2007 Business Insights). De tre nyckelområdena 
där tekniken kommer att ha störst inverkan är delivery (läkemedelsformulering), diagnostik och övervakning/imaging 
(Salamance-Buentello F, Persad, Dl, Court EB et al, (2005) Nanotechnology and the developing world. PLoS Med 2 (5): e97). 
De största drivkrafterna bakom denna förväntan är:

•  Möjligheten att göra mer målsökande läkemedel, dvs bara behandla sjuka celler och inte friska.
•  Förbättra doseringen och på så sätt minska biverkningar.
•  Göra det möjligt med delivery av nya biologiska läkemedel som RNA, peptider och proteiner.
•  Helt nya metoder för övervakning och imaging.
•  Små medicinska implantat.
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Utvecklingen av nanoteknikmarknaden

Innan nanotekniken kan bli en realitet som läkemedel är det mycket utveckling kvar och en del regulatoriska frågeställ-
ningar som skall lösas. Idag används nanoteknik i det prekliniska arbetet både inom akademi och industri och det är inom 
detta område som användningen av nanotekniken såväl som tekniken i sig utvecklas snabbt.

Möjligheten att skapa nya bioteknikbaserade läkemedel mot sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar 
i hjärna och nervsystem och ärftliga sjukdomar leder till förväntningar och stora investeringar inom läkemedelsindustrin 
samt anslag till den akademiska forskningen.  Detta är också den stora drivkraften bakom efterfrågan och utvecklingen av 
nanoteknik inom Life Science industrin. Denna marknadssituation i kombination med efterfrågan på ny teknik inom den 
prekliniska forskningen är de enskilt största drivkrafterna bakom efterfrågan på produkter av den typ som Genovis utvecklar. 

Källa: Nanotechnology,2007, Business Insights
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Fördelning av marknaden

Bolaget uppskattar att det finns nästan 1 miljon anställda inom medicinsk grundforskning (akademi inkluderat) och 
preklinisk forskning globalt. Kostnaderna för preklinisk forskning enbart i läkemedelsföretag och bioteknikföretag uppgår 
till cirka 20 miljarder dollar årligen. Den totala marknaden för de applikationer/produktgrupper som Genovis representerar 
uppskattas till cirka 900 MUSD och USA är den dominerande geografiska marknaden. En kort sammanfattning av 
marknaden för Genovis olika produktgrupper finns presenterade i tabellen nedan. Marknaden för nanostrukturer i andra 
applikationer än de som Genovis marknadsför i dagsläget finns inte med i denna uppställning.

siRNA Gene delivery Imaging/sorting Antibody tools

Marknadens 
storlek (MUSD) 1-6 150 500 200 80

Genovis målsegment  (MUSD) 6 100 150 20 40
Årlig tillväxtpotential 
(% CAGR 2008-2011) 1-5 20 10 20 15

Konkurrenter 
Genovis konkurrenter utgörs i nuläget främst av företag som marknadsför produkter inom de olika applikationerna 
beskrivna i tabellen ovan och inte lika direkt av andra bolag som utvecklar nanostrukturer. Konkurrenterna utgörs av stora 
globala företag som levererar många olika typer av produkter till den prekliniska forskningsindustrin som till exempelvis 
BioRad, EppendorfBrinkman, Invitrogen,  Qiagen, Promega, New England Biolabs och Fisher Scientific. En annan grupp 
av konkurrenter är de företag som fokuserar på att vara specialister på en produktgrupp som till exempelvis Amaxa, Inovio, 
Stratagene,  PolyPlus Transfection och Synvolux Therapeutics, som alla erbjuder produkter för siRNA delivery och 
genöverföring. Inom produktgruppen Antibody tools är PIERCE (FisherScientific) och Ge Healthcare två av de dominerande 
bolagen på marknaden idag Specialiserade konkurrenter använder ett flertal säljkanaler medan de större globala bolagen i 
stor utsträckning arbetar med direkt försäljning.

Marknads strategi
För att nå uppsatta mål kommer Bolaget under 2008 och 2009 i sin marknadsbearbetning att utgå från följande strategier:
•  Genovis skall sprida bolagets och produkternas varumärke genom annonsering på relevanta webbsidor, via e-mail 

utskick och sponsorplats på konferenser. Alla aktiviteter skall hållas fokuserade och konsistenta för att underlätta för en 
global expansion tillsammans med nya partners och distributörer. 

•  Underlätta effektiva produktlanseringar genom att prioritera kontinuerlig utbildning av distributörer/partners.
•  Genomföra en oavbruten uppföljning och analys av säljprocessen.   
•  Publicera resultat från Genovis R&D i egen regi och i samarbete med referenskunder i vetenskapliga tidskrifter.
•  Presentera Genovis på konferenser och möten som är viktiga i branschen ur vetenskaplig och kommersiell synvinkel.

Överskådlig presentation av marknaden för de produkter/applikationer som Genovis marknadsför idag. Genovis intäkter 
kommer även att genereras från försäljning av  nanopartiklar i helt andra applikationer och i form av sk custom made 
produkter. Det marknadsunderlaget är svårt att bedöma i dagsläget och är därför inte med i denna översikt.

1. Outlook for RNAi 2007 – Business Insights. 2 The Gene Silencing Dashboard, Feb 2007. 3 Percepta Associates RNAi/
microRNA 2007 Market Report. 4  Select Biosciences 2005 RNAi Report, Jul 2005 – Biocompare. 5. BCC Research Inc  
6. Bolagets egna uppskattningar. 7. Endast den del av marknaden som innefattar magnetiska partiklar är inkluderad



23

VERKSAMHET

Försäljning, marknadsföring och support 
Genovis Inc. har det övergripande ansvaret för försäljning och uppbyggnad av säljkanaler i USA samt marknadsföringen av 
bolagets produkter och lanseringar globalt. Genovis i Sverige har ansvaret för försäljning och utvidgning av distributionsnät 
i Europas samt i Asien med hjälp av ett representationskontor i Hong Kong. För att hantera en geografisk expansion har 
bolaget investerat i en webbaserad struktur som skall stödja koncernens samtliga anställda samt underlätta för distributörer 
och partners. Detta i form av undervisning, försäljningsmaterial, support internt och direkt till kund, logistik samt försäljning 
via internet.  

Produktion
All produktion och lager finns på Genovis i Sverige. När storleken på det man producerar blir mindre och mindre, ju mer 
krävande och känslig blir också produktionsprocessen. Kunskapen kring samt produktionen av Bolagets produkter är ett 
absolut kärnvärde för koncernen. Därför bygger och utvecklar Genovis sin produktionskapacitet för att möta efterfrågan 
och utvecklingen av nya produkter.

Vad innebär produktion i nanovärlden?
Produktion i nanovärlden är en stor utmaning, dels för att materialens egenskaper många gånger drastiskt skiljer sig från 
hur samma material beter sig i vår vanliga värld, dels för att det man arbetar med storleksmässigt är så litet. Möjligheten att 
direkt kunna observera individuella partiklar är mycket begränsad, och kräver ofta tidsmässigt betungande och mycket 
avancerade mät eller analysinstrument. En positiv sida av att det som produceras är så litet, är att behoven av utrymme för 
produktion är små. Även en mycket stor produktion kan klaras i begränsade lokaler. Teoretiskt skulle Genovis kunna täcka 
världens totala behov av reagens inom sitt produktområden i ett eller några få dragskåp.

Hur kontrollerar man något som är så litet?
Av central betydelse är att, som inom all produktion, kunna kontrollera och kvalitetssäkra det man producerar på ett säkert 
och effektivt sätt. Svaret på frågan är i dagsläget en kompromiss mellan fysikalisk och kemisk analys och funktionellt test. 
Utvecklingen går här som inom många andra områden rasande snabbt, och Genovis läser hela tiden av forskningsfronten 
när det gäller analys av nanomaterial, och gör strategiska nyinvesteringar i analysutrustning, samt köper in analystjänster 
där detta är befogat.

Medelantalet anställda 2003 200� 200� 200� 200�

Sverige 3 3.75 4,5 4,5 6,5
USA 0 0 0 0 0,3

Organisation
Under fjärde kvartalet 2007 etablerade Genovis ett dotterbolag i USA, Genovis Inc. Det helägda dotterbolaget har det 
övergripande ansvaret för försäljning och uppbyggnad av säljkontor i USA. På moderbolaget Genovis AB i Lund ligger 
huvudansvaret för ekonomi och finans, produktion, support samt forskning & utveckling. VD och COO har det övergri-
pande ansvaret för koncernens verksamhet.
Den 31 december 2007 var antalet anställda i koncernen 12 personer varav en i USA, jämfört med 5 personer under 
samma period föregående år.

Sarah Fredriksson Fredrik Olsson

VD

Genovis
Inc.

COO

R. Chris Wilkins
ägarandel 100 % 

CEO

Genovis
AB

Organisationsstruktur
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Forskning och utveckling

Produktutveckling är en ständigt pågående process hos Genovis för att stärka det befintliga produktutbudet med nya 
produkter och applikationer. I dag finns sex produktgrupper med flera produkter i pipeline. Utvecklingen utgår från de 
nanostrukturer och produktionsmetoder som utgör kärnan i verksamheten. Att designa och producera bra nanopartiklar 
på beställning är en svår konst och Genovis har nu en bred erfarenhet på området. Genovis arbetar också i nära samarbete 
med forskningsgrupper både inom akademi och industri under utvecklingen av produkter i pipeline.

Utmaningen och möjligheten ligger i storleken
Vi människor är duktiga på att bedöma storlek, avstånd och mängder i ”mellan världen” den värld som våra sinnen ser och 
upplever omkring oss, vilket kanske inte är så konstigt, eftersom det är den värld som våra hjärnor under årmiljoner långsamt 
utvecklades för att överleva i. Vi är väldigt duktiga på att bedöma och snabbt bilda oss uppfattningar på avstånd från cm 
till km, och tider  från sekunder till år. När man går ner i storlek, från centimeter (hundradelar av en meter) till nanometer 
(miljarddelar av en meter), likaledes uppåt från km till ljusår, (9 460 730 472 580,8 km) så får vi många gånger svårt att 
gripa om dessa storheter. Konsekvenserna kan bli att vanliga uppfattningar som många gånger baseras på ”sunt förnuft” helt 
slutar att fungera, den vanliga “logiken” hänger helt enkelt inte med. Hur många är egentligen 100 000 000 000 000 st, 
eller hur långt är det verkligen till vintergatans centrum? Det är en stor utmaning som möter alla som jobbar i nanovärlden 
eller inom astronomin. 

Genom att hantera denna utmaning på rätt sätt blir det möjligt att göra strukturer i nanostorlek.  En antikropp är 5-10 
nanometer stor, ett virus är ca 100 nanometer och genom att bygga strukturer i samma storlek som naturens byggstenar får 
vi bättre förutsättningar för att kunna påverka biologin i dess naturliga miljö.

Pipeline – nya produkter
•  Produkter för delivery och imaging som skall kunna användas i djurmodeller (in vivo).
 Dessa produkter kräver en väl designad nanopartikel som kan användas i djurmodeller.  Målsättningen är att kunden 

skall kunna använda Genovis produkter från de första testerna i provrör till mer avancerade försök i djurmodeller.
•  Förbättrade siRNA delivery och genöverförings metoder.
 Det finns celler som det är oerhört svårt att genomföra en genöverföring eller siRNA delivery på. Genom att utveckla 

en ny variant av NIMT ®Nanoheater skall det bli möjligt för Genovis kunder att hantera även dessa svåra celler.
•  Fler antibody tools
 Ett antal proteiner är under utvärdering för att bli kommersiella produkter. Kunden skall erbjudas effektivare sätt att 

hantera antikroppar. 
•  Produkter och applikationer som kan generera nya avsättningsmarknader för Genovis nanopartiklar är under ständig 

utvärdering.

Patent

NIMT® tekniken finns beskriven i ett flertal patentansökningar. Den första ansökan är beviljad i Australien, Syd Korea och 
inom EU och är under fortsatt bedömning i ett flertal länder. De uppföljande patentansökningarna är under internationell 
granskning och under våren 2007 fick Genovis ett patent beviljat av patentmyndigheten i Sydkorea.

I maj 2007 förvärvade Genovis ett antal proteintekniker som komplement till NIMT® tekniken. För dessa finns beviljade 
patent i USA, i utvalda europeiska länder och i Japan. Det finns också patentansökningar som befinner sig i slutfasen av 
den internationella granskningen, vilket innebär att företagets patentportfölj kommer att utökas betydligt de närmaste 
åren.  

Genovis äger samtliga patenträttigheter till sin teknologi och sina produkter och har även registrerat ett flertal varumärken 
internationellt.
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Genovis i sammandrag, 
kort historik
Sommaren 1999 kläcktes idén till det som senare skulle bli 
NIMT®. Genovis grundades samma år och Sarah Fredriksson 
var ensam anställd under åren 1999 och 2000.

Under 2001-2004 var verksamheten främst forsknings-
inriktad. Koncept, modeller och prototyper utvärderades. 
Antalet anställda i bolaget ökade under denna period från 
en till fem. 

År 2005 övergick Genovis verksamhet till produktutveck-
ling. Den första produktserien togs fram och utvecklings-
arbetet intensifierades genom investering i ny utrustning 
och i nya lokaler. Utvecklingsresultat presenterades både i 
Sverige och internationellt. 

I september 2006 testlanserade Genovis sina produkter på 
BiotechForum/Scanlab i Köpenhamn, med stort intresse 
från marknaden och branschen. Därefter inleddes samarbeten 
med referenskunder. Olika forskningsgrupper genomförde 
tester där man använde sig av Genovis NIMT® teknik. 

I maj månad 2007 ingick Genovis avtal med Hansa Medical 
AB om förvärv av patent och licens avseende biotekniska 
industriella applikationer för en grupp bakteriella ytproteiner. 
De proteiner som ingår i avtalet skall framför allt användas 
som komponenter i produkter avsedda för antikroppsbaserad 
forskning och framtagning av antikroppsfragment. 

Samma år bildade Genovis dotterbolag i USA, Genovis Inc, 
med kontor i Boston. Christopher Wilkins anställdes som 
dotterbolagschef med huvudansvar för den globala marknads-
föringen. För att komma närmare den asiatiska marknaden 
och knyta kontakter med kunder och distributörer öppnade 
Genovis ett representationskontor i Hong Kong.

I september ett år efter testlanseringen i Köpenhamn inledde 
Genovis onlineförsäljning på sin webbplats och fick sina för-
sta kunder.

Genovis levererar idag produkter inom fem olika produkt-
grupper; NIMT®FeOsilence, NIMT® FeOfection, NIMT® 
FeOlabel, NIMT® FeOdots och NIMT® FabRICATOR. 

Under åren 1999- 2008 har Bolaget genomfört 7 nyemis-
sioner om ca 45 MSEK och antal aktieägare har under 
perioden ökat från två till cirka 1 700.

GENOVIS I SAMMANdRAG, KORT HISTORIK

Idén till det som senare skulle bli NIMT®.
Genovis grundades samma år

Sarah Fredriksson var ensam anställd
under åren 1999 och 2000.

Verksamheten främst forskningsinriktad.
Antalet anställda i bolaget ökade till fem.

Genovis verksamhet övergår
till produktutveckling. Den första
produktserien tas fram.

Genovis testlanserar sina produkter på 
BiotechForum/Scanlab i Köpenhamn,
Forskningsgrupper genomför tester med 
Genovis NIMT® teknik.

Genovis ingår avtal med Hansa Medical AB.
I USA bildas dotterbolaget Genovis Inc.
Genovis inleder onlineförsäljning.

Idag levererar Genovis produkter inom 
fem olika produktgrupper.
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Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2006 – 2007 är hämtad ur Genovis reviderade 
koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS. Finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 
2004-2005 är hämtade ur Genovis reviderade räkenskaper och som upprättats i enlighet med tidigare svenska redovisnings-
principer, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. 

Bolaget har under 2004 bytt redovisningsprincip beträffande redovisningen av inkomstskatter, varvid RR9 tillämpas. 
Effekter på ingående eget kapital har beaktats enligt RR5. Under 2004 har även bedömningen av respektive patents 
avskrivningsperiod ändrats, så att avskrivningar inte sker under utvecklingsfasen.

Koncernen bildades i Q4 2007 varmed inga jämförelsesiffror eller kassaflödesanalys för koncernen presenteras.

Koncern Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Resultaträkningar KSEK 200� 200� 200� 200�* 200�*

Nettoomsättning 256 256 0 0 1 
Övriga rörelseintäkter 76 76 107 200 221
Råvaror och förnödenheter -857 -857 -737 -318 -265
Aktiverat arbete för egen räkning 232 232 144 0 0
Övriga externa kostnader -5 216 -5 468 -4 899 -1 300 -367
Personalkostnader -5 643 -5 394 -3 051 -2 465 -1 715
Avskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-576 -573 -395 -240 -222

Övriga rörelsekostnader -327 -327 0 -1 -1
Summa rörelsens kostnader -12 388 -12 387 -8 939 -4 324 -2 570
Rörelseresultat -12 056 -12 056 -8 832 -4 125 -2 349
Resultat efter finansiella poster -11 885 -11 885 -8 921 -4 171 -2 338
Uppskjuten skatt på årets resultat 3 307 3 307 2 497 1 168 654
Årets resultat -8 578 -8 577 -6 424 -3 003 -1 684

Koncern Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Balansräkningar KSEK 200� 200� 200� 200�* 200�*

Immateriella anläggningstillgångar 9 764 9 764 5 415 2 317 1 413
Materiella anläggningstillgångar 2 203 2 180 1 670 1 329 337
Uppskjutna skattefordringar 9 398 9 398 6 091 3 594 2 427
Övriga omsättningstillgångar 608 608 720 270 171
Likvida medel 491 403 18 349 1 665 1 004
Summa tillgångar 22 464 22 353 32 245 9 175 5 352
Eget kapital 19 399 19 399 27 977 3 921 1 525
Långfristiga skulder 616 616 683 754 857
Kortfristiga skulder 2 449 2 338 3 586 4 500 2 970
Summa  eget kapital och skulder 22 464 22 353 32 245 9 175 5 352

(* ej IFRS omräknade)

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANdRAG

Finansiell information i sammandrag



28

Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Kassaflödesanalys KSEK 200� 200� 200�* 200�*

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 448 -6 889 -3 602 625
Investeringsverksamheten -5 431 -3 835 -2 136 -1 043
Finansieringsverksamheten -66 27 408 6 399 -71
Periodens kassaflöde -17 945 16 683 662 -489
Likvida medel vid årets början 18 349 1 665 1 004 1 493
Likvida medel vid årets slut 403 18 349 1 665 1 004

Koncern Moderbolag Genovis AB Genovis AB Genovis AB Genovis AB
Nyckeltal 200� 200� 200� 200� 200� 2003

Netttoomsättning 255 830 255 830 0 0 1 487 107 593
Res. efter finansiella poster -11 885 307 -11 884 523 -8 921 433 -4 170 887 -2 337 912 -2 130 333
Kassaflöde -17 945 566 16 683 257 661 729 -489 027 -1 232 653
Kassaflöde/aktie -2,1 3,4 0,2 -0,2 -0,6
Eget kapital per aktie, SEK 2,23 2,23 5.8 1,5 0,8 1,6
Soliditet (%) 87 87 87 42 28 74
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg neg
Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg neg neg
Kassalikviditet (%) 40 40 532 43 40 806
Resultat per aktie -0,99 -0,99 -1,33 -1,12 -0,84 -0,77
Genomsnittligt antal anställda 6,5 6,5 4.5 4,5 4 3
Genomsnittligt antal aktier 8 708 987 8 708 987 4 838 490 2 678 390 2 003 390 2 003 390
Antal aktieägare 1679 1679 1700 1300 1300 1300
Utdelning/aktie 0 0 0 0 0 0

(* ej IFRS omräknade)

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANdRAG
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Omsättning
Bolaget inledde produktförsäljning den 27 september 2007 och har tidigare inte haft någon omsättning hänförlig till 
försäljning. Omsättningen för 2007 uppgår till 256 KSEK (0 KSEK, 0 KSEK). 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för helåret uppgick till –12 056 KSEK (–8 832 KSEK, -3 303 KSEK). De ökade rörelsekostnaderna är 
framförallt hänförliga till ökade personalkostnader.

Investeringar
Under året uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 1 015 KSEK (737 KSEK, 1 232 KSEK), avseende bl.a. 
laboratorieutrustning. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 4 415 KSEK (3 098 KSEK, 904 KSEK) 
och avser fortsatt utveckling av patent och prototyp samt förvärv av licens. Motsvarande investeringar uppgick 2005 till 1 232 
KSEK resp 904 KSEK. I januari och februari 2008 har de uppgått till 0 resp 0 KSEK.

Investeringsåtaganden
Bolaget har inte några pågående eller framtida investeringsåtaganden.

Kassaflöde
Bolaget inledde produktförsäljning den 27 september 2007 och har tidigare inte haft några intäkter av betydelse, vilket 
avspeglas i att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet är negativt för samtliga 
rapportperioder. Bolagets löpande verksamhet och investeringar har huvudsakligen finansierats med medel från genomförda 
nyemissioner.

Utdelning
Genovis har under den senaste femårsperioden inte lämnat någon vinstutdelning.

Skatt
Bolaget redovisar en uppskjuten skattefordran uppgående till 9 398 KSEK (6 091 KSEK, 3 594 KSEK) som hänför sig till 
skattemässiga underskottsavdrag i Sverige.  

Finansiering och finansiell ställning för moderbolaget
Det första verksamhetsåret finansierades med det s k SNITS priset (en tävling som utlystes av NUTEK, där de tio bästa 
förslagen till affärsidé belönades med 200 000 SEK för att ta fram en affärsplan), stipendium från SiK och ELFA (ett bolag 
som säljer elektronikkomponenter), villkorslån från Teknikbrostiftelsen i Lund samt från Stiftelsen Innovationscenter. 
Genovis verksamhet har sedan år 2001 finansierats av ägarkapital. Under åren 2003-2005 genomförde Bolaget två nyemis-
sioner om totalt 7,5 MSEK före emissionskostnader. Under mars månad 2006 genomfördes en nyemission genom utgivande 
av totalt 2 902 650 aktier av serie B till en emissionskurs om 3,50 kronor per aktie vilket tillförde Bolaget 9,6 miljoner 
kronor efter emissionskostnader. 

Under november-december 2006 genomfördes ytterligare en nyemission genom utgivandet av 2 902 947 aktier av serie B 
till en emissionskurs om 7 kronor per aktie vilket tillförde bolaget 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader som uppgick 
till 1500 KSEK. Av den nuvarande skuldsättningen är långfristiga skulder 616 KSEK. Koncernens likvida medel inklusive 
outnyttjade krediter uppgick den 31 december 2007 till 983 KSEK, Bolaget kan konstatera att tillräckligt rörelsekapital för 
de aktuella behoven under de närmaste 12 månaderna saknas. Genom föreliggande nyemission, som är garanterad, tillförs 
Bolaget tillräckligt kapital för att tillgodose aktuellt behov av rörelsekapital under den närmaste 12-månadersperioden. 
Därefter räknar Bolaget med att ytterligare behov av rörelsekapital kan tillgodoses genom ett positivt kassaflöde.

KOMMENTARER TILL dEN FINANSIELLA UTVEcKLINGEN

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Eget kapital och skuldsättning 31 dec 200�, KSEK

Kortfristiga skulder Eget kapital

Mot säkerhet 508 Aktiekapital 3 484
Övriga skulder 1 830 Reservfond 12 018
Långfristiga skulder Andra reserver 28 158
Utan säkerheter 616 Övrigt fritt eget kapital -24 260
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Aktiekapitalet i Genovis AB (publ) uppgår till 3 483 594,8 SEK fördelat på totalt 8 708 987 aktier, varav 796 000 A-aktier 
och 7 912 987 B-aktier, med ett kvotvärde på 0,40 SEK. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
Utbetalning av kontant utdelning sker genom VPC. Genovis har hittills inte lämnat vinstutdelning. Bolagets A-aktier 
berättigar till 10 röster per aktie och B-aktier berättigar till 1 röst per aktie på bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje 
röstberättigad rösta för fulla antalet röster av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning till röstetalet. 
Aktien är denominerad i SEK. Genom förestående nyemission av högst 2 177 246 aktier av serie B kommer aktiekapitalet 
att öka med högst 870 898,4 SEK. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet i bolaget att 
uppgå till 4 354 493,2 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2006 Nyemission 1 161 179 0 2 902 947 8 708 987 3 483 594,80 0,4 7

2008 Aktieomvandling -4 000 4 000 8 708 987 3 483 594,80 0,4

2008 Förestående 
nyemission

870 898,4 0 2 177 246 10 886 233 4 354 493,2 0,4 7
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Personaloptioner
Se under rubrik Optionsprogram under avsnitt  
Legala frågor och övrig information.

Utdelningspolitik 
Genovis har hitintills inte lämnat någon vinstut-
delning.

Aktien - kursutveckling och  
omsättning
Genovis B-aktie handlas sedan 14 september 2006 
på First North med kortnamnet GENO B i han-
delsposter om 200 aktier. Mangold Fondkommis-
sion är Certified Advisor och likviditetsgarant åt 
Bolaget. Den högsta noterade aktiekursen under 
2007 var 20,2 SEK. Marknadsvärdet på samtliga 
listade Genovis-aktier uppgick den 31 december 
2007 till ca 102 MSEK.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapital
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Antal aktieägare i Genovis uppgick per den 31 december 2007 till 1 679. I tabellerna nedan framgår större aktieägare per 
den 31december 2007.

Aktieägaravtal och hembud
Såvitt Genovis styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras. Bolagsordningen innehåller inte någon klausul om hembud.

Storleksklass Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)

1 - 1000 906 4 410 456 535 5,29 3,15

1001 - 5000 552 23 800 1 381 234 16,13 10,18

5001 - 20000 181 24 800 1 664 593 19,40 12,02

20001 - 100000 33 6 000 1 177 555 13,59 7,78

100001 - 7 740 990 3 229 070 45,59 66,87

Totalt 1 679 800 000 7 908 987 100 100

Aktieinnehav fördelat på storleksklasser

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)

Sarah Fredriksson 565 000 287 900 9,79 37,32

Bo Håkansson med bolag 175 990 2 466 570 30,34 26,57

Nicklas Johansson 0 194 000 2,23 1,22

SSB CL Omnibus AC OM07 (15 pct) 0 158 000 1,81 0,99

Hans-Göran Arlock med bolag 0 142 500 1,64 0,9

Åke Svensson 0 100 000 1,15 0,63

Nordnet Luxembourg 0 89 820 1,03 0,56

Didrik Hamilton 0 74 880 0,86 0,47

Viveca Rüter 0 64 500 0,74 0,41

äGARFÖRHÅLLANdEN

ägarförhållanden
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Hans Göran Arlock (f 1�38)
Styrelseordförande - Civilekonom
Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2004. Managementkonsult, tidigare verksam 
som VD i Securitas AB samt löpande uppdrag för Teknopol, Teknikbrostiftelsen och 
TeknoSeed AB. Hans Göran Arlock har mångårig erfarenhet av ledande befattningar 
i Svenska Handelsbanken bl a som controller i Regionbanken för Södra Skåne och 
som ledamot av ledningen för bankens utlandsverksamhet i Regionbanken. Styrelse-
ordförande i Promava AB. VD Arlock Consulting AB och Akita Center in Sweden 
AB. Styrelseledamot i Farstorps Gård Förvaltnings AB, Exini Diagnostics AB (publ) 
samt styrelsesuppleant i H-I-C -European Management Syndicate AB, Funke Consul-
ting AB, Micardo Consulting AB, Univa AB, Pronano AB, Roy Stanfors Consulting 
AB och Maträtt och Gastronomi i Båstad AB.
•  Tidigare bolagsengagemang: Innova Enterprice Service in Sweden AB, Ordio AB, 

Speedskills AB, Luvit AB (publ), Luvit Invest AB, Juridik & Managementkonsul-
terna i Skåne AB och Bilmo i Lund AB 

•  Antal aktier: 19 900 B-aktier samt 122 600 B-aktier via bolag   
•  Kontorsadress: Järabacksvägen 20, 231 92 Trelleborg

STyRELSEN

Genovis styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden. Enligt Genovis bolagsordning skall styrelsen 
bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Nuvarande styrelseledamöters namn, befattning, 
födelseår, nationalitet, år för inval, oberoende samt aktieinnehav per den 31 december 2007 framgår av nedanstående 
tabell.

Namn Befattning Födelseår Invald Antal A-aktier Antal B-aktier

Hans-Göran Arlock Styrelseordförande 1938 2004 142 500

Bo Håkansson Ledamot 1946 2006 175 990 2 466 570

Viveca Rüter Ledamot 1945 2004 64 500

Nicklas Gerhardsson Ledamot 1965 2001 55 000

Sarah Fredriksson VD och ledamot 1968 1999 565 000 287 900

Bo Håkansson (f 1���)
Styrelseledamot - Civilekonom, Med. dr. h.c.
Styrelsesuppleant i Genovis AB sedan 2006.
Egen företagare sedan 1970. Befattningar som VD, styrelseledamot eller styrelseord-
förande i olika börsnoterade bolag sedan 1986. Styrelseordförande i Biolin AB (publ), 
Hansa Medical AB (publ) och  Exini Diagnostics AB (publ) samt styrelseledamot i 
Farstorps Gård Förvaltnings AB, Farstorps Gård AB och POC AB.
• Tidigare bolagsengagemang: Wilh. Sonesson AB (publ) och Active Capital AB (publ).
• Antal aktier: 695 020 B-aktier samt 1 771 550 B-aktier och 175 990 A-aktier via bolag.
• Kontorsadress: Farstorps Gård Förvaltnings AB, CRC, Ingång 72 UMAS, 205 02 Malmö

Styrelsen
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STyRELSEN

Sarah Fredriksson (f 1��8)
VD och styrelseledamot - Civilingenjör, Teknologie doktor
Styrelseledamot i Genovis sedan 1999.
Verkställande direktör i Genovis AB (publ) sedan 1999.
Ledamot i Lunds Universitets styrelse och Nämnden för Biomedicinsk och Medicinsk 
Utbildning (NBMU) vid Lunds Universitet.
• Tidigare bolagsengagemang: European Institute of Science AB (publ).
• Antal aktier: 565 000 A-aktier och 287 900 B-aktier
• Kontorsadress: Genovis AB, IDEON, 223 70 Lund  

Nicklas Gerhardsson (f 1���)
Styrelseledamot - Civilekonom
Styrelsesuppleant i Genovis sedan 2001, ordinarie styrelseledamot sedan 2004. Verksam 
som Partner i Fidens Partners AB. Tidigare VD för Aimpoint AB. Har mellan 1995 
och 2005 haft olika befattningar inom produktplanering, produktledning och försäljning 
på Ericsson, bl a som ansvarig för produktledningen i Japan samt Sales Director för 
Ericsson Mobile Platforms i Lund. Har lång erfarenhet av internationell försäljning 
och affärsutveckling.
• Antal aktier: 59 700 B-aktier via bolag
• Kontorsadress: Professorsvägen 3, 237 31 Bjärred

Viveca Rüter (f 1���)
Styrelseledamot - Jur kand
Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2004.
Tidigare VD och styrelseledamot för Albihns Malmö AB och chefsjurist i Awapatent AB.
Styrelseordförande i ALMI Företagspartner Skåne AB. Styrelseledamot i Midway 
Holding AB, Stiftelsen Ackordscentralen, AC-Gruppen AB och Stiftelsen Världs-
infektionsfonden. 
• Tidigare bolagsengagemang: Albihns Malmö AB och United Care Scandinavia AB.
• Antal aktier: 64 500 B-aktier
• Kontorsadress: Ejdervägen 6, 239 41 Falsterbo
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Sarah Fredriksson (f 1��8)
Verkställande direktör
1999 avslutade Sarah Fredriksson sin forskarutbildning med att disputera på avdelningen för 
Tillämpad Biokemi vid Lunds Universitet. Genom sin forskarutbildning samt delvis under 
grundutbildningen till civilingenjör i bioteknik har Sarah Fredriksson skaffat sig bred erfarenhet av 
laborativt arbete inom den sektor som Genovis produkter främst riktar sig mot. Sarah Fredriksson 
har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och är författare till flera patentansökningar.
• Antal aktier: 565 000 A-aktier och 287 900 B-aktier
• Kontorsadress: Genovis AB, IDEON, 223 70 Lund.

LEdANdE BEFATTNINGSHAVARE OcH REVISOR

Kenneth Olsson (f 1��1)
Revisorsuppleant, BDO Nordic Malmö KB
Civilekonom, studier i USA.
Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS sedan 1980. Partner i BDO sedan 1981, en av grundarna till BDO i Sverige. 
Styrelseledamot i BDO Sverige 1982-1997. Mångårigt engagemang inom FAR, bl a som styrelseledamot 1990-1998. 
Arbetar främst med ägarledda företag. Vald revisor i ett 70-tal aktiebolag samt stiftelser och föreningar. Revisorssuppleant 
i Genovis AB (publ) sedan 2004. 
•  Innehar inga aktier i bolaget. 
• Kontorsadress: BDO Nordic Malmö KB, Skeppsgatan 9, 211 19 Malmö

Kristina Anderson (f 1���)
Revisor, BDO Nordic Malmö KB
Förvaltningssocionom och civilekonom.
Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS sedan 1993. Partner i BDO sedan 1997. FAR’s representant i styrelsen för 
BAS-intressenternas förening 2005-2008. Styrelseledamot i FAR SRS redovisningssektion sedan 2007. Publicerat ett flertal 
böcker och artiklar. Arbetar främst med ägarledda företag. Vald revisor i ett 40-tal aktiebolag och föreningar. Revisor i 
Genovis AB (publ) sedan 2004.
•  Innehar inga aktier i bolaget.
• Kontorsadress: BDO Nordic Malmö KB, Arkivgatan 29 C, 223 59 Lund.

christopher R Wilkins (f 1���)
President & CEO Genovis Inc. USA 
Christopher R Wilkins har gedigen erfarenhet av bioteknikindustrin. Han har innehaft ledande 
befattningar inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom Cepheid Inc. and MJ 
Research, Inc. (ägs sedan 2004 av Bio-Rad). Innehar en Ph.D. i genetik och biokemi från Cornell 
University i Ithaca, New York. 
•  Innehar inga aktier i Genovis
•  Kontorsadress: GENOVIS Inc., P.O. Box 425072, Cambridge, MA 02142, USA

Fredrik Olsson (f 1��1)
COO
Fredrik Olsson är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har sedan examen 2002 varit 
anställd i Genovis AB. 
• Antal aktier: 18 000 B-aktier
• Kontorsadress: Genovis AB, IDEON, 223 70 Lund.

Ledande befattningshavare och revisor
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Styrelseledamöterna i Genovis valdes vid den ordinarie årsstämman i Genovis AB den 19 april 2007. Uppdraget för 
samtliga styrelseledamöter gäller till slutet av nästa ordinarie årsstämma, som är planerad att äga rum den 17 april 2008. 
En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda uppdraget. I maj 2007 fastställde styrelsen en ny arbetsordning och 
instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbetsordning anger bland annat vilka ärenden som skall behandlas 
och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. Under tiden januari-december 2007 har styrelsen genomfört tio 
protokollförda styrelsemöten. Vid dessa möten behandlades dels fasta frågor och dels frågor som årsbokslut, delårsrapporter, 
budget samt övergripande strategifrågor. Styrelsen har tillsammans med personal från Genovis under året arbetat med 
underlag till beslut angående strategi, budget och finansiering i flera ej protokollförda arbetsmöten. 

Genovis har i enlighet med de nya regler som gäller för prospekt från och med den 1 januari 2006 låtit göra en utredning 
avseende Genovis styrelseledamöter och verkställande direktör och kan konstatera att ingen av de nämnda personerna 
under de senaste fem åren har dömts i bedrägerirelaterade mål, varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, likvida-
tion eller genomgått företagsrekonstruktion, varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation 
som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad eller ålagts näringsförbud. Det föreligger inte någon po-
tentiell intressekonflikt för befattningshavare i förhållande till uppdraget i Genovis. Ingen har träffat någon särskild över-
enskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken överenskommelse befattningsha-
varen valts in i styrelsen i Genovis eller tillträtt sin anställning som VD. Något avtal från medlemmarna av förvaltnings-, 
lednings-, eller kontrollorgan har ej slutits med emittenten om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Det kan vidare 
konstateras att det inte föreligger några familjeband mellan ovan angivna personer samt att ingen har ingått avtal med någon 
innebärande eventuella begränsningar för befattningshavaren i sina möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i 
Genovis under en viss tid.

Ersättningar till styrelse
Vid den ordinarie stämman 2007 beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 80 000 SEK till styrelsens ordförande 
och 50 000 SEK till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i Genovis. Under räkenskapsåret 2007 har det utgått arvode 
till styrelsen om totalt 230 000 SEK. Inga särskilda pensionskostnader har utgått för styrelsen.

Ersättningar ledande befattningshavare
Sarah Fredriksson har en årslön om 696 000 SEK och har rätt till pension motsvarande ITP-plan. Vid uppsägning från 
Bolagets eller Sarah Fredrikssons sida gäller en uppsägningstid om tre månader. Vid uppsägning av anställningsavtalet från 
Bolagets sida är Sarah Fredriksson berättigad till en avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner. Vidare innehåller 
anställningsavtalet en konkurrensklausul. Fredrik Olsson har en årslön om 564 000 SEK och har rätt till pension mot-
svarande ITP-plan. Vid uppsägning från Bolagets eller Fredrik Olssons sida regleras uppsägningstiden enligt Anställnings-
skyddslagen. Anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul. Chris Wilkins har en årslön om 1 170 000 kronor samt 
för branschen gängse sjuk och pensionsförmåner. 

Ersättning till revisor
Revisor Kristina Anderson, BDO Nordic Malmö KB, har under verksamhetsåret 2007 erhållit 113 325 SEK som ersättning 
för revision samt 28 232 SEK för övriga konsultationer.

LÖNER, ERSäTTNINGAR OcH ÖVRIGA UPPLySNINGAR

Löner, ersättningar och övriga upplysningar
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1. Firma
Bolagets firma är Genovis Aktiebolag (publ).

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

3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva, genom förvärv av hela eller delar av företag 
och immateriella rättigheter och via egen forskning och utveckling, 
kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder 
inom bioteknologi och medicinsk teknik samt äga och förvalta 
värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

�. Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner (3.000.000) SEK och 
högst tolv miljoner (12.000.000) SEK. 

�. Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst sju miljoner femhundra tusen 
(7.500.000) och högst trettio miljoner (30.000.000). 

�. Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B
A-aktie har 10 röster och B-aktie har 1 röst. Alla aktier oavsett 
serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. 
Antalet A-aktier får uppgå till högst 100 % och antalet B-aktier får 
uppgå till högst 100 %. 
Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet via kontantemission eller 
kvittningsemission genom att ge ut nya aktier av serie A och serie 
B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger. Aktier som inte har tecknats enligt 
denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning. 
I fall att erbjudna aktier inte räcker för den sistnämnda teckning 
skal aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier 
de förut äger i den mån detta kan ske och som sista utväg genom 
lottning. 
I det fall bolaget beslutar att genom en kontantemission eller genom 
en kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B 
skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller 
serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av options-
rätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att 
bytas ut mot. 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjlig-
heten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 
med avvikelse från tidigare företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier 
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal av aktier av 
samma slag som fanns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst 
aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som 
nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att 
genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, 
ge ut aktier av nytt slag.

�. Omvandling av A-aktie till B-aktie
På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en 
aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. 

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

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

10. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Dagens 
Industri och Post och Inrikes Tidningar.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast två veckor före stämman. 
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan 
härom till bolaget före klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helg-
dag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets 
utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling:
1.  Val av ordförande vid stämman
2.  Justering av röstlängden
3.  Godkännande av dagordningen
4.  Val av justeringsmän 
5.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt i förekommande fall koncernredovisningen och kon-
cernrevisionsberättelsen.

7.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräk-
ningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen.

8.  Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen.

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören.  

10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter som skall väljas av stämman.

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

lagen eller bolagsordningen 

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

13. Bolagets räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

1�. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment.

Bolagsordning för Genovis AB �� �� ��-�3��
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Allmänt
Genovis AB (publ) (”Bolaget”) registrerades hos Bolagsverket den 
3 september 1999. I sin nuvarande form har Bolaget bedrivit verk-
samhet sedan 1999. Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Lunds 
kommun. Bolagets organisationsnummer är 556574-5345. Dess 
associationsform regleras av aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 
Gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 19 april 2007. 
Enligt bolagsordningen kan aktie utges i två serier, serie A och 
serie B. A-aktie har 10 röster och B-aktie har 1 röst. Vid bolags-
stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom 
ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Alla aktier 
oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och 
vinst. Adressen till Genovis huvudkontor är: IDEON Science 
Park, 223 70 Lund och telefon numret är 046-10 12 30 
 Bolaget är anslutet till VPC AB. VPC AB, Box 7822, 103 97 
Stockholm.

Optionsprogram
Styrelsen kommer att föreslå Årsstämman att fatta beslut om 
emission av förlagsbevis förenade med optionsrätt. Styrelsens förslag 
innebär att teckningsoptioner skall ställas ut och för en marknads-
mässig premie överlåtas till ledande befattningshavare, övriga 
anställda och framtida nyckelpersoner i Genovis AB. VD kommer 
ej att erbjudas teckningsoptioner. För optionerna skall erläggas en 
marknadsmässig premie, beräknad enligt Black & Scholes options-
värderingsmodell, baserad på genomsnittet av högsta och lägsta 
betalkurs för Genovis B-aktie, noterad på First North, för varje 
handelsdag under perioden 18 april – 2 maj 2008. Beräkningen 
skall utföras av oberoende expert.

Licensavtal
Genovis förvärvade under 2007 patent och licens för biotekniska 
industriella applikationer för en grupp bakteriella ytproteiner av 
Hansa Medical. Köpeskillingen uppgick till 2 MSEK i kontant 
ersättning samt royalty på Genovis framtida försäljning av pro-
dukter.

Väsentliga avtal
Bolaget bedömer inget enskilt avtal vara väsentligt. Nedan beskrivs 
generellt de avtal som används i den löpande verksamheten.
 Bolaget har träffat ett avtal med Mangold Fondkommission 
som sedan Bolagets listning på First North den 14 september 
2006 varit Certified Advisor och likviditetsgarant åt Bolaget. 
Avtalet innebär bl a att Mangold Fondkommission åtar sig att 
garantera likviditeten i Bolagets aktie. Lägsta post är 4 handels-
poster, maximal spread är 4%.
 Bolaget har tecknat ett flertal sekretessavtal med akademiska 
och industriella partners samt tecknat distributörsavtal och kon-
sultavtal. 
 Därutöver har inga avtal av större betydelse för Bolaget ingåtts 
under de två år som föregår offentliggörandet av detta prospekt

Immateriella rättigheter
Bolaget har ett flertal patent beviljade och ett flertal patentansök-
ningar under behandling. Det är styrelsens bedömning att de 
inlämnade patentansökningarna kommer att beviljas.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget är inte och har inte varit part i något rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft bety-
dande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 
Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som 
skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skilje-
förfarande skulle kunna uppkomma.

Försäkringar
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara 
anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål 
för löpande översyn.

Transaktioner med närstående
Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till 
eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande befattnings-
havare eller revisorer i Bolaget. Ingen av styrelseledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget som är eller var 
ovanlig till sin karaktär under nuvarande eller föregående räken-
skapsår. Detta gäller även transaktioner under tidigare räkenskapsår 
som i något avseende kvarstår oreglerade eller oavslutade. Inte heller 
Bolagets revisor har varit delaktig i någon affärstransaktion enligt 
ovan.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Bolagets bolagsordning samt alla rapporter och historisk finansiell 
information finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hem-
sida www.genovis.com samt i pappersform på Bolagets kontor. 
Genovis AB, Scheelevägen 19 F, 223 70 Lund

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

Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor
Styrelsen har inte inrättat några kommittéer för revisions- och 
ersättningsfrågor då dessa frågor, med beaktande av Bolagets storlek 
och verksamhetens omfattning, är av sådan betydelse att de bör 
beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske 
utan olägenhet. Bolagets revisor rapporterar således till hela styrel-
sen om sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin 
bedömning av Bolagets interna kontroll. Bolagets revisor medverkar 
personligen vid minst två styrelsemöten per år.

Valberedning
Vid årsstämman i Bolaget den 19 april 2007 beslöts att valbered-
ningen skall bestå av representanter för de tre aktieägare som vid 
tidpunkten för utgången av kvartal tre år 2007 innehar flest röster 
i Bolaget 

Miljöinformation
Bolaget har anmält en anläggning för typ F-verksamhet med gene-
tiskt modifierade mikroorganismer i grupp I till arbetarskydds-
styrelsen. Allt biologiskt material oskadliggörs efter utförda studier 
och orsakar således ingen miljöpåverkan.

Emissionsgaranti
50 % av nyemissionen kommer att tecknas av styrelsen samt 
ytterligare 15 av de större aktieägarna, som samtliga muntligen av-
givit avsiktsförklaring att teckna sig för sitt fulla innehav i Genovis.  
Aktieägare Bo Håkansson och Farstorps Gård  Förvaltnings AB 
som representerar 30,34  % av aktiekapitalet och 26,57 % av 
rösterna i Genovis, garanterar resterande del av emissionen  upp 
till 100%.  Garantiersättning utgår med 460 000 SEK. Avtalet 
som slöts den 26 februari 2008 förvaras på Bolagets kontor.

Legala frågor och övrig information

LEGALA FRÅGOR OcH ÖVRIG INFORMATION
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Allmänt
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande 
information om beskattningen av kapitalinkomster för 
privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. 
Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde 
vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje person 
som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare 
om vilka konsekvenser ett innehav och eventuell framtida 
försäljning kan innebära. För fysiska och juridiska personer 
bosatta i Sverige gäller nuvarande skatteregler i samband 
med detta emissionserbjudande. Beskrivningen gäller inte i 
utlandet hemmahörande personer och inte heller i de fall 
där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverk-
samhet eller innehas av handelsbolag.

Rabatterad teckning av aktier
I normalfallet sker ingen beskattning av tilldelning av aktier. 
Värdet av erbjudandet, det vill säga rabatten vid teckning av 
aktier, är en förmån för Genovis AB:s aktieägare. Det är 
oklart om denna förmån kan anses som en skattepliktig 
förmån. Frågan har inte blivit rättsligt prövad. Aktieägare 
rekommenderas att lämna uppgifter om den rabatterade 
emissionen i sina självdeklarationer.

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

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett 
inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med en statlig 

inkomstskatt på 28 %. Avdrag för realisationsförluster vid 
avyttring av värdepapper såsom aktier och andra aktielik-
nande värdepapper som innehas som kapitalplacering får 
dras av endast mot realisationsvinster vid avyttring av samma 
slag av värdepapper. Preliminärskatt för utdelning innehålles 
inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler gäller för 
vissa företagskategorier.

Utnyttjande av erhållna teckningsrätter
Utnyttjas erhållna teckningsrätter för teckning av nya aktier 
utlöses inte någon beskattning. Teckningsrätter som grundas 
på aktieinnehav i Genovis anses anskaffade för noll kronor.

Avyttring av erhållna teckningsrätter
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att 
delta i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skatte-
pliktig kapitalvinst skall då beräknas.

Förvärvade teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar tecknings-
rätter i Genovis på marknaden utgör vederlaget anskaff-
ningsutgift för dessa. Utnyttjande av teckningsrätterna för 
teckning av aktier utlöser ingen beskattning. Avyttras istället 
teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som 
erhåller utdelning från ett svenskt aktiebolag innehålls 
normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för ut-
delning på Näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30 %. 
Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom 
skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för und-
vikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av 
VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregist-
rerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och 
innehavare av teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast drift-
ställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapital-
vinster vid avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktie-
ägare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild 
regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring 
av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under 
det kalenderår då avyttringen skett eller under de föregående 
tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Det är oklart om denna regel även kan komma att 
tillämpas på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är 
dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.

Skattefrågor i Sverige

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
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Nedanstående finansiell information avseende räkenskapsåren 2006 – 2007 är hämtad ut Genovis reviderade koncern-
räkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS. Separat presenteras finansiell information avseende räkenskapsåret 
2005 vilket är hämtat ur Genovis reviderade räkenskaper och som upprättats i enlighet med tidigare svenska redovisnings-
principer, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Koncern Moderbolag Genovis AB
(kronor) Not 200� 200� 200�

Nettoomsättning 4 255 830 255 830 0
Övriga rörelseintäkter 5 75 999 75 999 107 000
Råvaror och förnödenheter -856 730 -856 730 -736 659
Aktiverat arbete för egen räkning 231 879 231 879 144 450
Övriga externa kostnader 6,8 -5 216 382 -5 468 454 -4 899 460
Personalkostnader 9 -5 643 200 -5 393 672 -3 051 153
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 7 -576 122 -572 794 -395 952
Övriga rörelsekostnader -327 422 -327 422 0

Summa rörelsens kostnader -12 38� ��� -12 38� 1�3 -8 �38 ���

Rörelseresultat -12 0�� 3�8 -12 0�� ��� -8 831 ���

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 256 245 256 245 42 715
Räntekostnader -85 203 -85 203 -132 374

Resultat före skatt -11 88� 30� -11 88� �23 -8 �21 �33

Uppskjuten skatt på årets resultat 11 3 307 080 3 307 080 2 497 130

ÅRETS RESULTAT -8 ��8 22� -8 ��� ��3 -� �2� 303

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 577 443 -6 424 303
Resultat per aktie -0,99 -1,33
Genomsnittligt antal aktier 8 708 987 4 838 490

Det föreligger inga optionsprogram eller andra typer av derivat till eget kapital i bolaget.
    

RESULTATRäKNING

Utdrag ur Genovis reviderade räkenskaper 
för åren 200�-200�

UTdRAG UR GENOVIS REVIdERAdE RäKENSKAPER FÖR ÅREN 200�-200�
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Koncern Moderbolag Genovis AB
(kronor) Not 0�-12-31 0�-12-31 0�-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 14 5458428 5 458 428 3 290 674
Patent och licenser 10,14 4 305 121 4 305 121 2 124 454
Summa immateriella anläggningstillgångar � ��3 ��� � ��3 ��� � �1� 128

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 15 2 202 982 2 180 006 1 670 088
Summa materiella anläggningstillgångar 2 202 �82 2 180 00� 1 ��0 088

Finansiella anläggningstillgånar

Andelar i koncernföretag 16,21 65
Uppskjutna skattefordringar 11 9 398 510 9 398 510 6 091 430
Summa finansiella anläggningstillgångar � 3�8 �10 � 3�8 ��� � 0�1 �30

Summa anläggningstillgångar 21 3�� 0�1 21 3�2 130 13 1�� ���

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 85 498 85 498
Summa varulager 8� ��8 8� ��8 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 25 269 858 269 858
Övriga fordringar 25 12 843 12 843 583 058
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 240 107 240 107 136 450
Summa kortfristiga fordringar �22 808 �22 808 �1� �08

Kassa och bank 22 ��0 �28 �03 2�� 18 3�8 8�2

Summa omsättningstillgångar 1 0�� 03� 1 011 �83 1� 0�8 3�0

SUMMA TILLGÅNGAR 22 ��� 0�� 22 3�3 �13 32 2�� ���

BALANSRäKNING

UTdRAG UR GENOVIS REVIdERAdE RäKENSKAPER FÖR ÅREN 200�-200�
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Koncern Moderbolag Genovis AB
(kronor) Not 0�-12-31 0�-12-31 0�-12-31

EGET KAPITAL OcH SKULdER

Eget kapital

Aktiekapital 18 3 483 595 3 483 595 2 322 416
Övrigt tillskjutet kapital 28 157 515 20 320 479
Reservfond 12 018 043 12 018 043 12 018 043
Summa bundet eget kapital i moderbolaget �3 ��� 1�3 1� �01 �38 3� ��0 �38

Överkursfond 28 157 515 8 998 215
Ansamlad förlust -15 682 493 -15 682 493 -9 258 190
Årets resultat -8 578 227 -8 577 444 -6 424 303
Summa fritt eget kapital i moderbolaget 1� 3�8 �33 3 8�� ��8 -� �8� 2�8

Totalt eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

1� 3�8 ��� 1� 3�� 21� 2� ��� ��0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 616 546 616 546 682 546
Summa långfristiga skulder �1� ��� �1� ��� �82 ���

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22,23 507 717 507 717 660 000
Leverantörsskulder 25 965 950 941 105 1 069 684
Övriga skulder 25 399 601 313 418 175 942
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 575 712 575 712 1 680 164
Summa kortfristiga skulder 2 ��8 �80 2 33� ��2 3 �8� ��0

SUMMA EGET KAPITAL OcH SKULdER 22 ��� 0�� 22 3�3 �1� 32 2�� ���

POSTER INOM LINjEN

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar lämnade för krediter 1 000 000 1 000 000 660 000
Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000 ��0 000

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

BALANSRäKNING
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Moderbolag Moderbolag
(kronor) Not 200� 200�

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -12055565 -8831774
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 7,12 572794 395951
Förändring av rörelsekapital 13 -1136641 1 636 416
Betald ränta -85 202 -132 374
Erhållen ränta 256 245 42 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 ��8 3�� -� 88� 0��

Investeringsverksamhet

Förvärv av dotterföretag -65
Aktivering av utvecklingsarbete 14 -2 167 753 -2 654 888
Förvärv av koncessioner, patent, licenser mm 14 -2 247 699 -443 291
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -1 015 680 -737 252

Kassaflöde från investeringsverksamheten -� �31 1�� -3 83� �31

Finansieringsverksamhet

Kontant nyemission 10 159 275
Pågående nyemission 20 320 479
Upptagna lån -3 000 000
Amortering av lån -66 000 -72 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -66 000 27 407 754

Summa kassaflöde efter finansieringsverksamheten -1� ��� ��� 1� �83 2��

Likvida medel vid årets början 18 348 842 1 665 585

Likvida medel vid årets slut �03 2�� 18 3�8 8�2

KASSAFLÖdESANALyS

UTdRAG UR GENOVIS REVIdERAdE RäKENSKAPER FÖR ÅREN 200�-200�
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(kronor) Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Pågående 
nyemission Reserver Ansamlad 

förlust
Årets 

resutlat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 
1 januari 2006

1 161 356 12 018 043 -6254804 -3003387 3921208

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut

-3 003 387 3003387

Nyemissioner 1 161 060 8 998 215 10159275
Pågående nyemission 20 320 479 20320479
Årets resultat -6424303 -6424303
Utgående balans per 
31 december 200�

2322�1� 8��821� 20 320 ��� 120180�3 -�2�81�1 -��2�303 2�������

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut

-6424303 6424303

Nyemissioner 1161179 19159300 -20320479
Årets resultat -8578228 -8578228
Utgående balans per 
31 december 200�

3�83��� 281���1� 120180�3 -1��82��� -8��8228 1�3�8�31

(kronor) Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Pågående
nyemission

Överkurs-
fond

Ansamlad
förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 
1 januari 2006

1 161 356 12 018 043 0 -6 254 804 -3003387 3921208

Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut

0 -3 003 387 3003387

Nyemissioner 1 161 060 8 998 215 10159275
Pågående nyemission 20 320 479 20320479
Årets resultat -6424303 -6424303
Utgående balans per 
31 december 200�

2322�1� 120180�3 20 320 ��� 8��821� -�2�81�1 -��2�303 2�������

Vinsdisposition enligt 
årsstämmobeslut

-6424303 6424303

Nyemissioner 1161179 -20320479 19159300
Årets resultat -8577444 -8577444
Utgående balans per 
31 december 200�

3�83��� 120180�3 281��1�1 -1��82��� -8������ 1�3��21�

Bolaget har inte lämnat eller föreslagit någon utdelning. 

FÖRäNdRINGAR I EGET KAPITAL

UTdRAG UR GENOVIS REVIdERAdE RäKENSKAPER FÖR ÅREN 200�-200�

Koncern

Moderbolag
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NOT 1   ALLMäNNA REdOVISNINGSPRINcIPER
Genovis AB:s (publ) (Genovis) koncernredovisning har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (ÅRL), 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningar från International Financial Reproting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommis-
sionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation 30:06  (RR 30) “Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” tillämpats. Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation 32:06  (RR 32) “Redovisning för juridiska personer”. Koncern- och 
årsredovisningarna är avgivna i svenska kronor och avser perioden 1 januari-31 december för resultaträkningsrelaterade 
poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster.

NOT 2  NyA REdOVISNINGSPRINcIPER
Genoviskoncernens finansiella rapportering har fram till och med 2006 upprättats i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Koncernredovisningen för år 2007 är den första rapport, förutom delårsrapporten för kvartal fyra 2007, som 
upprättas i enlighet med IFRS.

IFRS 1 ”Första gången IFRS tillämpas” behandlar övergången till IFRS. IFRS 1 kräver att ett jämförelseår och en öppnings-
balans enligt IFRS per övergångsdatum redovisas. 1 januari 2006 är Genovis övergångsdatum till IFRS. Övergången till 
IFRS har inte lett till några effekter i resultat- och balansräkningarna. Se även 26.

NOT 3  REdOVISNINGSPRINcIPER

Koncernen

Koncernredovisning 
2007 är det första år som Genovis upprättar koncernredovisning för då bolaget under året har startat ett dotterföretag i 
USA. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och det nystartade bolaget i USA. Med dotterföretag avses juridisk 
person där Genovis innehar eller förfogar över mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridiska personen och har 
rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal eller annan föreskrift. Endast resultat upp-
komna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna kapital. Internvinster respektive mellanhavanden inom koncernen 
elimineras i koncernredovisningen. Nuvarande utlandsverksamhets funktionella valuta är annan än svenska kronor, vilket 
är moderföretagets rapporteringsvaluta. Utlandsverksamhetens tillgångar och skulder omräknas därför till balansdagens 
kurs, och intäkter och kostnader omräknas till årets genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer 
är en effekt dels av skillnaden mellan resultaträkningarnas genomsnittskurser och balansdagens kurser, dels av att nettotill-
gångarna omräknas till en annan kurs vid årets slut än vid årets början. Omräkningsdifferenser förs ej över resultaträk-
ningen utan redovisas som en reserv inom det egna kapitalet.

IAS 21 tillämpas avseende fordringar på utländska koncernbolag i utländsk valuta och där mellanhavandet representerar en 
bestående del av berörda koncernbolags finansiering. I dessa fall redovisas fordringarna i moderbolaget till historiska 
valutakurser. 

Segmentsredovisning
Genovis affärsverksamhet omfattar endast en rörelsegren, utveckling och marknadsföring av innovativa verktyg för medicinsk 
forskning. Därför lämnas ingen rörelsegrensrapportering enligt IAS 14, utan hänvisning görs till resultat- och balansräk-
ningarna för rörelsegrenen som det primära segmentet enligt ovan. Genovis sekundära segment är geografiska områden: 
Europa, Asien och USA.

Intäktsredovisning
Genovis nettoomsättning består av försäljning av reagens. Intäkter redovisas vid leverans av reagens till kunden, i enlighet 
med leveransvillkoren. Försäljningen redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk 
valuta. Genovis hyr i viss mån ut instrument, dessa intäkter redovisas som övriga intäkter och periodiseras över den tid 
uthyrningen är kontrakterad. Framöver kommer Genovis eventuellt att licensiera ut använd teknik. Under 2007 har bolaget 
inte haft några licensintäkter. 

Fordringar och skulder i utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kurseffekter ingår i resultatet. 
Enligt vad som anges ovan under rubriken “Koncernredovisning”, har IAS 21 tillämpats. Rörelserelaterade kursvinster och 
kursförluster ingår i Rörelseresultatet medan finansiella kurseffekter redovisas bland finansiella poster. 

UTdRAG UR GENOVIS REVIdERAdE RäKENSKAPER FÖR ÅREN 200�-200�
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Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under perioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leaseperioden. Koncernen har 
inga finansiella leasingkontrakt. 

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i den period de avser. 

Skatter
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på redovisat resultat för året, justering av tidigare års 
skatt samt uppskjuten skatt. Skatteeffekter av poster som redovisas mot eget kapital redovisas mot eget kapital. Koncernen 
tillämpar balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skattefordringar och -skulder. Balansräkningsmetoden innebär 
att beräkningen görs utifrån skattesatser per balansdagen applicerade  på temporära skillnader mellan en tillgångs eller en 
skulds redovisade respektive skattemässiga värde samt på skattemässiga förlustavdrag. En individuell prövning görs av 
situationen för bolag i varje land. Redovisade inkomstskatter innefattar endast uppskjuten skatt då moderföretaget inte 
redovisar skattemässiga överskott. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen endast till den del av värdet som 
sannolikt kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. Bolaget redovisar en uppskjuten skattefordran uppgående till 9 398 510 
som hänför sig till skattemässiga underskottsavdrag i Sverige.  Styrelsen och företagsledningen bedömer det som mycket 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Företagsledningen bedömer utsikten till framtida 
lönsamhet som mycket god. 

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

Immateriella tillgångar

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Genovis tillämpning av IAS 38 innebär att en ny produkt eller en ny 
produktapplikation ska ha nått så långt i utvecklingshänseende, att först från och med att den går in i en industrialiserings-
process - liktydigt med att den avses bli lanserad som självständig produkt alternativt som en integrerad del i en befintlig 
produkt - börjar utgifterna redovisas som tillgång. Samtliga sådana utgifter har dessförinnan kostnadsförts löpande. 
Utvecklingsutgifter som tidigare har kostnadsförts balanseras inte i efterföljande period. Avskrivningsplaner påbörjas från 
och med kommersialisering av respektive produkt. Anskaffningsvärdet för internt upparbetade immateriella tillgångar 
innefattar samtliga utgifter som direkt kan hänföras till tillgången. Till största delen avser detta löner och andra anställnings-
relaterade utgifter för per-sonal som direkt deltar i arbetet med att ta fram produkten eller applikationen, samt utgifter för 
externa tjänster. 

Patent
Koncernens utgifter för patent aktiveras när de uppfyller förutsättningarna för att tas upp som immateriell tillgång enligt 
IAS 38. Patent har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas därför till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Avskrivningsperioden inleds när patentet har kommersialiserats. 

Immateriella tillgångar skrivs av enligt nedan nyttjandeperioder: 
• Patent   10 år         • Balanserade utvecklingsutgifter   5 år

En avskrivningstid om 10 år avseende patent motiveras av att merparten av dessa har minst denna giltighetstid med 
möjlighet till förlängning därutöver. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående av laboratorieutrustning, övriga inventarier samt datorutrusning redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffnings-
värden, nyttjandeperioder och eventuella restvärden. Avskrivningarna görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjande-
perioden enligt nedan.

• Laboratorieutrustning   10 år • Datorutrustning    3 år      • Övriga inventarier   5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. Vinster och förluster vid avyttring 
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 
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Nedskrivningar
Tillgångar bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid beräkning av 
nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats som beaktar marknadens bedömning av riskfri ränta och 
risk förknippad med den specifika tillgången. Ingen nedskrivning har belastat 2006 eller 2007.

Varulager
Varulagret har, med tillämpning av först-in-först-ut (FIFO)-principen, värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår material, arbetskraftskostnader och övriga tillverkningskostnader. 

Pensioner
Samtliga anställda i moderbolaget omfattas av en pensionsplan som motsvaras av ITP-planen. Pensionsplanen administreras 
av Scandia och klassificeras som en avgiftsbestämd pensionsplan. Genovis dotterföretag i USA har en anställd, den anställde 
innefattas av 401 (k) pensionsplan vilken är en avgiftsbestämd plan. Pensionspremier kostnadsförs i den period den 
anställde har utfört de tjänster som avgiften avser. 

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

Finansiella instrument
Koncernens finansiella instrument omfattar främst kundfordringar, likvida medel och leverantörsskulder. Genovis har inga 
finansiella derivat. 
 
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas netto efter avsättning för osäkra kundfordringar. Avsättningar för osäkra kundfordringar baseras 
på individuell bedömning av kundfordringar som gjorts med hänsyn till förväntade kundförluster. 

Likvida medel
Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden. Någon annan likviditet (kortfristiga placeringar) finns ej.  

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder upptas till det värde som företaget har för avsikt att betala leverantören för att avveckla skuldförhållandet. 

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

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

Forsknings- och utvecklingsarbete är en betydande del av Genovis verksamhet. Avgränsningen mellan delen som löpande 
kostnadsförs som ”Forsknings- och utvecklingskostnader” och delen som aktiveras som “Balanserade utgifter för utveck-
lingsarbete” är avgörande för kostnadernas fördelning i resultaträkningen och periodiseringen av dessa över tiden. Denna 
avgränsning baseras på bedömningen att ”Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten” endast avser utgifter för en process 
som är planerad att direkt eller indirekt lanseras på marknaden. Samtliga utgifter dessförinnan kostnadsförs löpande. 

Avgörande för aktiveringen är dessutom att de förväntade intäkterna överstiger kostnaderna. 

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

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen för moderbolaget Genovis AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets 
rekommendation 32:06 (RR 32) “Redovisning för juridiska personer”. Närmare beskrivning av tillämpade redovisnings-
principer återfinns i “Koncernens redovisningsprinciper”. Beskrivningarna nedan har begränsats till förekommande av-
vikelser. 

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

NOT �  UPPGIFTER PER GEOGRAFISKT OMRÅdE
Genovis affärsverksamhet omfattar endast en rörelsegren, utveckling och marknadsföring av innovativa verktyg för medicinsk 
forskning. Därför lämnas ingen rörelsegrensrapportering enligt IAS 14, utan hänvisning görs till resultat- och balansräk-
ningarna rörande den primära segmentsredovisningen. Som sekundärt segment redovisas de geografiska områdena Europa, 
USA och Asien. 

Koncern Moderbolag Genovis AB
200� 200� 200�

Intäkter per geografiskt område baserat på det land där 
kunden finns

Europa 15 981 15 981 0
USA 239 849 239 849 0
Asien 0 0 0
Övriga marknader 0 0 0
Totalt 2�� 830 2�� 830 0

Tillgångar per geografiskt område baserat på det land där 
tillgångarna finns

Europa 22 353 714 22 353 714 32 244 996
USA 110 361
Asien
Övriga marknader
Totalt 22 ��� 0�� 22 3�3 �1� 32 2�� ���

 
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstill-
gångar baserat på det land där tillgångarna finns

Europa 5 431 132 5 431 132 3 835 431
USA 22 975
Asien
Övriga marknader
Totalt � ��� 10� � �31 132 3 83� �31
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NOT �  ÖVRIGA INTäKTER
Koncern Moderbolag Genovis AB

200� 200� 200�

Kursvinster 14 399 14 399 0
Erhållna bidrag 61 400 61 300 107 000  
Totalt �� ��� �� ��� 10� 000

NOT �  ARVOdE TILL REVISOR
Koncern Moderbolag Genovis AB

BdO 200� 200� 200�

Årets utgifter avseende koncernens revisorer 141 657 141 657 157 216
• varav avser revision 113 325 113 325 127 931
• varav avser konsultationer 28 332 28 332 29 285

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, emissionsprospekt och bokföring samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat 
är övriga konsultationer. 

NOT �  AVSKRIVNINGAR
Koncern Moderbolag Genovis AB

200� 200� 200�

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 0 0
Patent -67 032 -67 032 0
Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar -509 091 -505762 -395 952
Totalt -��� 122 -��2 ��� -3�� ��2

NOT 8  OPERATIONELL LEASING OcH HyROR
Koncern Moderbolag Genovis AB

Årets kostnad 200� 200� 200�

Lokalhyror 437 042 437 042 296 713
Totalt �3� 0�2 �3� 0�2 2�� �13

 Koncern Moderbolag
Framtida betalningsförpliktelser, nominellt 
värde

Lokalhyror Lokalhyror

År 2008  437 042 437 042
Totalt �3� 0�2 �3� 0�2
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NOT �  PERSONAL
Koncern Moderbolag Genovis AB

Medelantal anställda 200� 200� 200�

Sverige 6,5 6,5 4,5
USA 0,3 0
Totalt �,8 �,� �,�

Varav kvinnor i Sverige 3,5 3,5 3,0
Varav kvinnor i USA 0 0 0
Löner och ersättningar har utgått med:

Styrelse och vd i Sverige 888 000 888 000 760 400
Styrelser och vd i USA 249 528 0
Totalt styrelse och vd 1 13� �28 888 000 ��0 �00

Övriga anställda

- i Sverige 2 934 388 2 934 388 1 378 869
- i USA 0 0 0
Totalt övriga anställda 2 �3� 388 2 �3� 388 1 3�8 8��

Totala löner � 0�1 �1� 3 822 388 2 13� �38

Sociala kostnader 1 083 421  1 083 421 718 896
Pensionskostnader 286 293 286 293 106 971
Totalt sociala och pensionskostnader 1 3�� �1� 1 3�� �1� 82� 8��

Övriga personalkostnader 201 570 201 570 86 017

Totalt � ��3 200 � 3�3 ��2 3 0�1 1�3

Av koncernens pensionskostnader avser 85 005 kr gruppen styrelse och VD. Inga pensionsvillkor andra än sedvanliga 
föreligger. Styrelsen bestod 2007 av 3 män och 2  kvinnor och 2006 av 3 män och 2 kvinnor. Ledningsgruppen består av 
2 män och 1 kvinna.

Sjukfrånvaro - Koncernens anställda i Sverige 
Uppgifter kan ej redovisas med beaktande av den undantagsregel i lagstiftningen som anger att uppgifter ej ska lämnas om 
antalet anställda i gruppen (i detta fall moderföretaget) är högst tio eller om uppgifter kan hänföras till enskild individ. Med 
grupp åsyftas även i detta sammanhang såväl kön som ålderskategori. Under 2007 och 2006 har inga allvarliga arbetsskador 
(som lett till frånvaro mer än 60 dagar) inträffat vid någon enhet inom Genovis. 

Aktierelaterade ersättningar 
Bolaget har inga optionsprogram eller andra aktierelaterade ersättningar. 

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i enlighet med årsstämmans beslut. Styrelsearvode utgår ej till 
anställd i bolaget. Det årliga styrelsearvodet fastställdes enligt årsstämmobeslut 2007 till 50 000 SEK per styrelseledamot 
och 80 000 SEK till styrelsens ordförande. 

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

Principer för rörliga ersättningar
Ledningen och verkställande direktören kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersätt-
ningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Den rörliga lönedelen kan baseras på utvecklingen för hela 
Genovis. Utvecklingen skall avse uppfyllandet av olika förbättringsmål eller uppnåendet av olika finansiella mål. Sådana 
mål skall bestämmas av styrelsen och kan bland annat vara kopplade till rörelseresultatet eller kassaflödet. 
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Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller 
inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

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

Pensioner
Ledningen och verkställande direktören har rätt till pension motsvarande ITP-plan. 

Uppsägning och avgångsvederlag
För ledningspersoner och verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida 12 månader och från individens 
sida 6 månader. Dessutom kan ledningspersoner och verkställande direktören i vissa fall, under förutsättning att det är 
företaget som sagt upp anställningen, erbjudas 12 månaders avgångsvederlag.  

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

Ersättningar och övriga förmåner under året (SEK)

Grundlön/ Styrelsearvode Pensionskostnad Summa

Styrelsens ordförande 80 000 0 80 000
Övriga styrelsemedlemmar 150 000 0 150 000
Verkställande direktören 658 000 85 005 743 005
Andra ledande befattningshavare 483 000 34 920 764 448
Summa 1 3�1 000 11� �2� 1 �3� ��3

NOT 10  NäRSTÅENdETRANSAKTIONER

Moderföretagets försäljning till dotterföretaget uppgick till 0 kr. Inköp från dotterföretaget uppgick till 0 kr. Internpris-
sättningen inom koncernen baseras på försäljningspris till extern kund med avdrag för rimlig vinst i dotterföretaget. 

Genovis har under 2007 förvärvat en licens att utnyttja en patenträttighet för icke-medicinska ändamål från Hansa Medical 
AB. Huvudägaren i Hansa Medical AB, Bo Håkansson, är styrelseledamot i Genovis. Förvärvssumman uppgick till 
MSEK 2. 

NOT 11  INKOMSTSKATT
Koncern Moderbolag Genovis AB

200� 200� 200�

Uppskjuten skatt 3 307 080 3 307 080 2 497 130
Summa 3 30� 080 3 30� 080 2 ��� 130

  
Uppskjuten skatteintäkt avser i sin helhet uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag i moder-
företaget. Genovis AB skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 33,6 milj kr. Styrelsen och företagsledningen bedömer 
det som sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Verksamheten har utvecklats väl och 
utsikten till framtida lönsamhet bedöms som mycket god. 

Koncern Moderbolag Genovis AB
Uppskjuten skattefordran 200� 200� 200�

Avseeende skattemässiga underskottsavdrag i Sverige 9 398 510 6 091 430
Övriga poster
Totalt � 3�8 �10 � 0�1 �30
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NOT 12  POSTER SOM Ej PÅVERKAR KASSAFLÖdET
Moderbolag Genovis AB

200� 200�

Avskrivningar 572 794 395 952
Totalt ��2 ��� 3�� ��2

NOT 13  FÖRäNdRING AV RÖRELSEKAPITAL
Moderbolag Genovis AB

200� 200�

Varulager -85 498 0
Kundfordringar och andra fordringar 196 700 -449 675
Leverantörsskulder och andra skulder -1 247 838 2 086 091
Övrigt
Totalt -1 13� ��1 -1 �3� �1�

NOT 1�  IMMATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncern Moderbolag Genovis AB

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 200� 200� 200�

Ingående anskaffningsvärde 3 666 674 3 666 674 1 011 786
Förvärv/aktivering 2 167 753 2 167 753 2 654 888
Utrangering/försäljning 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde � 83� �2� � 83� �2� 3 ��� ���

Ingående ackumulerade avskrivningar -376 000 -376 000 -376 000
Årets avskrivning 0 0 0
Utrangering/försäljning 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -3�� 000 -3�� 000 -3�� 000

Redovisat  värde � ��8 �2� � ��8 �2� 3 2�0 ���

Patent 200� 200� 200�

Ingående anskaffningsvärde 2 315 317 2 315 317 1 872 026
Förvärv/aktivering 2 247 699 2 247 699 443 291
Utgående anskaffningsvärde � ��3 01� � ��3 01� 2 31� 31�

Ingående ackumulerade avskrivningar -190 863 -190 863 -190 863
Årets avskrivning -67 032 -67 032 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -2�� 8�� -2�� 8�� -1�0 8�3

Redovisat värde � 30� 121 � 30� 121 2 12� ���

NOT 1�  MATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncern Moderbolag Genovis AB

Inventarier, verktyg och installationer 200� 200� 200�

Ingående anskaffningsvärde 2 845 061 2 845 061 2 107 809
Inköp 1 041 985 1 015 681 737 252
Utgående anskaffningsvärde 3 88� 0�� 3 8�0 ��2 2 8�� 0�1

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 174 973 -1 174 973 -779 021
Årets avskrivning -509 091 -505 763 -395 952
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 �8� 0�� --1 �80 �3� -1 1�� ��3

Redovisat värde 2 202 �82 2 180 00� 1 ��0 088
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NOT 1�  MOdERFÖRETAGETS INNEHAV AV AKTIER OcH ANdELAR I KONcERNFÖRETAG
Moderbolag Genovis AB

Andelar i koncernföretag 200� 200�

Genovis Inc., Boston, USA
Antal aktier 1000 0
Kapitalandel  100 %
Bokfört värde 65 0

NOT 1�  RESULTAT PER AKTIE
Koncern

200�

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare, kSEK - 8 578 227
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 8 708 987
Resultat per aktie (kr per aktie)  -0,99
Företaget har inga utestående egetkapitalinstrument.

NOT 18  AKTIEKAPITAL
         

Antal aktier   Kvotvärde A-aktier
(10 röster/aktie)

B-aktier
(1 röst/aktie)

Per 1 januari 200� 0,� 800 000 2 103 3�0

Nyemission 0,4 2 902 650
Per 31 december 200� 0,� 800 000 � 00� 0�0

Nyemission, registrerad 20070103 0,4 2 902 947
Per 31 december 200� 800 000 � �08 �8�

NOT 1�  FÖRUTBETALdA KOSTNAdER OcH UPPLUPNA INTäKTER
Koncern Moderbolag Genovis AB

200� 200� 200�

Förutbetalda hyror och leasing 167 607 167 607 136 450
Upplupna intäkter 0 0 0
Övriga poster 72 500 72 500 0
Totalt 2�0 10� 2�0 10� 13� ��0

NOT 21  FÖRETAGSFÖRVäRV
Företaget har endast ett dotterföretag vilket bildades 2007.

NOT 22  LIKVIdA MEdEL
Koncern Moderbolag Genovis AB

200� 200� 200�

Totala banktillgodohavanden ��0 �38 �03 2�� 18 3�8 8�2

Beviljad checkkredit uppgår till 1 000 000 kronor
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NOT 23  RäNTEBäRANdE SKULdER
Koncern Moderbolag Genovis AB

200� 200� 200�

Långfristiga räntebärande skulder 616 546 616 546 682 546
Summa �1� ��� �1� ��� �82 ���

Kortfristiga räntebärande skulder 507 717        507 717  660 000
Summa �0� �1� �0� �1� ��0 000

Totala räntebärande skulder   
Varav förfaller inom fem år 1 124 263. Bolagets samtliga långfristiga skulder är s.k. villkorslån. 
Återbetalningstiden för dessa är beroende av bolagets framtida utveckling.    

NOT 2�  UPPLUPNA KOSTNAdER OcH FÖRUTBETALdA INTäKTER
Koncern Moderbolag Genovis AB

200� 200� 200�

Upplupna lönerelaterade kostnader 414 720 414 720 398 156
Övriga poster 160 992 160 992 1 282 008
Totalt ��� �12 ��� �12 1 �80 1��

NOT 2�  VERKLIGT VäRdE AV FINANSIELLA INSTRUMENT I KONcERNEN

Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 269 858 269 858
Övriga fordringar 12 843 12 843
Kassa och bank 490 663 490 663
Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 1 124 263 1 124 263
Leverantörsskulder 965 950 965 950
Övriga skulder 399 601 399 601

Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde, vilket överensstämmer med verkligt värde. Detta sker genom att 
olika fordringar och skulder värderas till balansdagens valutakurs. Fordringar justeras med olika behov av nedskrivningar 
av kundfordringar. Genovis har inga innehav av värdepapper eller liknande tillgångar och därmed inte heller någon 
värderingsproblematik avseende dessa. Genovis har inte haft några finansiella derivat eller terminskontrakt under året.  
Övriga finansiella instrument (främst kundfordringar och leverantörsskulder) redovisas enligt affärsdagsprincipen. Fordringar 
upptas till de belopp med vilket de efter individuell prövning förväntas inflyta. Rörelseskulder redovisas till anskaffnings-
värde. 

NOT 2�  EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL IFRS VId INGÅNGEN AV 200�, 
  FÖRSTA RAPPORT 200�

Bland redovisningsprinciperna finns en beskrivning av koncernens övergång till IFRS. Den senaste årsredovisningen för 
Genovis för 2006 upprättades i enlighet med Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. Övergången till IFRS 
visar inte på några skillnader i företagets balans- och resultaträkning för år 2006. Avstämning av eget kapital i öppnings-
balansräkningen 2006-01-01 presenteras ej då det inte föreligger några justeringsposter mot tidigare redovisningsprinciper. 
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NOT 2�  HäNdELSER EFTER BALANSdAGEN
Styrelsen för Genovis har den 6 februari 2008 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. 
Fyra (4) befintliga aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Emissionskursen föreslås till 
sju (7) SEK, vilket medför att Bolaget, vid full teckning, tillförs ca 15 MSEK före emissionskostnader. Beslutet om nyemis-
sionen är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämma kommer att sammankallas tisdagen den 26 
februari 2008 kl 17.00. Nyemissionen är garanterad i sin helhet.

NOT 28  RISKFAKTORER
Ett antal faktorer utanför företaget kontroll kan påverka dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars 
effekter företaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående redovisning av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, 
ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. 

RÖRELSERELATERAdE RISKER

Teknikrelaterade risker
Tekniken är kontinuerligt under utveckling och det finns därför en risk att tekniken eller olika applikationer av den  inte 
fungerar som förväntat. Vidare finns risken att utvecklingen tar avsevärt längre tid än beräknat och därför genererar acce-
lererande utvecklingsutgifter. Företagsledningens strategi har därför varit att dela upp utvecklingen i mindre etapper och 
delmål och utvärdera utfallet i varje steg innan nästa påbörjas. 

Marknad
Genovis är verksamt på en marknad med ett ständigt flöde av nya produkter. En misslyckad eller felriktad marknads-
introduktion kan försena utvecklingden. Vidare finns det en risk att det satsade kapitalet helt eller delvis kan gå förlorat om 
Genovis produkter inte når marknaden som förväntat. Genom att arbeta nära kunderna och tillsammans med strategiska 
partner minimeras risken för större bakslag i marknadsetableringen. 

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

Produktionsrelaterad risk
Genovis kommer att vara beroende av extern produktionskapacitet, vilket kan påverka företagets utveckling och marknads-
introduktion. Genovis eftersträvar att minska riskerna i produktionsledet genom att sluta avtal med producenter med 
erfarenhet av produktion i liknande verksamheter. 

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

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

FINANSIELLA RISKER

Framtida finansiering
Det finns ingen garanti för att kapital från nyemissioner tillsammans med internt genererade medel kommer att räcka till 
dess att bolaget är kassaflödespositivt. Det finns heller ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas om behov uppstår 
eller för att sådant kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor.

Prognososäkerhet
Genovis är verksamt på en relativt ny marknad. Därmed försvåras möjligheterna att förutsäga den framtida utvecklingen 
av företagets verksamhet. Avvikelser från prognostiserade kundorder kan påverka koncernens resultat och likviditet negativt.   
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Valutarisk
Den största delen av koncernens omkostnader är i svenska kronor. Bolagets intäkter kan framöver komma att vara i stor 
grad beroende av andra valutor. Under 2007 har dock intäktsflödet i utländska valutor varit begränsat. Under 2008 kommer 
bolaget att upprätta en valutariskpolicy. 

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

Ränterisk
Ränterisk avser koncernens exponering för att räntenivån ändras. Det är bolagets bedömning att man i dagsläget inte 
påverkas av någon väsentlig ränterisk. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk utgörs av risk för att koncernen inte kan anskaffa medel för att möta sina åtaganden. Enligt bolagets 
prognoser och bedömningar kommer inte denna risk inträffa under 2008. 

Kassaflödesrisk
Företagsledningen är medveten om vikten att minimera kapitalbindning, bland annat i lager och kundfordringar. Inför den 
förväntade ökade verksamheten 2008 kommer bolaget att arbeta fokuserat med att hålla kapitalbindningen på önskvärt låg 
nivå. 

Såvitt styrelsen och verkställande direktören känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redo-
visningssed i aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och 
ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som 
skapats i årsredovisningen. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 7 februari 2008. Koncernens 
resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 
17 april 2008. 

Lund den 4 februari 2008

Hans-Göran Arlock Bo Håkansson Niklas Gerhardsson

Viveka Rüter Sarah Fredriksson

Min revisionsberättelse har lämnats den 6 februari 2008.

Kristina Anderson
Auktoriserad revisor

UTdRAG UR GENOVIS REVIdERAdE RäKENSKAPER FÖR ÅREN 200�-200�
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(kronor) Not 200�

Rörelsens intäkter m.m.

Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 1 200 000

200 000

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -317 924
Övriga externa kostnader 2 -1 300 207
Personalkostnader 3 -2 465 265
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -240 239
Övriga rörelsekostnader -1 088

-4 324 723
Rörelseresultat -� 12� �23

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 10 533
Räntekostnader -56 697

-46 164

Resultat efter finansiella poster -� 1�0 88�

Uppskjuten skatt på årets resultat 5 1 167 500

Årets resultat -3 003 38�

Resultat per aktie
Resultatet per aktie för perioden 2005-01-01 - 2005-12-31 uppgick till -1,12 kr (-0,84 kr).
Det genomsnittliga antalet aktier under 2005 uppgick till 2 678 390 (2 003 390)

200� års reviderade räkenskaper

RESULTATRäKNING

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER
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(kronor) Not 200�-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning och utveckling 6 635 786
Patent 7 1 681 163

2 316 949
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 328 788
1 328 788

Uppskjuten skattefordran 3 594 300
Summa anläggningstillgångar � 2�0 03�

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 130 374
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 139 459

269 833

Kassa och bank 1 665 583

Summa omsättningstillgångar 1 �3� �1�

SUMMA TILLGÅNGAR � 1�� ��3

BALANSRäKNING

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER
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(Kronor) Not 200�-12-31

EGET KAPITAL OcH SKULdER

Eget kapital 10

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 161 356
Reservfond (fd överkursfond) 12 018 043

13 179 399
Ansamlad förlust

Balanserad förlust -6 254 804
Årets resultat -3 003 387

-9 258 191

Summa eget kapital 3 �21 208

Långfristiga skulder 11

Skulder till kreditinstitut 754 546
Summa långfristiga skulder ��� ���

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 660 000
Leverantörsskulder 308 515
Övriga kortfristiga skulder 152 340
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 378 844
Summa kortfristiga skulder � ��� ���

SUMMA EGET KAPITAL OcH SKULdER � 1�� ��3

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter 
som har ställts för egna skulder

Företagsinteckningar 660 000
660 000

Ansvarsförbindelser Inga

BALANSRäKNING

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER
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den löpande verksamheten

Rörelseresultat -4 124 723
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  13 240 240
Erhållen ränta mm 10 533
Erlagd ränta -56 697

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

-3 930 647

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -99 018
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 10 164
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 417 788

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 �01 �13

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m. 6 -389 575
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m. 7 -514 142
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 8 -1 231 967

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 13� �8�

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission 10 5 400 000
Förändring kortfristiga finansiella skulder 1 101 200
Amortering långfristiga lån -102 074

Kassaflöde från finansieringsverksamheten � 3�� 12�

Förändring av likvida medel ��1 �2�

Likvida medel vid årets början 1 003 856

Likvida medel vid årets slut 1 ��� �8�

KASSAFLÖdESANALyS

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER
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TILLäGGSUPPLySNINGAR       
  
     
Allmänna upplysningar 

Redovisningsprinciper       
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Vägledning har 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.    
     
Värderingsprinciper m.m.       
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.   
      
Fordringar       
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Utländska fordringar har upptagits till det lägsta av 
anskaffnings- och balansdagens kurs. 
     
Avskrivningsprinciper       
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande procentsatser tillämpas: 
      
 • Immateriella anläggningstillgångar 20%       
 • Laboratorieutrustning 10%       
 • Datorer 30%       
 • Övriga Inventarier 20%       

     
Definition av nyckeltal
       
Soliditet       
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning        
      
Avkastning på eget kapital       
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital     
      
Avkastning på totalt kapital       
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning    
      
Kassalikviditet       
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

NOT 1  ÖVRIGA RÖRELSEINTäKTER
200�

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag

Doktorandstipendium från Medicon Valley Academy 200 000
200 000

Upplysningar till enskilda poster

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER
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NOT 3  PERSONAL 
200�

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit, 4,5
varav kvinnor 3

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och Vd:

Löner och ersättningar 472 150
Arvoden externa ledamöter*) 58 950
Pensionskostnader 16 841

547 941
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 1 285 708
Pensionskostnader 49 496
Övriga personalkostnader 17 435

1 352 639

Sociala kostnader 564 685
Summa styrelse och övriga 2 ��� 2��

Könsfördelning i företagsledning

Antal styrelseledamöter, 4
varav kvinnor 2
Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 0

*) Med arvoden externa ledamöter avses arvoden som utgått till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER

NOT 2  ARVOdE OcH KOSTNAdSERSäTTNING 
200�

BDO Nordic Malmö KB
Revisionsuppdrag 83 449
Andra uppdrag 6 900

90 349

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 
uppdrag.            



�2

NOT �  SjUKFRÅNVARO 
Bolagets personal har varken under 2004 eller 2005 haft någon mätbar sjukfrånvaro.

NOT �  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
200�

Uppskjuten skatt -1 167 500
-1 167 500

Bolaget redovisar en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag. Styrelsen och företagsledningen bedömer 
det som sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Verksamheten har utvecklats väl, och 
utsikten till framtida lönsamhet bedöms som god.

NOT �  BALANSERAdE UTGIFTER FÖR FORSKNING OcH UTVEcKLING
0�-12-31

Ingående anskaffningsvärde 622 211
Inköp 389 575
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 011 786
Ingående avskrivningar -376 000
Utgående ackumulerade avskrivningar -376 000
Utgående redovisat värde 635 786

Ovan aktiverade utgifter avser framtagning av en prototyp. Planmässiga avskrivningar kommer att påbörjas när prototypen 
tas i bruk.

NOT �  PATENT
0�-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 357 884
Inköp 514 142
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 872 026
Ingående avskrivningar -190 863
Utgående ackumulerade avskrivningar -190 863
Utgående redovisat värde 1 681 163

Planmässiga avskrivningar återupptas/påbörjas när respektive patent kommersialiserats. Ändring gjordes för två år sedan 
avseende att avskrivningar inte längre sker under utvecklingsfasen.

NOT 8  INVENTARIER, VERKTyG OcH INSTALLATIONER
0�-12-31

Ingående anskaffningsvärde 875 842
Inköp 1 231 967
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 107 809
Ingående avskrivningar -538 782
Årets avskrivningar -240 239
Utgående ackumulerade avskrivningar -779 021
Utgående redovisat värde 1 328 788

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER



�3

NOT �  FÖRUTBETALdA KOSTNAdER OcH UPPLUPNA INTäKTER
0�-12-31

Förutbetalda hyror 67 459
Övriga förutbetalda kostnader 72 000

139 459

NOT 10  EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust

Belopp vid årets ingång 801 356 6 978 043 -6 254 803
Nyemission 360 000 5 040 000
Årets förlust -3 003 387
Belopp vid årets utgång 1 161 356 12 018 043 -9 258 190

Antal aktier
Antal vid årets ingång 2 003 390 aktier á nom 0,40 kr
Antal vid årets utgång 2 903 390 aktier á nom 0,40 kr

Antal A-aktier respektive B-aktier

A-aktier (10 röster/aktie) B-aktier  (1 röst/aktie)
Antal vid årets ingång 800 000 1 203 390
Nyemission  900 000
Antal vid årets utgång  800 000 2 103 390

NOT 11  LÅNGFRISTIGA SKULdER
Samtliga bolagets långfristiga skulder är s.k. villkorslån. Återbetalningstiden för dessa är beroende av bolagets framtida 
utveckling. 

NOT 12  UPPLUPNA KOSTNAdER OcH FÖRUTBETALdA INTäKTER
Upplupna arvoden  78 450
Upplupna semesterlöner  150 584
Upplupna sociala avgifter  90 585
Övriga upplupna kostnader  59 225

Summa  378 844

NOT 13  jUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖdET
Avskrivningar    240 240

Lund 2006-01-22

Hans-Göran Arlock Niklas Gerhardsson

Viveka Rüter Sarah Fredriksson

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 januari 2006.

Kristina Anderson
Auktoriserad revisor

200� ÅRS REVIdERAdE RäKENSKAPER
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Till årsstämman i Genovis AB (publ)     
Org nr ������-�3��
 
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Genovis AB (publ) för räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen, 
samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att 
jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att 
min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU 
och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Lund den 6 februari 2008
Kristina Anderson
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Genovis AB (publ)
Org nr ������-�3��

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Genovis AB 
(publ) för räkenskapsåret 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala 
mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämma fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Lund den 19 februari 2007
Kristina Anderson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERäTTELSER

Revisionsberättelser
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Till årsstämman i GENOVIS AB (publ)
Org nr ������-�3��

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i GENOVIS 
AB (publ) för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala 
mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredo-
visningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden 
nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lund den 22 januari 2006
Kristina Anderson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERäTTELSER

Till styrelsen i Genovis AB (publ)

Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter 
Jag har granskat de finansiella rapporterna för Genovis AB (publ) på sidorna 39 – 55 som omfattar koncernbalansräk-
ningen per 31 december 2007, koncernresultaträkningen för 2007, moderbolagets balansräkning per 31 december 2007 
och 31 december 2006, moderbolagets  resultaträkningar och kassaflödesanalyser för dessa år samt ett sammandrag av 
väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande 
sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS sådana de antagits av EU och enligt kraven i prospekt-
direktivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och 
upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rappor-
terna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har utfört min revision i enlighet 
med FAR SRS förslag till RevR5 Granskning av prospekt. Det innebär att jag följer etiska regler och har planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter.

Utfört arbete
En revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR5 Granskning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för 
att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna 

Revisorns granskningsberättelse

REVISORNS GRANSKNINGSBERäTTELSE
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REVISORNS GRANSKNINGSBERäTTELSE

baseras på min bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter 
eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och 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.

Jag anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för mitt uttalande.

Uttalande
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna 
IFRS sådana de antagits av EU av Genovis AB (publ) resultat, ställning och kassaflöde per 31 december 2006 och 2007.

Lund den 3 mars 2008
Kristina Anderson
Auktoriserad revisor

Till styrelsen i Genovis AB (publ)

Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter 
Jag har granskat de finansiella rapporterna för Genovis AB (publ) på sidorna 56 – 63 som omfattar balansräkningen per 31 
december 2005 och resultaträkningen och kassaflödesanalysen för detta år samt ett sammandrag av väsentliga redovisnings-
principer och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande 
sätt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospekt-
förordningen 809/2004/EG. 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 oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har utfört min revision i enlighet 
med FAR SRS förslag till RevR5 Granskning av prospekt. Det innebär att jag följer etiska regler och har planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter.

Utfört arbete
En revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR5 Granskning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för 
att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna 
baseras på min bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentlig-
heter eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och 
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.

Jag anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för mitt uttalande.

Uttalande
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer av 
Genovis AB (publ) resultat, ställning och kassaflöde per 31 december 2005.

Lund den 3 mars 2008
Kristina Anderson
Auktoriserad revisor
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