
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SVANOVA Biotech AB (publ), med organisationsnummer 556593-3693, bildades i början av 2001. 
Bolaget grundades på de aktiviteter som sedan 1988 hade bedrivits inom SVA (Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt). Svanova utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska 
produkter inom veterinärmedicin och livsmedelshygien. 
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OM MEMORANDUMET 
 
Definitioner 
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget 
annat anges: Med “Bolaget” eller “Svanova” avses 
SVANOVA Biotech AB (publ) med organisationsnummer 
556593-3693.  
 
Undantag från prospektskyldighet 
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen. Detta memorandum avseende 
nyemission är undantaget från prospektskyldigheten enligt 
”Lagen om handel med finansiella instrument – Undantag 
avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för 
undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet 
av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under 
en tolvmånadersperiod. 
 
Memorandumets distributionsområde 
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i 
något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta 
memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande 
förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller 
andra åtgärder än de som följer svensk rätt. 
Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat 
land där distributionen eller denna inbjudan kräver 
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider 
mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk 
rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta 
memorandum eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt. 
 
Memorandumet tillgängligt 
Memorandumet finns tillgängligt på Svanovas kontor samt 
på Bolagets hemsida www.svanova.com. Memorandumet 
kan också nås på AktieTorgets hemsida 
www.aktietorget.se.  
 

Uttalanden om framtiden 
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i 
detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn 
avseende framtida händelser och finansiell utveckling. 
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar 
och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för 
memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, 
men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.  
 
AktieTorget 
Svanova har i syfte att säkerställa att aktieägare och 
övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar 
och samtidig information om Bolagets utveckling träffat en 
överenskommelse med AktieTorget om 
informationsgivning. Svanova avser att följa tillämpliga 
lagar, författningar och rekommendationer som gäller för 
bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan 
kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden 
och rapporter genom att anmäla intresse för detta på 
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.  
 
AktieTorget är ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform 
som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem 
(INET Nordic), tillgängligt för banker och 
fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det 
innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är 
listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller 
fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget 
går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på 
hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även 
att följa på Text-TV och i dagstidningar. Svanova är 
godkänt för listning under förutsättning av att emissionen 
genomförs och att AktieTorgets ägarspridningskrav 
uppnås. Styrelsen i Svanova avser i dagsläget inte verka 
för att Bolaget skall ansluta sig till någon annan 
marknadsplats.
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VD HAR ORDET 
 

Under 2001 drabbades mer än 2 000 brittiska lantbrukare av en epidemi – virussjukdomen mul- och 
klövsjuka – vilken medförde stora ekonomiska förluster för hela landsbygdssamhället. De åtgärder 
som då sattes in för att bekämpa och begränsa mul- och klövsjukan ledde till nödslakt av tusentals 
djur. För att förhindra liknande situationer har bland annat EU anpassat sin lagstiftning, men även 
WHO och framför allt konsumenterna ställer idag högre krav på en förbättrad djurhälsa.  
 

Svanova bildades i början av 2000-talet, men forskningen har pågått sedan år 1988. Vår verksamhet 
grundar sig på de aktiviteter som sedan 1988 bedrivits inom SVA (Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt). En av våra styrkor är de kontakter och samarbeten vi har med specialister och forskare över 
hela världen. En av dessa aktörer är SVA som vi, tack vare en lång och nära relation, har ett stort 
utbyte med idag.  
 
Vi på Svanova har verktygen för att kontrollera och diagnostisera djurhälsa. Vår produktportfölj 
innehåller ett 30-tal färdigutvecklade produkter som kan diagnostisera infektionssjukdomar hos 
nyttodjur såsom kor och grisar. Jag är stolt att som VD för Svanova kunna bidra till en bättre djurhälsa 
som därmed i förlängningen främjar bättre och säkrare livsmedel samt en bättre folkhälsa.    
 

Ända sedan starten 2001 har vi i huvudsak fokuserat på Europamarknaden och lyckats uppvisa en 
tillväxt både avseende försäljning och resultat. Mycket tid och stora resurser har lagts ner på att 
utveckla bra produkter, vilket bevisligen skapat belåtna distributörer och nöjda kunder. Dock har de 
gångna åren, 2009 och 2010, präglats av en global lågkonjunktur i branschen vilket minskat vår 
försäljning och försämrat resultatet. Förklaringen sammanhänger givetvis med de statsfinansiella 
neddragningar som tvingades fram på grund av den då rådande finansiella krisen, som därmed 
drabbade viktiga men inte kortsiktigt helt nödvändiga åtgärder som djurhälsa. Därutöver innebar den 
stärkta svenska kronan, i kombination med en ökad prispress på marknaden att våra intäkter 
minskade med cirka 3,5 MSEK för 2010, trots att varuförsäljningen i volym i stort sett varit oförändrad 
jämfört med 2009. Majoriteten av vår varuförsäljning sker i Euro och en stor del i US-dollar. 
 
Vi har under 2010 tagit på oss ett antal stora kostnader för att börja på ett så blankt blad som möjligt 
under 2011. Dessutom har vi genomfört en rad besparingsåtgärder. Sammantaget har detta 
naturligtvis väsentligt påverkat resultatet för 2010. Kostnadsbesparingarna väntas, fullt ut, ge effekt 
under 2011. 
 
Den finansiella krisen visade att vi idag är närvarande på för få marknader för att nå ett positivt resultat 
när marknaderna viker. Därför satsar vi nu på att etablera Svanova på fler marknader, ett arbete som 
successivt kommer att ge resultat under 2011 och 2012. 
 
Ytterligare anledningar att investera i Svanova: 

 Vi har en hög bruttomarginal och påverkas därmed positivt av volymökningar. 

 Vi har ett gångbart produktsortiment, en rationell produktion samt en kompetent och motiverad 
personal. 

 Svanova värderas, före nyemissionen, till 9 MSEK. 

 Vår målsättning är att under 2012 nå ett positivt resultat. 
 
Sammanfattningsvis borde detta innebära att vi skapar ökat värde för nuvarande och tillkommande 
aktieägare. Slutligen vill jag välkomna Dig att delta i vår tillväxt genom deltagande i nyemissionen. 
 
Christina Frimodig 
VD, SVANOVA Biotech AB (publ)  
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER  
 

Beslut om nyemission 
Vid extra bolagsstämma i SVANOVA Biotech AB (publ) den 8 mars 2011 beslutades att genomföra en 
ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av högst 1 060 000 aktier. Styrelsen i Svanova 
förbinder sig att inte genomföra nyemissionen och listningen på AktieTorget om Bolaget inte når en 
teckningsgrad om lägst 4 250 000 SEK. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 5 MSEK före 
emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 596 000 SEK, varav cirka 137 000 SEK är 
hänförligt till brygglånepremie och 100 000 SEK hänförligt till provision för teckningsförbindelser. 
Emissionen ska genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 

Ansvar 
Styrelsen för Bolaget är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer 
försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
 
Uppsala den 8 mars 2011  
Styrelsen i SVANOVA Biotech AB (publ)  
 
Sten Moberg  Styrelseordförande 
Göran Almberg Styrelseledamot 
Johannes Dyring Styrelseledamot 
Nils Ingvar Olsson Styrelseledamot 
Mats Persson  Styrelseledamot 
Jan-Åke Robertsson Styrelseledamot 
Gunnar Säll  Styrelseledamot 
Christina Frimodig VD (extern) 
 

Inbjudan till teckning av aktier 
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i SVANOVA 
Biotech AB (publ) till en kurs av 4,75 kronor per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer 
aktiekapitalet att öka med 318 000 kronor, från 566 010 kronor till 884 010 kronor och antalet aktier 
kommer att öka med 1 060 000 aktier från 1 886 700 aktier till 2 946 700 aktier. 

 
Erbjudandet i sammandrag 
 
Teckningstid: 16 mars – 30 mars 2011. 
Teckningskurs: 4,75 SEK per aktie. 
Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 1 060 000 aktier. 
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier. 
Antal aktier innan emission: 1 886 700 aktier. 
Värdering: 8 961 825 SEK (pre-money). 
Listning på AktieTorget: Aktien i Svanova är planerad att listas på AktieTorget. Första 

handelsdag är beräknad till den 29 april 2011. 
Handelspost: 1 aktie. 
ISIN-kod: SE0003848746. 
Teckningsförbindelser: Svanova har erhållit teckningsförbindelser om totalt 1 967 000 SEK, 

vilket motsvarar cirka 40 procent av den totala emissionslikviden. 
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BAKGRUND, HISTORIK OCH NULÄGE 
 

Bakgrund 
Djurskydd, korta transporter och att lantbrukaren finns i närområdet uppfattas av många konsumenter 
som en garanti för en god djurhantering. Djurens hälsotillstånd är beroende av många faktorer, inte 
minst den förebyggande hälsovårdens betydelse. Ansvaret för djurens hälsa ligger i första hand hos 
djurägaren, men eftersom det finns ett betydande samhällsintresse har emellertid även staten ansvar 
för djurens hälsa (SOU 2005:74). För att uppnå en god djur- och folkhälsa har det införts lagstiftningar 
om kontroll av smittsamma sjukdomar som exempelvis mul- och klövsjuka samt Salmonella. Mul-och 
klövsjuka är en smittsam virussjukdom hos klövbärande djur som kan orsaka stora ekonomiska 
förluster samt stort lidande för sjuka djur. Salmonella är en smitta som kan överföras mellan djur och 
människor (s.k. zoonos). För djurägare och livsmedelsproducenter uppstår ekonomiska förluster bland 
annat på grund av produktionsbortfall, bekämpningskostnader och exportrestriktioner.  
 
Bristen på kontroll, diagnostiska produkter och läkemedel är idag – enligt styrelsens bedömning – ett 
världsomspännande problem. Flera instanser såsom EU och WHO ställer högre krav på kontroller för 
att förbättra djurhälsan. Svanova har verktyg för att kontrollera och diagnostisera djurhälsa. 
 

Svanova i korthet 
Svanova, i sin nuvarande form, bildades i början av 2001. Bolaget grundades på de aktiviteter som 
sedan 1988 hade bedrivits inom SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Svanova utvecklar, 
producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och 
livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar. Härutöver sker även viss 
försäljning till privata laboratorier. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av produkter som kan 
diagnostisera infektionssjukdomar hos nyttodjur såsom kor och grisar med flera, vilket bidrar till en 
bättre djurhälsa som därmed i förlängningen främjar bättre och säkrare livsmedel samt en bättre 
folkhälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marknadspotential 
Den potentiella marknaden för Bolagets produkter är av betydande storlek. 2009 uppskattades 
världsmarknaden för veterinärdiagnostiska produkter för nyttodjur till cirka 3 miljarder SEK. Styrelsen i 
Svanova upplever idag ett ökat intresse för Bolagets produkter i bland annat Syd- och Nordamerika, 
Asien samt delar av Mellanöstern.  Bolaget har idag ett 30-tal färdigutvecklade produkter som säljs till 
statliga laboratorier och djurägarföreningar världen över. Svanova har avtal med 19 distributörer och 
distributionsnätverket täcker mer än 80 länder. Geografiskt står den europeiska marknaden för cirka 
75 procent av Svanovas intäkter. För att bryta det europeiska beroendet och stärka sin position på 
världsmarknaden planerar Bolaget att expandera i Sydamerika – inom de nischer där Bolaget har 
kunskap och produkter. 
 

Sammanfattningsvis bidrar Svanovas produkter till: 
 

 en god djurhälsa och friska nyttodjur; 

 maximerad produktion/output från nyttodjur; 

 att förebygga överföring av sjukdomar från nyttodjur till människa (zoonoser). 
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Nedan listas Svanovas nuvarande distributörer. Tabellen visar även i vilka länder/regioner Bolagets 
produkter finns representerade. 
  
Distributörer  
  
Afrika Europa 

 Afrika(BDSL)   Albanien (BIOMEDICA) 
  Österrike (BIOMEDICA) 
Asien  Belgien (CATO) 

 Kina(Tian Tech)  Bosnien och Hercegovina (BIOMEDICA) 
 Iran(Mehr Azar)  Bulgarien (BIOMEDICA) 
 Irak(IHC)  Kroatien (BIOMEDICA) 
 Japan(Veritas)  Republiken Tjeckien (BIOMEDICA) 
 Kazakstan(BioHim)  Tyskland (BIOZOL) 
 Korea (Basic Science)  Ungern (BIOMEDICA) 
 Malaysia (Premier Diagnostics)  Irland CVC Group) 
 Saudiarabien (Rayat Alsehha)  Italien (EUROCLONE) 
 Syrien(Anigen)  Makedonien (BIOMEDICA) 
 Turkiet (AR-En Teknik)  Nederländerna (Bodinco) 

  Polen (BIOMEDICA) 
Australien  Rumänien (BIOMEDICA) 

 Australien (Abacus ALS)  Serbien-Montenegro (BIOMEDICA) 
 Nya Zeeland (Abacus ALS)   Slovakien (BIOMEDICA) 

  
Nordamerika Sydamerika 

 Kanada (Arivac)  Colombia (Bioinstrumental) 
 Mexico (BTI)  

  
Direktförsäljning  
  

 Sverige (Svanova)  

 Norge (Svanova)  

 Finland (Svanova)  

 Danmark (Svanova)  
  
    

 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bosnien_och_Hercegovina
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Historisk utveckling i korthet 
Nedan följer en tabell över viktiga händelser i 
Svanovas historia. 

Svanovas situation 
Från starten 2001 till 2008 har Svanova i 
huvudsak uppvisat tillväxt både avseende 
försäljning och resultat. Även första 
halvåret av 2009 fortgick denna utveckling 
med fortsatt stigande försäljning och 
förbättrat resultat. Fram till sommaren 
2009 hade således Bolaget inte drabbats 
av den då rådande finanskrisen.  Under 
andra halvan av 2009 påverkades dock 
branschen och Bolaget negativt av 
finanskrisen, i form av statsfinansiella 
neddragningar som drabbade 
investeringarna i djurhälsa, vilket slog 
hårdare mot Bolaget än vad styrelsen hade 
räknat med. Detta, i kombination med den 
stärkta svenska kronan som minskade 
Bolagets intäkter från varuförsäljningen, 
resulterade i minskad försäljning och ett 
försämrat resultat för Svanova. Noterbart 
är att Bolaget inte tappade några 
marknadsandelar eftersom hela branschen 
påverkades negativt av det oroliga 
finansiella klimatet. Svanovas minskade 
försäljning avsåg främst uteblivna affärer i 
Östeuropa. 
    

”Mycket tid och stora resurser har lagts ner 
på att utveckla bra produkter, vilket 

bevisligen skapat belåtna distributörer och 
nöjda kunder. Vi kommer att öka vår 

marknadsnärvaro till fler länder i Europa 
samt till Mellanöstern, Sydamerika och 

Asien.” 

 
Christina Frimodig, VD 

 

Svanova har under 2010 tagit på sig ett 
antal stora kostnader för att börja på ett så 
blankt blad som möjligt under 2011. 
Dessutom har Bolaget genomfört en rad 
besparingsåtgärder. Sammantaget har 
detta väsentligt påverkat resultatet för 
2010. Kostnadsbesparingarna väntas, fullt 
ut, ge effekt under 2011. Trots ett 
betydande eget kapital, låg 
skuldsättningsgrad men med relativt stor 
bindning av kapital i lager och 
kundfordringar har likviditeten i Bolaget 
tidvis varit ansträngd under det senaste 
året. Bland annat har Bolaget inte haft 
möjlighet att delta i intressanta 
utvecklingsprojekt.  

 

 
 
 

 
*Resultat av EU projektet PARASOL 
**Resultat av EU projektet LAB-ON-SITE 
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För att inte tappa tempo och snabbt kunna inleda en marknadsbearbetning i Sydamerika genomförde 
Bolaget, i början av februari, en bryggfinansiering som tillförde Svanova cirka (en) 1 MSEK. Nu står 
Svanova inför att anskaffa ytterligare kapital, främst för att möjliggöra vidare expansion och finansiera 
vidareutveckling av Bolagets produkter.

Flerårsjämförelse  
Nedan presenteras en tabell avseende nettoomsättnings- och resultatutveckling från 2001 och framåt. 
 
(MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
           
           
Nettoomsättning 20,8 19,0 17,8 20,9 24,2 24,6 26,6 32,0 27,2 22,9 
Periodens 
resultat 

-4,1 -4,2 -3,6 -0,1 0,3 0,4 0,7 1,9 -1,7 -5,9 

 
Flerårsjämförelsen har inte granskats av Bolagets revisor. 
Periodens resultat för 2005 är, enligt årsredovisningen, 2,5 MSEK. Differensen beror på nedkorrigering för extraordinära intäkter 
om 2,2 MSEK. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9 
 

MOTIV FÖR EMISSION 
 

Rörelsekapital och behov av investeringskapital 
Svanovas befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Bolagets aktuella 
behov under åtminstone tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum.  
 
Bolaget behöver tillföras investeringskapital för att främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion. För 
att tillföra Svanova investeringskapital och därtill nödvändigt vidhängande rörelsekapital genomför 
Bolaget nu en nyemission om högst cirka 5 MSEK. För att Svanova skall kunna möjliggöra vidare 
expansion och finansiera vidareutveckling av Bolagets produkter krävs det att nyemissionen tecknas 
till åtminstone fastställd miniminivå, vilken är cirka 4,25 MSEK. I det fall den fastställda lägstanivån om 
4,25 MSEK inte uppnås kommer emissionen inte att genomföras. Då kommer Svanova att undersöka 
alternativa finansieringsmöjligheter. I det fall Svanova tillförs mer än fastställd lägstanivå men mindre 
än 5 MSEK via emissionen som beskrivs i detta memorandum kommer Bolaget att bedriva sin 
verksamhet i en lägre takt än planerat. 
  

Emissionslikvidens användande 
Vid fulltecknad nyemission är emissionslikviden avsedd att finansiera: 
 
(MSEK) Ändamål 
  
  
Cirka 2,0 Återbetalning av bryggfinansiering genom teckningsförbindelser. 
Cirka 1,0 Expansion i främst Sydamerika, men även delar av mellanöstern och Asien där behovet av Bolagets 

produkter förväntas öka. I dagsläget förs avtalsdiskussioner med potentiella distributörer. 
Cirka 0,3 Fortsatt kontinuerlig produktutveckling för att anpassa produkterna efter marknadens regulatoriska 

krav och kundernas behov. 
Cirka 0,5 Likviditetsförbättring, för att möjliggöra fortsatt drift av Bolaget i önskvärd takt. 
Cirka 0,6 Kostnader som uppkommer i samband med flytt (första kvartalet 2011) till nya lokaler som är mer 

ändamålsenliga än de befintliga för Bolagets verksamhet. 
Cirka 0,4 Finansiering av emissionskostnader. 
Cirka 0,2 Finansiering av brygglånepremie och provision för teckningsförbindelser. 

 
Emissionslikvidens prioritetsordning 
I det fall nyemissionen inte blir fulltecknad kommer fördelningen av medel mellan expansion och 
produktutveckling att anpassas efter emissionsutfallet. Oavsett emissionsutfall kommer en del av 
emissionslikviden att användas för finansiering av emissionskostnader. 
  

Aktiens prissättning 
Aktiens prissättning har fastställts av styrelsen i Svanova utifrån ett bedömt marknadsvärde där 
Bolagets nuvarande verksamhet, utvecklings- och framtida potential har beaktats.   
 

Listning på AktieTorget 
Styrelsen har ansökt om att aktien i Svanova skall tas upp till handel på AktieTorget. Bolaget är 
godkänt för listning under förutsättning av att emissionen genomförs och att AktieTorgets 
ägarspridningskrav uppnås. Listningen på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god 
marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas kapitalanskaffningen till 
Bolaget, vilket gör att man kan hålla en hög utvecklings- och expansionstakt i Bolaget. En listning på 
AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. 
 

Ytterligare kapitalbehov 
Svanova kan komma att genomföra ytterligare nyemissioner i framtiden i syfte att stärka Bolagets 
likviditet respektive att möjliggöra utveckling och marknadsföring av eventuella nya produkter och ny 
teknik. Svanova undersöker löpande även förutsättningarna för att via förvärv förstärka Bolagets 
starka nischer. Dock finns det, vid dateringen av detta memorandum, inga konkreta planer på att 
genomföra ytterligare nyemissioner efter den som beskrivs i detta memorandum.  
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 

Erbjudandet 
Erbjudandet omfattar högst 1 060 000 nyemitterade aktier i SVANOVA Biotech AB (publ). Vid full 
anslutning i föreliggande nyemission kommer Bolaget att tillföras 5 035 000 kronor, före 
emissionskostnader. Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på 
Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 13, 2011. 
 

Teckningsberättigade 
Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
allmänheten och institutionella investerare.  
 

Företrädesrätt till teckning 
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 4,75 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 
 

Teckningstid 
Anmälan om teckning skall göras under perioden 16 mars – 30 mars 2011. 
 

Anmälan 
Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst 1 000 aktier. Anmälningssedlar skall vara Sedermera 
Fondkommission AB tillhanda senast kl 15.00 den 30 mars 2011 på nedanstående adress, fax eller  
e-post: 
 
Sedermera Fondkommission AB   
Emissionstjänster Telefon: +46 431-47 17 00 
Importgatan 4 Fax: +46 431-47 17 21 
SE-262 73 Ängelholm E-post: nyemission@sedermera.se 
 
Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar 
gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälan är bindande. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln 
förtryckta texten. 
 

Rätt till förlängning av anmälningstiden samt emissionens fullföljande 
Styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. 
Styrelsen förbinder sig att inte genomföra nyemissionen och listningen på AktieTorget om Bolaget inte 
når en teckningsgrad om lägst 4 250 000 SEK. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas 
före det att avräkningsnotor skall sändas ut.  
 

Principer för tilldelning 
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande princip skall gälla. Aktietecknare skall enligt 
styrelsens bestämmande tilldelas aktier i förhållande till tecknat belopp. Överskjutande aktier fördelas 
genom lottning. 
 
Dock äger styrelsen rätt att frångå ovanstående fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning 
av ägandet bland allmänheten och därigenom möjliggöra för en regelbunden och likvid handel med 
bolagets aktier. 
 
Tilldelning beräknas ske den 1 april 2011. Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem 
som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. 
Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna 
eller i vissa fall helt utebli. 
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Betalning 
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i 
enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter 
avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats 
några aktier får inget meddelande. 
 
Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en 
sådan försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att 
utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. 
 

Registrering och redovisning av tilldelade aktier 
Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske vecka 16, 2011. Därefter erhåller 
tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier skett på tecknarens VP-konto. 
Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner. 
 

Investerare bosatta utanför Sverige 
Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera på ovanstående 
telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta 
memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
 

Rätt till utdelning 
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter 
aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 
 

Handel på AktieTorget 
Svanova har för avsikt att lista bolagets aktie på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad till den 
29 april 2011. Handelsbeteckningen kommer att vara SVAN. Bolagets aktie har ISIN-kod 
SE0003848746. En handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie. 
 

Övrigt 
Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska 
eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission. 
 

Teckningsförbindelser 
Teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet ”Brygglån och teckningsförbindelser” i detta 
memorandum. 
 

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: 
SVANOVA Biotech AB (publ)  Sedermera Fondkommission AB 
Tel: +46 18-65 49 00  Tel: +46 431-47 17 00 
E-post:  info@svanova.com  E-post: nyemission@sedermera.se  
 
Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.svanova.com) och AktieTorgets hemsida 
(www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från Svanova. 
 
Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). 
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BRYGGLÅN OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER  
 

Brygglån 
Svanova har sedan fjärde kvartalet 2010 erhållit brygglån om totalt 1 967 000 SEK. Samtliga 
brygglånegivare har godtagit att kvitta sin fordran mot aktier i den nu aktuella nyemissionen.  
  
I februari 2011 erhöll Svanova brygglån om totalt 1 000 000 SEK med en fast brygglånepremie om tio 
(10) procent på utlånat belopp. Återbetalning av brygglån skall enligt låneavtal ske via teckning i 
nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Brygglånegivare är Gerhard Dal (250 000 SEK), 
Camilla Axelsson (200 000 SEK), Stokra AB (200 000 SEK), Aktiebolaget Daugava (100 000 SEK), 
Anders Axelsson (100 000 SEK), Enåks AB (100 000 SEK) och Manne Kuschel (50 000 SEK). 
 
Svanova har, under fjärde kvartalet 2010, erhållit brygglån från fem aktieägare om totalt 870 000 SEK 
vilket löper med en årlig ränta om tio (10) procent. Förfallodag är den 28 februari 2011. Återbetalning 
skall dock enligt låneavtal ske via teckning i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. 
Brygglånegivare är Stiftelsen Albert Hjärrefonden (320 000 SEK), Lantbrukarnas Ekonomi AB (200 
000 SEK), SLU Holding AB (200 000 SEK), SällSam AB (100 000 SEK) och Mats O Persson Invest 
AB (50 000 SEK). 
 
Därutöver har Svanova, i februari 2011, erhållit brygglån från Innovationsbron AB om 97 000 SEK 
vilket löper med en årlig ränta om tio (10) procent. Förfallodag är den 30 april 2011. Återbetalning skall 
dock enligt låneavtal ske via teckning i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.   
 

Teckningsförbindelser 
Svanova har erhållit teckningsförbindelser om totalt 1 967 000 SEK. Se nedan för detaljerad 
information.        
 
Gerhard Dal 
Gerhard Dal (med adress Björkvallavägen 2 A, 194 77 Upplands Väsby) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 250 000 SEK. Det utgår ersättning om tio (10) procent av Gerhard Dals 
garanterade volym för detta åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion 
i form av tidigare lämnat brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande 
ägde Gerhard Dal inga aktier i Svanova. 
 
Camilla Axelsson 
Camilla Axelsson (med adress Södra Folkavi, 716 92 Fjugesta) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 200 000 SEK. Det utgår ersättning om tio (10) procent av Camilla Axelsson 
garanterade volym för detta åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion 
i form av tidigare lämnat brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande 
ägde Camilla Axelsson inga aktier i Svanova. 
 
Stokra AB 
Stokra AB (med adress Carl Muntersväg 6, 182 77 Stocksund) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 200 000 SEK. Det utgår ersättning om tio (10) procent av Stokra AB:s 
garanterade volym för detta åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion 
i form av tidigare lämnat brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande 
ägde Stokra AB inga aktier i Svanova. 
 
Aktiebolaget Daugava 
Aktiebolaget Daugava (med adress Importgatan 4, 262 73 Ängelholm) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 100 000 SEK. Det utgår ersättning om tio (10) procent av Aktiebolaget 
Daugavas garanterade volym för detta åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via 
förhandstransaktion i form av tidigare lämnat brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. 
Vid avtalets tecknande ägde Aktiebolaget Daugava inga aktier i Svanova.  
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Anders Axelsson 
Anders Axelsson (med adress Anes Väg 5, 237 31 Bjärred) har skriftligen lämnat teckningsförbindelse 
om 100 000 SEK. Det utgår ersättning om tio (10) procent av Anders Axelssons garanterade volym för 
detta åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion i form av tidigare 
lämnat brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande ägde Anders 
Axelsson inga aktier i Svanova. 
 
Enåks AB 
Enåks AB (med adress Bella Vistavägen 91, 252 85 Helsingborg) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 100 000 SEK. Det utgår ersättning om tio (10) procent av Enåks AB:s 
garanterade volym för detta åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion 
i form av tidigare lämnat brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande 
ägde Enåks AB inga aktier i Svanova. 
 
Manne Kuschel 
Manne Kuschel (med adress Klintegatan 3, 431 38 Mölndal) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 50 000 SEK. Det utgår ersättning om tio (10) procent av Manne Kuschels 
garanterade volym för detta åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion 
i form av tidigare lämnat brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande 
ägde Manne Kuschel inga aktier i Svanova. 
 
Stiftelsen Albert Hjärrefonden 
Stiftelsen Albert Hjärrefonden (med adress c/o Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 751 89 Uppsala) 
har skriftligen lämnat teckningsförbindelse om 320 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för detta 
åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion i form av tidigare lämnat 
brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande ägde Stiftelsen Albert 
Hjärrefonden 73 950 aktier (innan aktieuppdelning 10:1) i Svanova. 
 
Lantbrukarnas Ekonomi AB 
Lantbrukarnas Ekonomi AB (med adress Lantbrukarnas Ekonomi AB, 105 33 Stockholm) har 
skriftligen lämnat teckningsförbindelse om 200 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för detta 
åtagande. Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion i form av tidigare lämnat 
brygglån, vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande ägde Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 13 334 aktier (innan aktieuppdelning 10:1) i Svanova. 
 
SLU Holding AB 
SLU Holding AB (med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 200 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för detta åtagande. 
Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion i form av tidigare lämnat brygglån, 
vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande ägde SLU Holding AB 17 896 
aktier (innan aktieuppdelning 10:1) i Svanova.  
 
SällSam AB 
SällSam AB (med adress Lunkentusvägen 12, 163 67 Bromma) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 100 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för detta åtagande. 
Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion i form av tidigare lämnat brygglån, 
vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande ägde SällSam AB 236 aktier 
(innan aktieuppdelning 10:1) i Svanova.  
 
Mats O Persson Invest AB 
Mats O Persson Invest AB (med adress Villagatan 9, 114 32 Stockholm) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 50 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för detta åtagande. 
Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion i form av tidigare lämnat brygglån, 
vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande ägde Mats O Persson Invest  
2 635 aktier (innan aktieuppdelning 10:1) i Svanova.  
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Innovationsbron AB 
Innovationsbron AB (med adress Vasagatan 11, 111 20 Stockholm) har skriftligen lämnat 
teckningsförbindelse om 97 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för detta åtagande. 
Teckningsförbindelsen har säkerställts via förhandstransaktion i form av tidigare lämnat brygglån, 
vilket innebär att likvid är Svanova tillhanda. Vid avtalets tecknande ägde Innovationsbron AB  
18 229 aktier (innan aktieuppdelning 10:1) i Svanova.  
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SVANOVA Biotech AB (publ) 
 
Verksamhet 
Svanova, i sin nuvarande form, bildades i början av 2001. Bolaget grundades på de aktiviteter som 
sedan 1988 hade bedrivits inom SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Svanova utvecklar, 
producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och 
livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar. Härutöver sker även viss 
försäljning till privata laboratorier. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av produkter som kan 
diagnostisera infektionssjukdomar hos nyttodjur såsom kor och grisar med flera, vilket bidrar till en 
bättre djurhälsa som därmed i förlängningen främjar bättre och säkrare livsmedel samt en bättre 
folkhälsa.  
 
Svanova är ett relativt litet företag med 21 anställda, som tillsammans har lång erfarenhet, hög 
kompetens och ett brett vetenskapligt nätverk med specialister och forskare över hela världen. Av 
Bolagets 21 anställda arbetar fem inom marknad/support, fyra anställda inom forskning och 
utveckling, elva anställda inom produktion och en anställd arbetar med ekonomi. Exempel på 
samarbetspartners är SVA, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Biomedica (distributör i Österrike och 
Östeuropa), Institute for Animal Health (IAH), Pirbright och Veterinary Laboratory Agency (VLA) båda 
brittiska forskningsinstitut. 
 

Organisationsstruktur 
Svanova ingår inte i någon koncern och innehar inte heller några aktier i andra företag.  
 

Bolagsinformation 
 
Firmanamn SVANOVA Biotech AB (publ) 
Handelsbeteckning   SVAN 
Säte  Uppsala län, Uppsala kommun 
Organisationsnummer 556593-3693 
Datum för bolagsbildning 2000-05-30 
Datum när bolag startade sin verksamhet Januari 2001 
Land för bolagsbildning Sverige 
Juridisk form Publikt aktiebolag 
Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 
Adress Uppsala Business Park, Virdings allé 8,  

754 50 Uppsala 
Telefon 018-65 49 00 
Hemsida www.svanova.com 

 
Affärsidé 
Svanova skall bidra till en förbättrad djurhälsa och livsmedelssäkerhet världen över. Detta genom att 
utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja diagnostiska produkter inom området för veterinärmedicin 
och livsmedelssäkerhet. Kvaliteten på Bolagets processer, produkter och tjänster skall löpande 
optimeras för att, i enlighet med Bolagets kunder, upprätthålla och stärka deras förtroende till 
Svanova. 

 
Målsättning 
Under 2011 är Svanovas målsättning att väsentligt förbättra resultatet för att senast 2012 uppvisa ett 
positivt resultat. Vidare är Bolagets målsättning att med ett fortsatt positivt resultat uppvisa en 
genomsnittlig omsättningstillväxt om 10 till 15 procent med en genomsnittlig resultatmarginal om 10 
procent under den kommande femårsperioden (2012-2016). 
 

Vision 
Svanovas vision är att i en global veterinärmedicinsk marknad ha en betydande marknadsandel inom 
viktiga nischer och vara känd för kvalité på produkter och service. 
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Ett världsomspännande problem 
Smittsamma sjukdomar som exempelvis mul- och klövsjuka samt Salmonella kan orsaka stora 
ekonomiska förluster samt stort lidande för sjuka djur. För djurägare och livsmedelsproducenter 
uppstår ekonomiska förluster bland annat på grund av produktionsbortfall, bekämpningskostnader och 
exportrestriktioner. Bristen på kontroll, diagnostiska produkter och läkemedel är idag – enligt 
styrelsens bedömning – ett världsomspännande problem. Flera instanser såsom EU och WHO ställer 
högre krav på kontroller för att förbättra djurhälsan. Svanova har verktyg för att kontrollera och 
diagnostisera djurhälsa.  
 

Sverige – en god djurhälsa 
Att Svanova är ett svenskt bolag värderas, enligt styrelsens bedömning, högt i branschen. Sverige är i 
andra länder kända för sin goda djurhälsa – där svenska myndigheter och bönder bryr sig om sina djur 
och sin omgivning. Inom Bolagets verksamhetsområden har svenska myndigheter och föreningar 
lyckats uppnå en god djurhälsa – fri från epidemier som kan äventyra livsmedelssäkerheten och 
minska vinsterna för djurägare och livsmedelsproducenter.     
  
Varför har Sverige lyckats uppnå den goda djurhälsan? 
En orsak är Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som, inom området för djurhälsa, bedriver 
högkvalitativ forskning och utbildning. En annan orsak är alla de starka föreningsrörelser, 
organisationer och myndigheter som behandlar djurhälsofrågor och bekämpningsfrågor. SVA  
– statens veterinärmedicinska anstalt – har som uppgift att verka för en god djurhälsa och säkrare 
livsmedel. Svanova startades i början av 2001, men har sitt ursprung från de aktiviteter som sedan 
1988 bedrivits inom SVA. 
 

Produkter 
Svanovas produktportfölj innehåller drygt 30 färdigutvecklade produkter (reagenstest/kit). Många av 
Bolagets produkter grundar sig på tester utvecklade vid SVA i Uppsala. Bolagets produkter används 
som verktyg för att snabbt, kostnadseffektivt och med precision diagnostisera infektionssjukdomar hos 
nyttodjur. Bolagets produkter utvecklas, utvärderas och tillverkas i Svanovas ISO 9001:2000-
certifierade lokaler i Uppsala. Produktportföljen består idag av två produktkategorier; laboratorietester 
och snabbtester.        
 
Laboratorietester (ELISA) 
Bolagets laboratorietester kan upptäcka och identifiera antikroppar mot främmande ämnen såsom 
virus, bakterier eller parasiter och användas för testning av olika djurslag såsom; kor, får, gris, fjäderfä 
och häst. Testerna används av veterinärer som tar prover på djuret. Provet, som exempelvis kan vara 
blod, mjölk eller saliv, skickas därefter till ett laboratorium som med hjälp av Svanovas tester kan 
analyseras och därmed fastställa om djuret lider av någon infektionssjukdom. 
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Nedan följer en förteckning över Bolagets laboratorietester, uppdelade efter de olika djurslagen. I 
tabellen anges även en kortfattad beskrivning om respektive produkt.    
 
Produkt Beskrivning 
  
ELISA – Kor   

SVANOVIR® IBR-Ab Detekterar IBR-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. IBR 
(Infectious Bovine Rhinotracheitis) är en svår respiratorisk sjukdom som 
orsakas av bovint herpesvirus typ 1 (BHV-1). Viruset kan spridas över hela 
världen och drabbar både tamboskap och vilda djur. Den kliniska sjukdom 
som orsakas av IBR-virus kan föranleda många olika typer av infektioner; 
luftvägsinfektioner, ögoninfektioner, genitala infektioner, hjärninfektioner och 
en allmän infektion hos nyfödda kalvar. Kliniska tecken omfattar feber, 
depression och minskad mjölkavkastning.  

SVANOVIR® BVDV-Ab Detekterar BVDV-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. 
BVDV (Bovin Virus Diarrhoea Virus), tillhör familjen pestivirus, som är 
förknippad med en rad sjukdomar vilka påverkar mag- och tarmkanalen hos 
nötkreatur. Kliniska tecken omfattar feber, diarré och minskad 
mjölkavkastning.  

SVANOVIR® BVDV p80-Ab ELISA Detekterar antikroppar mot BVDV P80 (NS3) hos nötkreatur och i 
mjölkprover. BVDV (Bovin Virus Diarrhoea Virus), tillhör familjen pestivirus, 
som är förknippad med en rad av sjukdomar vilka påverkar mag- och 
tarmkanalen hos nötkreatur. Kliniska tecken omfattar feber, diarré och 
minskad mjölkavkastning. 

SVANOVIR® BLV gp51-Ab 
 

Detekterar BLV-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. BLV 
(Bovine Leukemia Virus) är ett virus som kan smitta djur i alla åldrar, även i 
fosterstadiet. Leukemi hos nötkreatur kan spridas över hela världen. För 
närvarande finns ingen effektiv behandling eller vaccin tillgängligt. När ett djur 
blir infekterad, kommer djuret att vara infekterat för livet.  

SVANOVIR® BCV-Ab Detekterar BCV-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. BCV 
(Bovine Coronavirus) tillhör familjen Coronaviridae, som bland annat orsakar 
diarré hos nyfödda kalvar. Viruset kan även orsaka luftvägsinfektioner. Viruset 
drabbar även vuxna nötkreatur och åtföljs av diarré och minskad 
mjölkavkastning. Svår diarré kan medföra allvarlig blod- eller vätskeförlust 
eller i värsta fall leda till dödsfall.  

SVANOVIR® BRSV-Ab Detekterar BRSV-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. 
BRSV (Bovine Respiratory Syncytial Virus) tillhör familjen pneumovirus. 
BRSV har en motsvarighet i den mänskliga RSV som påverkar luftvägarna 
hos främst små barn. BRSV är en virussjukdom som sätter sig på övre och 
nedre luftvägarna, vilken huvudsakligen drabbar kalvar yngre än 12 månader. 
De första symptomen på sjukdomen är feber, hosta och snuva. Förekomsten 
av bland annat anorexi visar ett mer allvarligt och avancerat stadium av 
sjukdomen som kan leda till livshotande lunginflammation.  

SVANOVIR® PIV3-Ab Detekterar PIV-3-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. PIV-3 
(Parainfluensavirus typ 3) är ett paramyxovirus utbrett bland boskap. Normalt 
uttrycker sig PIV-3 som en subklinisk infektion. Viruset överförs genom 
direktkontakt med sekret från luftvägarna (droppsmitta). Symtom som kan 
noteras är exempelvis feber, hosta, anorexi, andnöd och ibland diarré. 

SVANOVIR® Brucella-Ab I-ELISA Detekterar Brucella-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. 
Brucellosis är en stor zoonossjukdom (överföring av sjukdomar från nyttodjur 
till människa), som orsakas av bakterien brucella. De allmänna symptomen 
på brucellosis är komplikationer vid fortplantning och/eller tvång till abort. 
Brucellosis kan ge ihållande och livslånga infektioner, som därmed påverkar 
djurens hälsa och risken för överföring av sjukdomen till människa ökar. 

SVANOVIR® Brucella-Ab C-ELISA Detekterar och analyserar Brucella-specifika antikroppar hos nötkreatur och i 
mjölkprover. Analysen visar och skiljer på naturligt infekterade djur och 
vaccinerade djur. Brucellosis är en stor zoonossjukdom (överföring av 
sjukdomar från nyttodjur till människa), som orsakas av bakterien brucella. De 
allmänna symptomen på brucellosis är komplikationer vid fortplantning 
och/eller tvång till abort. Brucellosis kan ge ihållande och livslånga infektioner, 
som därmed påverkar djurens hälsa och risken för överföring av sjukdomen 
till människa ökar. 

SVANOVIR® FMDV 3ABC-Ab Detekterar och påvisar mul- och klövsjukevirus hos nötkreatur. Mul- och 
klövsjuka (FMD) är en mycket smittsam sjukdom, som orsakas av ett 
virussläktet aphtovirus, vilken drabbar klövdjur. Mul- och klövsjuka kan 
spridas över hela världen och har förmågan att orsaka omfattande 
ekonomiska förluster. Det finns sju olika serotyper av mul- och klövsjukevirus. 
Viruset kan bland annat spridas genom kontakt med ett infekterat djur.  

IAEA standard FMDV sera Kontrollprov som används vid analys vid misstänkt mul- och klövsjuka.  
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SVANOVIR® O. ostertagi-Ab  Detekterar Ostertagia ostertagia-specifika antikroppar i mjölkprover. 

Ostertagia ostertagi är en av de största gastrointestinala nematoder hos 
nötkreatur i hela världen. Parasiten finns på betesmarker. Detta medför att 
alla betande kor, i mer tempererade klimatregioner, exponeras för parasiten.   

SVANOVIR® Neospora-Ab Detekterar Neospora-specifika antikroppar hos nötkreatur och i mjölkprover. 
Neospora är en så kallad apicomplexan protozoan parasit, vilken år 1988 
upptäcktes hos hundar med neurologiska sjukdomar. Parasiten kan spridas 
över hela världen och är en av de vanligaste orsakerna till abort hos 
nötkreatur. Parasiten kan spridas från en smittad ko till hennes foster under 
graviditeten. Detta kan leda till abort eller födsel av en svag kalv eller kliniskt 
frisk men ihärdigt infekterad kalv.   

SVANOVIR® A. marginale-Ab Detekterar Anaplasma marginale-specifika antikroppar hos nötkreatur och i 
mjölkprover. Anaplasma marginale är en fästingburen parasit som tillhör 
familjen Anaplasmos. Parasiten är en av de främsta orsakerna till sjukdomen 
Anaplasma hos nötkreatur i hela världen. Parasiten överförs antingen 
mekaniskt eller biologiskt genom ett antal olika fästingar. Parasiten 
förekommer i de flesta tropiska och subtropiska regioner. Anaplasma kan 
bland annat leda till anemi och gulsot.    

SVANOVIR® B. bigemina-Ab Detekterar Babesia Bigemina-specifika antikroppar hos nötkreatur och i 
mjölkprover. Babesia Bigemina är en fästingburen parasit som drabbar 
boskap. Sjukdomen kännetecknas av feber och hymolytisk anemi, vilket i 
värsta fall kan leda till döden. Parasiten förkommer över hela Afrika, södra 
Europa, Sydostasien, Australien och Central- och Sydamerika. Parasiten är 
en av de största orsakerna till att ekonomiska förluster uppstår, då nötkreatur 
drabbas.    

  
ELISA – Får  

SVANOVIR® BDV-Ab Detekterar Border Disease Virus-specifika antikroppar hos får och i 
mjölkprover. BDV (Border Disease Virus) tillhör familjen pestivirus. Hos 
vuxna, icke gravida får, är infektionen vanligtvis subklinisk. Hos lamm kan 
sjukdomen orsaka onormalt långa ben och även andra skelettförändringar. 
Många av de smittade lammen kan komma att dö under de första veckorna 
efter smittan.    

SVANOVIR® Brucella-Ab I-ELISA o/c Detekterar Brucella-specifika antikroppar hos får. Brucellosis är en stor 
zoonossjukdom (överföring av sjukdomar från nyttodjur till människa), som 
orsakas av bakterien brucella. De allmänna symptomen på brucellosis är 
komplikationer vid fortplantning och/eller tvång till abort. Brucellosis kan ge 
ihållande och livslånga infektioner, som därmed påverkar djurens hälsa och 
risken för överföring av sjukdomen till människa. 

SVANOVIR® Brucella-Ab C-ELISA Detekterar Brucella-specifika antikroppar hos får. Analysen kan skilja mellan 
naturligt infekterade djur och vaccinerade djur. Brucellosis är en stor 
zoonossjukdom (överföring av sjukdomar från nyttodjur till människa), som 
orsakas av bakterien brucella. De allmänna symptomen på brucellosis är 
komplikationer vid fortplantning och/eller tvång till abort. Brucellosis kan ge 
ihållande och livslånga infektioner, som därmed påverkar djurens hälsa och 
risken för överföring av sjukdomen till människa ökar. 

  
ELISA – Gris  

SVANOVIR® PRV gE-Ab Detekterar specifika antikroppar mot glykoprotein E av Pseudorabies virus 
hos grisar. Aujeszkys sjukdom, även känd som pseudorabies, är en sjukdom 
som kan spridas i hela världen. Viruset drabbar primärt grisar men kan även 
infektera andra däggdjur. Sjukdomen kännetecknas av andningssvårigheter, 
nervös och reproduktiva störningar, bl.a. dödföddhet eller aborter. Viruset kan 
förbli latent under längre perioder, för att sedan återaktiveras. Viruset överförs 
huvudsakligen genom direkt kontakt mellan en smittad 
och en icke-infekterad gris.  

SVANOVIR® PRV gB-Ab Detekterar specifika antikroppar mot glykoprotein B av Pseudorabies virus 
hos grisar. Aujeszkys sjukdom, även känd som pseudorabies, är en sjukdom 
som kan spridas i hela världen. Sjukdomen orsakas av herpesvirus typ 1 
(SHV-1). Viruset drabbar primärt grisar men kan även infektera andra 
däggdjur. Sjukdomen kännetecknas av andningssvårigheter, nervös och 
reproduktiva störningar, bl.a. dödföddhet eller aborter. Viruset kan förbli latent 
under längre perioder, för att sedan återaktiveras. Viruset överförs 
huvudsakligen genom direktkontakt mellan en smittad och en icke-infekterad 
gris. 
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SVANOVIR® TGEV/PRCVAb  Detekterar specifika antikroppar mot TGEV och PRCV hos grisar. TGEV 

(Transmissible Gastroenterites Virus) är orsaken till en mycket smittsam 
tarmvirussjukdom hos grisar, vilken återfinns i hela världen. Sjukdomen 
kännetecknas av kräkningar, diarré, anorexi och uttorkning. Dödligheten av 
denna sjukdom är hög hos yngre smågrisar. PRCV (Porcine Respiratory 
Coronavirus) är en variant av- och nära besläktad med TGEV.  För att 
möjliggöra korrekt behandling är det därmed viktigt att skilja mellan dessa två. 

VETSIGN™ Salmonella-Ab Detekterar Salmonella-specifika antikroppar hos grisar. Salmonella är en av 
de vanligaste zoonotiska sjukdomarna. Salmonella orsakar en allvarlig klinisk 
sjukdom hos människor.  Människor kan smittas genom konsumtion av 
smittat kött, ägg eller opastöriserad mjölk. Salmonella är vanligast i 
regioner/länder med intensiv djurhållning, särskilt av gris och fjäderfä. 
Tarmsjukdom är den vanligaste kliniska sjukdomen, men även andra symtom 
kan ses. Många djur, särskilt gris och fjäderfä, kan vara infekterade utan att 
visa kliniska symptom.   

SVANOVIR® Brucella C-ELISA Detekterar Brucella-specifika antikroppar hos grisar. Analysen kan skilja 
mellan naturligt infekterade djur och vaccinerade djur. Brucellosis är en stor 
zoonossjukdom (överföring av sjukdomar från nyttodjur till människa), som 
orsakas av bakterien brucella. De allmänna symptomen på brucellosis är 
komplikationer vid fortplantning och/eller tvång till abort. Brucellosis kan ge 
ihållande och livslånga infektioner, som därmed påverkar djurens hälsa och 
risken för överföring av sjukdomen till människa ökar. 

  
ELISA – Häst    

SVANOVIR® EHV1/EHV4-Ab Detekterar EHV1- och EHV4-specifika antikroppar hos hästdjur. Equine 
Herpesvirus typ 1 och 4 (EHV1- och EHV4) kan infektera hästar över hela 
världen. Infektionen kännetecknas primärt av luftvägsinfektioner. EHV4 är den 
främsta orsaken till sjukdomar i luftvägarna hos unga hästar medan 
EHV1 kan orsaka mer allvarliga symptom som abort, dödsfall eller 
neurologisk dysfunktion. Både EHV1 och EHV4 är allmänt förekommande i 
hela världen och drabbar, rent ekonomiskt, hästbranschen negativt.   

  
ELISA – Fjäderfä   

SVANOVIR® APV-Ab Detekterar Avian Pneumo Virus-specifika antikroppar hos fjäderfä. APV 
(Avian Pneumo Virus) är en patogen som orsakar allvarliga sjukdomar hos 
fjäderfä. Viruset drabbar främst kalkoner, höns och strutsfåglar. Sjukdomen 
orsakar bland annat luftvägsinfektioner, svullna bihålor och en markant 
minskning av äggproduktionen. Viruset sprids primärt genom direktkontakt 
men kan i vissa fall även spridas via luften.  

SVANOVIR® MG-Ab Detekterar MG-specifika antikroppar hos fjäderfä. MG (Mycoplasma 
gallisepticum) är en infektion som vanligtvis drabbar kycklingar och kalkoner. 
Det är en kronisk sjukdom som kan leda till negativa ekonomiska 
konsekvenser på grund av minskad äggproduktion och tillväxt samt ökade 
kostnader i samband med medicinering.     

SVANOVIR® MS-Ab Detekterar MS-specifika antikroppar hos fjäderfä. MS (Mycoplasma synoviae) 
är en infektion som ofta förekommer som en subklinisk luftvägsinfektion. 
Infektionen finns naturligt hos bland annat kycklingar, kalkoner, gäss och 
duvor. Infektionen kan spridas över hela världen.           
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Snabbtester (PENSIDE TESTS) 
Svanovas utbud av snabbtester möjliggör för veterinären att direkt på plats – ute på gården – utföra 
både test och analys. Snabbtesterna är användbara för att upptäcka exempelvis mul- och klövsjuka 
eller liknande sjukdomar – där snabba åtgärder för att förhindra smittspridning är av yttersta vikt. 
 
Nedan följer en förteckning över Bolagets snabbtester samt en kortfattad beskrivning om respektive 
produkt. 
 
Produkt Beskrivning 
  
PENSIDE TESTS   

SVANODIP® FMDV-Ag Snabbtest som detekterar och påvisar mul- och klövsjukevirus hos nötkreatur. 
Det är ett direkt test som kan påvisa alla sju serotyperna av mul- och 
klövsjuka. Mul- och klövsjuka (FMD) är en mycket smittsam sjukdom som 
orsakas av virussläktet aphtovirus, vilken drabbar klövdjur. Mul- och klövsjuka 
kan spridas över hela världen och har förmågan att orsaka omfattande 
ekonomiska förluster. Det finns sju olika serotyper av mul- och klövsjukevirus. 
Viruset kan bland annat spridas genom kontakt med ett infekterat djur. 

SVANODIP® RPV-Ag Snabbtest som detekterar och påvisar rinderpest (boskapspest). Boskapspest 
är en akut och livshotande sjukdom som orsakas av morbillvirus. Sjukdomen 
drabbar bland annat bufflar, får, getter, grisar och vilda hovdjur. Symptom 
kännetecknas av feber, diarré och har en hög dödlighet. Boskapspest sprider 
sig lätt bland icke-vaccinerade boskap.    

SVANODIP® FMDV-Ag Extraction kit Stödprodukt till SVANODIP® FMDV-Ag. Används för att frigöra (extrahera) 
mul- och klövsjuke virus från provmaterial.  

 
 
Viktigaste produktkategori 
Bolagets produkter används idag i många länder världen över. Flertalet av Svanovas laboratorietester 
har med framgång tillämpats i utrotnings- och kontrollprogram i länder såsom Sverige, Finland, Norge, 
Storbritannien, Tyskland, Österrike, Australien och Colombia. Under räkenskapsåren 2008 till 2010 
har laboratorietesterna utgjort Bolagets mest intäktsbringande produktkategori. 

 
Produktnytta 
Svanovas produkter kan identifiera och kontrollera förekomst av infektionssjukdomar, vilket bidrar till 
en bättre djurhälsa som därmed främjar bättre och säkrare livsmedel samt en bättre folkhälsa. 
Friskare djur mår bättre och kan producera mer.  
 
Sammanfattningsvis bidrar Svanovas produkter till: 
 

 en god djurhälsa och friska nyttodjur; 

 maximerad produktion/output från nyttodjur; 

 att förebygga överföring av sjukdomar från nyttodjur till människa (zoonoser). 
 

Produktutveckling 
Bolagets produktutveckling utgörs av forskning och utveckling av veterinärmedicin samt 
livsmedelshygien. Svanovas målsättning är att under de kommande tre åren (2011-2013) bedriva 
produktvård av ett antal utvalda kärnprodukter. Vidare planerar Bolaget att ständigt bedriva minst två 
utvecklingsprojekt. Härutöver kommer Svanova vidareutveckla den egna produktutvecklingsmodellen 
för att minska ledtiderna till marknaden. 
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Patent 
Svanova har en (1) godkänd och patenterad teknik (teknik för att koppla guldpartiklar som används till 
snabbtesterna) PCT/SE2009/050429. Patentet är godkänt i Sverige (2010) och sedan februari 2011 
skyddat i Europa (EU 09733976.6). Härutöver förfogar Svanova även över en exklusiv licens, vilken 
ger Bolaget rätt att använda nedan listade patent som ägs av University of Melbourne, Australien. 
Denna patenterade teknik kan särskilja mellan två virustyper hos häst.  
 
Region  Patentnummer 
USA   5922327 
Australien   667104 
Frankrike   FR0655072 
Storbritannien   GB0655072  
 

Intäktsmodell och försäljning 
Svanova utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter (reagenstest/kit) inom 
veterinärmedicin och livsmedelshygien till statliga laboratorier och djurägarföreningar. Bolagets 
samtliga produkter är färdigutvecklade, dock sker kontinuerlig utveckling för att anpassa produkterna 
efter marknadens regulatoriska krav, kundernas behov och nya sjukdomar. Försäljning av Bolagets 
produkter sker dels direkt till slutkund samt via distributörer. Härutöver genererar Bolaget intäkter 
hänförliga till legoproduktion åt andra mindre bioteknikföretag. Försäljning och marknadsföring sker i 
egen regi samt genom agenter och distributörer. Bolagets kostnader utgörs till stor del av fasta 
kostnader och därmed finns goda förutsättningar för positiv utveckling avseende resultatmarginal i takt 
med att omsättningen ökar. Bolaget har en hög bruttomarginal och påverkas därmed positivt av 
volymökningar. 
 
Direktförsäljning 
Direktförsäljning sker främst i Skandinavien där Svanova har goda relationer med ett antal laboratorier 
och djurägarföreningar. Härutöver sker även direktförsäljning till länder utanför Europa via Bolagets 
hemsida. Svanovas anställda har mångårig erfarenhet från branschen och har byggt upp ett 
omspännande kontaktnät med beslutsfattare i många olika organisationer. Huvuddelen av 
direktförsäljningen sker idag direkt mot slutkunder som är statliga laboratorier.      
 
Distributörer 
Försäljning via distributörer sker främst i Europa men även i övriga delar av världen. Geografiskt står 
den europeiska marknaden för den största andelen av Svanovas intäkter och där är Biomedica, 
Bolagets distributör i Österrike och Östeuropa, den största distributören. Svanova har avtal med 19 
distributörer, varav nio (9) är exklusiva. Distributionsnätverket täcker mer än 80 länder. Bolaget ser 
löpande över och utvecklar sitt distributionsnätverk. 
 

Intäktsfördelning  
 
2008:  
Av den totala nettoomsättningen om cirka 32 MSEK är 27,6 MSEK hänförligt till försäljning av 
laboratorietester och 77 000 SEK hänförligt till försäljning av snabbtester. Av den totala 
nettoomsättningen var den geografiska fördelningen följande: 1,7 MSEK i Skandinavien, 20,3 MSEK i 
övriga Europa, och 5,6 MSEK i övriga världen. Resterande cirka 4,4 MSEK är hänförliga till 
produktions- och forskningsuppdrag.   
 
2009:  
Av den totala nettoomsättningen om cirka 27,2 MSEK är 23,6 MSEK hänförligt till försäljning av 
laboratorietester och 0,1 MSEK hänförligt till försäljning av snabbtester. Av den totala 
nettoomsättningen var den geografiska fördelningen följande: 1,9 MSEK i Skandinavien, 16,7 MSEK i 
övriga Europa, och 5,1 MSEK i övriga världen. Resterande cirka 3,5 MSEK är hänförliga till 
produktions- och forskningsuppdrag. 
 
2010: 
Av den totala nettoomsättningen om cirka 23 MSEK är 20,1 MSEK hänförligt till försäljning av 
laboratorietester och 0,3 MSEK hänförligt till försäljning av snabbtester. Av den totala 
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nettoomsättningen var den geografiska fördelningen följande: 1,7 MSEK i Skandinavien, 13,6 MSEK i 
övriga Europa, och 5,1 MSEK i övriga världen. Resterande cirka 2,6 MSEK är hänförliga till 
produktions- och forskningsuppdrag. 
 

Marknad och målgrupp 
Svanovas produkter kan identifiera och kontrollera infektionssjukdomar som bidrar till en bättre 
djurhälsa. Den potentiella marknaden för Bolagets produkter är av betydande storlek. Enligt styrelsens 
bedömning uppskattades världsmarknaden för veterinärdiagnostiska produkter, under 2009, för 
nyttodjur till cirka 3 miljarder SEK. Styrelsen i Svanova upplever idag ett ökat intresse för Bolagets 
produkter i bland annat Syd- och Nordamerika, Asien samt delar av Mellanöstern. Svanovas primära 
målgrupp är statliga laboratorier och djurägarföreningar. Bolaget har idag ett 30-tal färdigutvecklade 
produkter som säljs till statliga laboratorier och djurägarföreningar världen över. Svanova har avtal 
med 19 distributörer och distributionsnätverket täcker mer än 80 länder. Geografiskt står den 
europeiska marknaden för cirka 75 procent av Svanovas intäkter. För att bryta det europeiska 
beroendet och stärka sin position på världsmarknaden planerar Bolaget att expandera i Sydamerika – 
inom de nischer där Bolaget har kunskap och produkter. 
 

Regulatoriska aktiviteter 
Generellt sett ställs det – från myndigheter – lägre regulatoriska krav på marknaden för 
veterinärmedicin än på den humana marknaden. Marknaden för veterinärdiagnostiska produkter har 
lägre inträdesbarriärer än den humana marknaden, vilket möjliggör en mer tids- och kostnadseffektiv 
väg ut på marknaden. De regulatoriska krav som ställs på Svanovas produkter varierar dock i 
omfattning, beroende på marknad. Vägen till en godkänd produkt ser därför väldigt olika ut i olika 
länder och världsdelar. I Skandinavien finns för närvarande inga regulatoriska krav. I de europeiska 
länderna varierar kraven och riktlinjerna. Detta kan innebära allt från att rapportera till berörd 
myndighet om att en ny produkt finns på marknaden till att varje ny produktionsbatch måste 
godkännas hos ett referenslaboratorium. I Nordamerika är kraven störst. Där ska produktens 
prestanda och användbarhet bevisas via studier på den lokala marknaden samt att leverantörens 
produktion ska godkännas av myndigheterna via inspektioner på plats. Svanova har en (1) produkt 
godkänd hos den Kanadensiska myndigheten Canadia Food Inspection Agency (CFIA). 
 

Råvaror och leverantörer 
Råvaror i form av antikroppar – antigen och serum – är nyckelråvaror som noga måste analyseras och 
godkännas innan de införs i Bolagets produkter. Leverantörer av dessa råvaror är bland annat 
forskningsinstitut eller liknande organisationer i olika delar av världen. Godkända råvaror införskaffas i 
större kvantiteter (större än tre till fem års förbrukning) för att undvika kvalitetspåverkan vid byten. 
 

Konkurrenter  
Som i de flesta branscher råder det även hård konkurrens inom Bolagets verksamhetsområden. Det 
finns ett antal företag och forskningsinstitutioner som bedriver forskning, utveckling och försäljning 
inom veterinärdiagnostik. Således finns det flera potentiella konkurrenter till Bolaget. Enligt styrelsens 
bedömning står sig Svanova väl i konkurrensen. Nedan listas – enligt styrelsens bedömning – 
Bolagets nuvarande huvudsakliga konkurrenter. Notera att denna beskrivning inte har för avsikt att 
vara heltäckande och att det finns ytterligare konkurrenter som inte har namngivits nedan.    
 
Idexx 
Idexx är storleksmässigt störst och marknadsledande inom veterinärdiagnostik, då de har ett brett 
produktsortiment. Idexx är ett amerikanskt företag som är etablerade över hela världen. Deras 
produkter säljs i mer än 100 länder. Idexx har tre affärsområden – Companion Animal Group, Water 
Group och Production Animal Services. Sällskapsdjurssidan är deras största och starkaste 
affärsområde. Idexx satsar på att utveckla produkter i ”paket” d.v.s. försöker täcka in 
sjukdomsområden och djurslagsområden så heltäckande som möjligt. Är dessutom idag mycket 
starka på att patentera. 
 
Prionics  
Prionics är världsledande när det gäller BSE-diagnostik (galna ko-sjukan). Våren 2006 köpte de upp 
holländska Cedi Diagnostics, som grundades 1997. Cedi Diagnostics var precis som Svanova ett 
spinoff företag från universitetsvärlden. Prionics håller på att bredda sin verksamhet eftersom BSE-



 
 
 
 

23 
 

diagnostik är på nedgång. Prionics samarbetar även med Ingenasa – ett spanskt företag med 
diagnostiska produkter för gris, nöt, häst och fjäder. Samarbetet innefattar utveckling, produktion och 
distribution av diagnostiska produkter.  
 
Synbiotics Corporation 
Synbiotics Corporation är ett amerikanskt ägt företag med filial i Frankrike, Synbiotics Europe. 
Synbiotics Corporation förvärvades vid årsskiftet 2010/2011 av Pfizer Animal Health.   
 
ID-Vet 
ID-Vet är ett franskt företag som inriktar sig på att utveckla diagnostiska produkter för att upptäcka 
smittsamma djursjukdomar. ID-Vet har cirka 25 produkter på sin produktlista ämnade för nyttodjur. 
Idag fokuserar ID-Vet på akuta sjukdomstillstånd, med tester för bland annat fågelinfluensa. De har 
även nischat sig mot tester på häst.  
 
Laboratoire Service International (LSI) 
LSI är ett franskt företag, som tidigare var distributör åt Svanova i Frankrike. LSI utvecklar och 
tillverkar reagenskit för laboratorietester. Under 2005 utökade LSI sitt produktsortiment som nu även 
inkluderar molekylärbiologiska metoder, s.k. PCR tester.   
 
BioNote 
BioNote är ett koreanskt företag som tidigare hette Anigen. BioNote startades 2003 med fokus på 
tillverkning av diagnostiska reagenskit för djur. BioNotes ambition är att ta sig in på den europeiska 
marknaden, genom att erbjuda ett lägre pris. Namnbytet är ett steg i deras strategi att expandera i 
övriga världen.  
 
BioChek 
BioChek är ett holländskt företag som startades av f.d. ”Idexx anställda”. BioCheks ursprungliga 
verksamhet var att utveckla veterinärmedicinska diagnoshjälpmedel för fjäderfä. Även BioChek har 
breddat sin verksamhet och utvecklar idag diagnoshjälpmedel för fjäderfä, gris och fisk. BioChek har 
bland annat lanserat ett Salmonellatest för gris. 
 

Samarbetspartners 
Bolaget samarbetar idag med specialister och forskare från hela världen. Trots att Svanova är ett 
relativt litet företag har Bolagets forsknings- och utvecklingsavdelning tillgång till ett brett vetenskapligt 
nätverk som utgörs av cirka 50 specialister och forskare. Exempel på samarbetspartners är SVA, SLU 
(Sveriges lantbruksuniversitet), Biomedica (distributör i Österrike och Östeuropa), Institute for Animal 
Health (IAH), Pirbright och Veterinary Laboratory Agency (VLA) båda brittiska forskningsinstitut samt 
Universitetet i Ghent. 
 
Biomedica är sedan 2002 Bolagets distributör i Österrike och Östeuropa. Svanova har tecknat ett 
exklusivt distributörsavtal med Biomedica, vilket löper med automatisk förlängning ett år i taget. 
Härutöver har Bolaget tecknat samarbetsavtal med SVA, SLU, IAH, VLA samt universitetet i Ghent 
gällande forsknings- och utvecklingssamarbeten. Avtalen inkluderar även efterföljande licens/royalty-
avtal i det fall kommersialisering sker.  
 

Väsentliga avtal 
2009 tecknade Svanova ett hyresavtal med fastighetsbolaget Klövern. Hyresavtalet löper på fem (5) 
år, från 2011, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning.  
 
Under 2010 tecknade Bolaget ett exklusivt distributörsavtal med tyska BIOZOL Diagnostica Vertrieb 
GmbH. Avtalet innebär att BIOZOL erhåller en exklusiv rätt att sälja Svanovas produkter på den tyska 
marknaden. Avtalet löper ut i december 2012 med möjlighet till ett (1) års förlängning.       
 
Härutöver har Svanova i dagsläget inte tecknat några nya avtal som enskilt är väsentliga för Bolagets 
verksamhet. Däremot sluter Bolaget kontinuerligt avtal som en del i den löpande verksamheten. 
Framgent kan Bolaget komma att teckna ytterligare väsentliga avtal.       
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 

Sten Moberg – Styrelseordförande  
Sten Moberg, född 1943, styrelseordförande sedan 2009. Moberg är sjöofficer/marinintendent och 
ekonom. Moberg har tidigare varit koncernchef i Svalöf Weibull, VD för Semundo Gmbh, 
Hammenhögs Frö AB samt ekonomidirektör i Svalöf AB. Moberg har tidigare varit styrelseordförande i 
dotterbolag inom Svalöf Weibullkoncernen i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika samt i 
Sveriges Lantbruksuniversitet Holding AB. Vidare har Moberg varit styrelseledamot i Nordea södra 
Sverige och i Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet. Moberg har haft styrelseuppdrag i internationella 
bolag och organisationer såsom BASF Plant Science, Ludwigshafen International Seed Federation, 
Nyon och European Seed Association, Bryssel. Moberg äger inga aktier i Svanova. 
 

 Kontorsadress: Domaine St Andrieu, villa 9, 988 Avenue de Loubet, FR-06270  

Villeneuve-Loubet, Frankrike 

 Telefonnummer: 0033-493209721; 0033-680957056  

 Har inga familjeband till styrelseledamöter eller VD i Svanova  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, ledamot (pågående) 

 L´Association Suédoise de la Cote D´Azur, styrelseledamot (pågående) 

 SLU Holding AB, styrelseledamot (pågående) 

 Borstahusen Kommunikation AB, styrelseordförande (under perioden avslutat) 

 European Seed Association, President (under perioden avslutat) 

 International Seed Federation, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Svenska Utsädesföretagens Förening, Ek. för., styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Svensk Raps AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 
 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  
Moberg har inga engagemang att redovisa. 
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Moberg har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 
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Göran Almberg – Styrelseledamot  
Göran Almberg, född 1960, styrelseledamot sedan 2010. Almberg är ekonom och chef för 
koncernekonomi i LRF. Almberg är styrelseordförande i bland annat Lantbrukets Avbytartjänst 
Aktiebolag, GRO i Sverige AB, Fastighetsaktiebolaget Hällen och SwedeAgri Invest Aktiebolag samt 
styrelseledamot av LRF Re AG. Almberg äger inga aktier i Svanova.  
 

 Kontorsadress: Franzéngatan 6, 112 51 Stockholm 

 Telefonnummer: 08-787 5182  

 Har inga familjeband till styrelseledamöter eller VD i Svanova  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Fastighetsbolaget Hällen, styrelseordförande (pågående) 

 GRO i Sverige AB, styrelseordförande (pågående) 

 Grön Produktion i Sverige AB, styrelsesuppleant (pågående) 

 Kreditgarantiföreningen LRF Ekonomisk förening, styrelseledamot (pågående) 

 Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag, extern firmatecknare (pågående) 

 Lantbrukets Avbytartjänst Aktiebolag, styrelseordförande (pågående) 

 LRF Re A.G, styrelseledamot, (pågående) 

 SwedeAgri Invest Aktiebolag, styrelseordförande (pågående) 

 SwedeAgri Treasury Consulting Aktiebolag, styrelseordförande (pågående) 

 Fastighetsaktiebolaget Grythytte Akademi, styrelsesuppleant (under perioden avslutat) 

 LRF Fastigheter AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 LRF Konsult Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Länsförsäkringar EFEL Livförsäkring AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Länsförsäkringar EFEL Skadeförsäkring AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)  

 Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling Ekonomisk förening, styrelseledamot (under 
perioden avslutat) 

 Swedeagri Re S.A., styrelseledamot, (under perioden avslutat) 

 Sånga-Säby Kurs & Konferens Aktiebolag, styrelseordförande (under perioden avslutat) 

 Upplev Landet i Sverige Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat) 
 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  
Almberg har inga engagemang att redovisa. 
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Almberg har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 
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Johannes Dyring – Styrelseledamot  
Johannes Dyring, född 1967, styrelseledamot sedan 2009. Dyring är PhD i kärn-partikelfysik med 
examen från Uppsala Universitet. Dyring är, sedan 2007, VD i SLU Holding AB. Dyring är verksam i 
styrelser i flera portföljbolag och externa företag, däribland i Forskarpatent i Uppsala Aktiebolag, 
Uminova Innovation AB och JTI – Institut för jordbruks- och miljöteknik AB. Dyring har, som grundare 
och VD, erfarenheter från teknikbaserade uppstartsföretag. Dyring äger inga aktier i Svanova.  
 

 Kontorsadress: Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala 

 Telefonnummer: 018-672 545 

 Har inga familjeband till styrelseledamöter eller VD i Svanova  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Awen AB, styrelseordförande, styrelseordförande (pågående) 

 Aino Meri Aktiebolag, styrelseledamot (pågående) 

 ECN Entrepreneurial Capital Network Ekonomisk förening, styrelseledamot (pågående) 

 Forskarpatent i Uppsala Aktiebolag, styrelseledamot (pågående) 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, styrelseledamot (pågående) 

 NAHC Nature Assisted Health Care Holding AB, styrelseordförande (pågående) 

 PheroNet AB, styrelseordförande (pågående) 

 SLU Holding AB, extern verkställande direktör (pågående) 

 Uminova Innovation AB, styrelseledamot (pågående) 

 Uppsala Innovation Centre AB, styrelseledamot (pågående) 

 CONNECTService Östra Sverige AB, styrelseledamot och verkställande direktör (under 
perioden avslutat) 

 Dedicera AB, styrelseledamot och vice verkställande direktör (under perioden avslutat) 

 IS Tools AB, styrelseordförande (under perioden avslutat) 

 Johannes Dyring Handelsbolag, bolagsman (under perioden avslutat)   
  
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  

 Aino Meri AB 100 % av röster och kapital (pågående) 

 Dedicera AB 37,5 % av röster och kapital (under perioden avslutat) 

 Johannes Dyring Handelsbolag 50 % av röster och kapital (under perioden avslutat)  
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Dyring har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 
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Nils Ingvar Olsson – Styrelseledamot  
Nils Ingvar Olsson, född 1936, styrelseledamot sedan 2003. Olsson är civilingenjör med examen från 
Kungliga Tekniska högskolan. Olsson har tidigare varit VD i Pharmacia Fine Chemicals AB, 
Pharmacia Biotechnology AB, Pharmacia LKB Biotechnology AB samt Teknikbrostiftelsen i Uppsala. 
Olsson är styrelseledamot i Sensidose Aktiebolag och har tidigare haft flera styrelseuppdrag i 
Pharmacias och Pharmacia Biotechs dotterbolag. Olsson äger inga aktier i Svanova. 
 

 Kontorsadress: Vråkvägen 13 B, 756 52 Uppsala 

 Telefonnummer: 018-32 04 93  

 Har inga familjeband till styrelseledamöter eller VD i Svanova  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Nils Ingvar Olsson Konsult Aktiebolag, styrelseledamot och verkställande direktör (pågående) 

 Sensidose Aktiebolag, styrelseledamot (pågående) 

 Alimenta Medical AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Visionar Preclinical AB, styrelseordförande (under perioden avslutat) 
 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  

 Nils Ingvar Olsson Konsult Aktiebolag 100 % av röster och kapital (pågående) 
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Olsson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 
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Mats Persson – Styrelseledamot  
Mats Persson, född 1948, styrelseledamot sedan 2004. Persson är senior partner och delägare i 
konsultbolaget NEUMAN & NYDAHL HANDELSBOLAG med huvudinriktning på förändrings- och 
omstruktureringsfrågor samt ledarskapsutveckling. Persson har tidigare varit verksam som VD och 
marknadschef i bland annat Candor, Interspiro, Thermia och AGA Gas. Persson är styrelseordförande 
i Candor Sweden Aktiebolag, Venue Retail Group AB och Steve Perryman Holding AB samt 
styrelseledamot i Newfour AB, Mats O Persson Konsult AB och Mats O Persson Invest AB. Härutöver 
har Persson tidigare varit verksam i ett flertal styrelser, såväl noterade som mindre utvecklingsbolag. 
Persson äger 7 206 aktier (privat och via Mats O Persson Invest AB) i Svanova. Notera att Persson 
äger 15 procent i Newfour AB som äger 6,6 procent i Svanova.  
 

 Kontorsadress: c/o Neuman&Nydahl, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm 

 Telefonnummer: 070-511 46 36 

 Har inga familjeband till styrelseledamöter eller VD i Svanova  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Bostadsrättföreningen Eken 13, styrelseledamot (pågående) 

 Candor Sweden Aktiebolag, styrelseordförande (pågående) 

 Ditt Kvitto Sverige AB, styrelseordförande (pågående) 

 Mats O Persson Invest AB, styrelseledamot (pågående) 

 Mats O Persson Konsult AB, styrelseledamot (pågående) 

 MOPK AB, styrelseledamot (pågående) 

 NEUMAN & NYDAHL HANDELSBOLAG, prokurist (pågående) 

 Newfour AB, styrelseledamot (pågående) 

 Rodnac Sweden AB, styrelseledamot (pågående) 

 Steve Perryman Holding AB, styrelseordförande (pågående) 

 Venue Retail Group Aktiebolag, styrelseordförande (pågående) 

 Dalkia Industripartner i Bergslagen Aktiebolag, styrelseordförande (under perioden avslutat) 

 Globelive International AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 KMW Energi AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Mats O Persson Holding AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Prolight Diagnostics AB (publ), styrelsesuppleant (under perioden avslutat) 

 RedPages Media AB, styrelseordförande (under perioden avslutat) 
  
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  

 Ditt Kvitto Sverige AB 25 % av röster och kapital (pågående) 

 Mats O Persson Invest AB 100 % av röster och kapital (pågående) 

 Mats O Persson Konsult AB 100 % av röster och kapital (pågående)  

 MOPK AB 100 % av röster och kapital (pågående) 

 Newfour AB 15 % av röster och kapital (pågående) 

 Mats O Persson Holding AB 100 % av röster och kapital (under perioden avslutat) 
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Persson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 
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Jan-Åke Robertsson – Styrelseledamot  
Jan-Åke Robertsson, född 1948, styrelseledamot sedan 2009. Robertsson är legitimerad veterinär och 
doktorsexamen med avhandling om immunreaktioner hos nötkreatur mot salmonellainfektioner. 
Robertsson har under en tioårsperiod, fram till våren 2010, varit VD för Svenska Djurhälsovården AB 
samt varit anställd vid SVA och Jordbruksverket. Härutöver är Robertsson expert i statens utredning 
av djurskyddslagstiftningen (Jo 2009:2). Robertsson äger inga aktier i Svanova. 
 

 Kontorsadress: Bergauddsvägen 16, 393 59 Kalmar 

 Telefonnummer: 0480-880 01  

 Har inga familjeband till styrelseledamöter eller VD i Svanova  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Svenska Djurhälsovården AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 
 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  
Robertsson har inga engagemang att redovisa. 
 
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Robertsson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation.  
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Gunnar Säll – Styrelseledamot  
Gunnar Säll, född 1947, styrelseledamot sedan 2003. Säll är civilekonom och egenföretagare med 
inriktning på bolag i tidiga skeden. Säll var grundare och VD för Investment AB Prosparitas samt 
grundare och tidigare styrelseledamot i utvecklingsbolaget Centrecourt AB. Vidare är Säll grundare 
och partner i Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB. Härutöver är Säll 
styrelseordförande i Laccure AB och i Prolight Diagnostics AB (publ) samt styrelseledamot i Advanced 
Inertial Measurement Systems Sweden AB. Säll äger 5 990 aktier (privat och via Sällsam Aktiebolag) i 
Svanova. Notera att Säll äger 15 procent i Newfour AB som äger 6,6 procent i Svanova. 
 

 Kontorsadress: Lunkentusvägen 12, 167 63  Bromma 

 Telefonnummer: 0708-800 773  

 Har inga familjeband till styrelseledamöter eller VD i Svanova 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB, styrelseledamot (pågående) 

 Laccure AB, styrelseordförande (pågående) 

 Pharmapnea AB, styrelseledamot (pågående) 

 Prolight Diagnostics AB (publ), styrelseordförande (pågående) 

 Sällsam Aktiebolag, styrelseledamot (pågående) 

 Tidén & Nordström AB, styrelseledamot (pågående) 

 BITEAM Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 C2SAT holding AB (publ), styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Doxa Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Globelive International AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Günter & Wikberg Holding AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Günter & Wikberg Kapitalförvaltning AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 HGL Int. Aktiebolag (publ), styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Lenna Enterprise AB, nu IMK Scandinavia AB, styrelsesuppleant (under perioden avslutat) 

 J.K. Glasdekor Aktiebolag, styrelseordförande (under perioden avslutat) 

 JK Glasdekor Försäljning Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB, styrelseledamot (under 
perioden avslutat)   

 Plastic Engineering Scandinavia AB, styrelseledamot (under perioden avslutat) 

 Zetiq Development AB, styrelseordförande (under perioden avslutat)  
 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  

 SällSam Aktiebolag 100 % av röster och kapital (pågående) 

 Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB 12 % av röster och kapital (pågående) 

 Newfour AB 15 % av röster och kapital (pågående) 

 Prolight Diagnostics AB (publ) 13 % av röster och kapital (pågående)  

 JK Glasdekor Försäljning Aktiebolag 17 % av röster och kapital (under perioden avslutat) 
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Säll var under perioden 2003-08-28 till 2006-06-16 styrelseledamot i HGL Int. Aktiebolag (publ), vars 
konkurs avslutades 2006-06-16. Säll har därutöver inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation 
under de se senaste fem åren. 
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Christina Frimodig – VD (extern)  
Christina Frimodig, född 1954, VD sedan 2001. Frimodig har en Fil.kand. från Uppsala Universitet 
med inriktning kemi, biokemi och mikrobiologi samt MBA-studier från Uppsala Universitet. Frimodig 
har genomgått Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete. Härutöver har Frimodig över 30 
års erfarenhet från ledande befattningar inom diagnostik- och bioteknikbranschen. Frimodig var 
tidigare styrelseordförande i A5 arkitekter och ingenjörer AB samt styrelseledamot i Näringslivsarkiv i 
Uppsala Län AB. Frimodig äger privat 604 aktier i Svanova. 
 

 Kontorsadress: Uppsala Business Park, Virdings allé 8, 754 50 Uppsala 

 Telefonnummer: 018-65 49 04  

 Har inga familjeband till styrelseledamöter i Svanova 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 Bostadsrättsföreningen Brundisium, styrelseledamot (pågående) 

 A5 arkitekter och ingenjörer AB, styrelseordförande (under perioden avslutat) 

 Näringslivsarkiv i Uppsala Län AB, styrelsesuppleant (under perioden avslutat) 
 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  
Frimodig har inga engagemang att redovisa.  
 
Tvångslikvidation och konkurs  
Frimodig har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Revisor 
Leonard Daun 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Klostergatan 9 
751 04 Uppsala 
 
Daun är auktoriserad revisor och medlem i Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.  
 

Anställda 
I dagsläget är 20 personer anställda i Svanova, varav 15 är kvinnor och 5 är män. Nedan följer en 
historisk förteckning över medelantalet anställda i Bolaget. 
 
2008: 27 anställda, varav 19 kvinnor och 8 män. 
2009: 28 anställda, varav 20 kvinnor och 8 män. 
2010: 27 anställda, varav 19 kvinnor och 8 män.  

 
Ersättning till styrelse och VD 
 
Styrelsen 
För räkenskapsåret 2010 utgick ersättning till styrelsen om totalt 321 000 SEK. Styrelsearvodena 
utbetalas årsvis efter ordinarie årsstämma och belastar då resultatet året efter verksamhetsåret. 
Utbetalda styrelsearvoden 2010 fördelade sig på dåvarande styrelseledamöter enligt nedan. 
 
Sten Moberg  Styrelseordförande 42 800 SEK 
Finn Bitsch Björklund f.d. Styrelseordförande 42 800 SEK 
Johannes Dyring Styrelseledamot 42 800 SEK 
Nils Ingvar Olsson Styrelseledamot 42 800 SEK 
Mats Persson  Styrelseledamot 42 800 SEK 
Jan-Åke Robertsson Styrelseledamot 21 400 SEK 
Christer Hoel  f.d. Styrelseledamot 21 400 SEK 
Gunnar Säll  Styrelseledamot 42 800 SEK 
Malik Merza  f.d. Styrelseledamot 21 400 SEK 
 
VD 
För räkenskapsåret 2010 utgick ersättning till VD Christina Frimodig om totalt 1 088 520 SEK. 
Frimodig har en uppsägningstid om sex månader vid egen uppsägning och 15 månader vid 
uppsägning av Bolaget. Frimodig har ett bonusavtal bestående av tre (3) komponenter; 
resultatutveckling, varuförsäljning och aktivitetsmål. Bonus utgår med maximalt fyra (4) månadslöner, 
dock endast om Bolaget uppvisar positivt resultat. Härutöver har Frimodig avtal om avgångsvederlag 
uppgående till 15 månadslöner.  
   

Styrelsens arbetsformer 
• Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som 

helst frånträda sitt uppdrag. 
• Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete 

regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen 
av Bolagets styrelse. 

• Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.  
• Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt 

förpliktigat sig att följa denna. 
 

Förslag till ny styrelse att väljas på årsstämma 2011 
Av ägarna utsedd nomineringskommitté kommer att föreslå årsstämman en mindre styrelse samt en 
oberoende styrelseordförande. 
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Tillgängliga handlingar 
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid: 
 

 Stiftelseurkund 

 Bolagsordning  

 Historisk finansiell information 

 Årsredovisningar som via hänvisning har införlivats till detta memorandum 
 
Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Uppsala Business Park, Virdings allé 8, 754 
50 Uppsala.  
 

Transaktioner med närstående 
Svanova har, under fjärde kvartalet 2010, erhållit brygglån från fem aktieägare om totalt 870 000 SEK.  
Brygglånegivare är Stiftelsen Albert Hjärrefonden (320 000 SEK), Lantbrukarnas Ekonomi AB (200 
000 SEK), SLU Holding AB (200 000 SEK), SällSam AB (100 000 SEK) och Mats O Persson Invest 
(50 000 SEK). Återbetalning skall enligt låneavtal ske via teckning i nyemissionen som beskrivs i detta 
memorandum.  
 
Därutöver har Svanova, i februari 2011, erhållit brygglån från Innovationsbron AB om 97 000 SEK. 
Återbetalning skall enligt låneavtal ske via teckning i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.  
Vidare finns avtal om konsultarvoden mellan Bolaget och Sällsam AB, 556194-0668. Sällsam AB ägs 
och drivs av styrelseledamot Gunnar Säll. Konsultarvoden och ersättningar har för 2010, på 
marknadsmässiga grunder, utgått till Sällsam Aktiebolag om 24 500 SEK. Ersättningen har varit 
hänförlig till arbete relaterat till den nu aktuella nyemissionen. Ersättningen är således inte relaterade 
till Gunnar Sälls styrelseuppdrag i Bolaget. 
  

Vinstutdelning och rösträtt m.m. 
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i emissionen 
som beskrivs i detta memorandum skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter 
aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av 
ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är 
registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är 
avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran 
på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. 
 
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma 
ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan 
begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och 
konvertibler till det antal aktier som de äger.  
 
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av 
aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På 
motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av 
majoritetsaktieägaren.  
 
Bolaget omfattas av NBK:s regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag 
anslutna till AktieTorget. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva 
alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %. 
 
Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga 
aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare ge ut nya aktier, skall ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
till det antal aktier innehavaren förut äger. 
 
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har 
hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att 
föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. 
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Tendenser 
Trots den fortsatta förstärkningen av den svenska kronan räknar Bolaget med ökande intäkter jämfört 
med 2010, beroende på fler sålda produkter till flera marknader.   
 
Det finns såvitt styrelsen känner till härutöver inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.  
 

Övrigt 
 

• Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver 
vad som framgår under rubriken ”Ersättning till styrelse och VD”. 

 
• Styrelseledamot Gunnar Säll har under de senaste fem åren varit inblandad i en konkurs. För 

mer information se avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare”. För övrigt har ingen 
styrelsemedlem eller ledande befattningshavare varit inblandad i konkurs, försatts i 
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning under de senaste fem åren. 
 

• Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i 
bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud 
under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner mot dessa personer 
och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande 
funktioner i företag.  
 

• Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare 
 

• Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare 
ingår i.  
 

• Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 
icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) 
under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande 
effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.  
 

• Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande. 
  

• Svanovas huvudägare har tecknat ett lock-up avtal som reglerar deras möjligheter att avyttra 
aktier i Svanova under 12 månader från och med Bolagets första handelsdag på AktieTorget. 
Detta beskrivs närmare under huvudrubriken ”Ägarförhållanden”, underrubriken ”Lock-up 
avtal”. Utöver detta lock-up avtal, har styrelseledamöter och ledande befattningshavare med 
aktieinnehav inte godtagit att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på 
något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.  
 

• Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn 
till verksamheternas art och omfattning. 
 

• Sedermera Fondkommission AB äger inga aktier i Svanova, men har lämnat 
teckningsförbindelse till Svanova och kan komma att teckna aktier i emissionen som beskrivs i 
detta memorandum på samma villkor som övriga tecknare. 
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AKTIEKAPITAL 
 

• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 566 010 kronor och högst 2 264 040 kronor. 
• Antalet aktier skall vara lägst 1 886 700 och högst 7 546 800. 
• Registrerat aktiekapital är 566 010 kronor. 
• Kvotvärde är 0,30 kronor.  
• Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.  
• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat 

samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.  
• Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 

Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med 
Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare.   
Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format.  

• Emissionsinstitut: Sedermera Fondkommission AB med adress Importgatan 4, 262 73 
Ängelholm. 

• Aktiens ISIN-kod är: SE0003848746.  
 

Aktiekapitalets utveckling 

 
År Händelse Kvotvärde Ökning av 

antalet aktier 
Ökning av 

aktiekapital 
Totalt antal 

aktier 
Totalt 

aktiekapital 
       
2000 Bolagsbildning 1,00 100 000 100 000 100 000 100 000 
2000 Nyemission 1,00 30 000 30 000 130 000 130 000 
2001 Nyemission 1,00 10 000 10 000 140 000 140 000 
2003 Nyemission 1,00 25 336 25 336 165 336 165 336 
2003 Nyemission 1,00 23 334 23 334 188 670 188 670 
2011 Fondemission 3,00 - 377 340 188 670 566 010 
2011 Aktieuppdelning 10:1 0,30 1 698 030 - 1 886 700 566 010 
2011 Nyemission* 0,30 1 060 000 318 000 2 946 700 884 010 

 
* Nyemitterade aktier i samband med erbjudandet i detta memorandum, under förutsättning av fulltecknad nyemission.  

 
Regelverk 
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som 
är anslutna till AktieTorget. Följande regelverk är tillämpliga: 

• Aktiebolagslagen 
• Lagen om handel med finansiella instrument 
• AktieTorgets anslutningsavtal 

 

Likviditetsgarant 
Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant för sin aktie i samband med 
listningen på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg ”spread” 
mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Åtagandet påbörjas i samband med Bolagets första 
handelsdag på AktieTorget.
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Övrigt 
 

• Det finns inga emissioner som är under registrering hos Bolagsverket.  
 

• Utöver beslut om publik nyemission på extra bolagsstämma den 8 mars 2011 finns det inga 
rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet 
eller åtagande om att öka aktiekapitalet.  
 

• Det finns inga aktier som inte representerar kapitalet.  
 

• Svanova äger inga aktier i sig själv. 
 

• Det finns inga utestående konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade 
med rätt till teckning av annat värdepapper. 
 

• Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt 
styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. 
 

• Mer än tio (10) procent av aktiekapitalet har tillförts Bolaget på annat sätt än kontantemission. 
Se tabell över aktiekapitalets utveckling under rubriken ”Aktiekapital” för mer detaljerad 
information.   
 

• Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av 
någon tredje part. 
 

• I det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad kommer 1 060 000 
aktier att nyemitteras. Det medför en procentuell utspädning om cirka 36 procent för befintliga 
aktieägare som inte tecknar aktier i emissionen som beskrivs i detta memorandum.  
 

• Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga 
fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission. 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 

Ägarförteckning per den 1 februari 2011 
 
Namn Antal aktier (st.) Röster och kapital (%) 
   
Stiftelsen Albert Hjärrefonden 739 500 39,2 
Innovationsbron AB 182 290 9,7 
SLU Holding AB 178 960 9,5 
Lantbrukarnas Ekonomi AB 133 340 7,1 
Newfour AB* 124 190 6,6 
Stiftelsen Lantbrukets Utveckling 100 000 5,3 
Övriga ägare (cirka 40 st) 428 420 22,7 
Totalt 1 886 700 100,0 

 

Ägarförteckning efter genomförd emission 
 
Namn Antal aktier (st.) Röster och kapital (%) 
Stiftelsen Albert Hjärrefonden 739 500 25,1 
Innovationsbron AB 182 290 6,2 
SLU Holding AB 178 960 6,1 
Lantbrukarnas Ekonomi AB 133 340 4,5 
Newfour AB* 124 190 4,2 
Stiftelsen Lantbrukets Utveckling 100 000 3,4 
Övriga ägare 428 420 14,5 
Aktier som nyemitteras** 1 060 000 36,0 
Totalt 2 946 700 100,0 

 
*Newfour AB ägs till 15 procent av styrelseledamot Mats Persson och till 15 procent av styrelseledamot Gunnar Säll. 
 
** Nyemitterade aktier i samband med erbjudandet i detta memorandum, under förutsättning av fulltecknad nyemission. Notera 
att posten innehåller alla aktier som nyemitteras, se även avsnitt ”BRYGGLÅN OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER”.  
 
 

Lock-up avtal 
Stiftelsen Albert Hjärrefonden, Innovationsbron AB, SLU Holding AB och Lantbrukarnas Ekonomi AB 
har tecknat ett lock-up avtal, som innebär att respektive juridisk person förbinder sig att behålla 
åtminstone 75 procent av sina aktieinnehav i Svanova under de närmaste 12 månaderna, räknat från 
första handelsdag på AktieTorget. Notera att Stiftelsen Lantbrukets Utveckling har för avsikt att på 
nästkommande styrelsemöte behandla frågan om att teckna lock-up avtal, enligt ovanstående villkor. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 

Inledning 
Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper, noter och 
revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar införlivats i memorandumet. Nedanstående 
finansiella översikt har hämtats från införlivat material och innehåller resultaträkning i sammandrag, 
balansräkning i sammandrag, förändring av eget kapital i sammandrag och kassaflödesanalys i 
sammandrag.  

 
Resultaträkning i sammandrag 
 
(SEK) 2010-01-01 

-2010-12-31 
2009-01-01 

-2009-12-31 
2008-01-01 

-2008-12-31 
    
Rörelsens intäkter    
    
Nettoomsättning 22 866 543 27 203 314 32 028 577 
Övriga rörelseintäkter 295 590 426 503 729 250 
 23 162 133 27 629 817 32 757 827 
Rörelsens kostnader    
    
Råvaror och förnödenheter -3 759 039 

 
-3 798 511 -5 796 196 

Övriga externa kostnader -8 384 126 -7 096 829 -7 502 429 
Personalkostnader -15 107 055 -17 046 605 -17 114 251 
Övriga rörelsekostnader -872 019 -735 072 0 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -607 088 -553 635 -418 125 
 -28 729 327 -29 230 652 -30 831 001 

    
RÖRELSERESULTAT -5 567 194 -1 600 835 1 926 826 

    
Resultat från finansiella poster    
    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 286 104 482 150 113 
Räntekostnader och liknande resultatposter -303 393 -188 073 -185 692 
 -298 107 -83 591 -35 579 
    
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5 865 301 -1 684 426 1 891 247 
    
RESULTAT FÖRE SKATT -5 865 301 -1 684 426 1 891 247 
    
Skatt på årets resultat 0 0 0 
    
ÅRETS RESULTAT -5 865 301 -1 684 426 1 891 247 
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Balansräkning i sammandrag 
 
(SEK) 2010-12-31 2009-12-31 

 
2008-12-31 

 
    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
    
Maskiner och Inventarier 3 070 575 2 839 182 2 746 370 
    
Summa materiella anläggningstillgångar 3 070 575 2 839 182 2 746 370 
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 070 575 2 839 182 2 746 370 
    
Omsättningstillgångar    
    
Varulager* 7 412 461 6 547 507 6 339 314 
    
Kortfristiga fordringar    
    
Kundfordringar 2 437 633 5 069 634 5 771 751 
Övriga kortsiktiga fordringar 414 975 197 479 446 330 
Skattefordran 237 143 284 075 284 075 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 448 774 578 667 466 655 
    
Summa kortfristiga fordringar 3 538 525 6 129 856 6 968 811 
    
Kassa och bank 11 704 105 438 1 593 616 
    
Summa omsättningstillgångar 10 962 690 12 782 800 14 901 741 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 14 033 265 15 621 982 17 648 111 
    
    
*Specifikation varulager    
Färdigvarulager 1 676 410 1 404 567 1 114 705  
Råvaror 5 721 631 5 142 940 5 157 115  
Produkter i arbete 14 420 0 67 494  
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 
(SEK) 2010-12-31 2009-12-31 

 
2008-12-31 

 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
    
Aktiekapital 188 670 188 670 188 670 
Reservfond 7 374 567 7 374 567 7 374 567 
    
Summa bundet eget kapital 7 563 237 7 563 237 7 563 237 
    
Fritt eget kapital    
    
Balanserad vinst 1 323 418 3 007 844 1 116 597 
Årets resultat -5 865 301 -1 684 426 1 891 247 
    
Summa fritt eget kapital -4 541 883 1 323 418 3 007 844 
    
Summa eget kapital 3 021 354 8 886 655 10 571 081 
    
Långfristiga skulder    
    
Skulder till kreditinstitut 1 325 621 934 403 1 145 963 
    
Kortfristiga skulder    
    
Skuld checkkredit 3 444 106 534 021 0 
Skulder till kreditinstitut 308 782 211 560 211 560 
Leverantörsskulder 1 759 622 1 197 293 1 291 011 
Övriga skulder 1 227 981 356 072 308 150 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 945 798 3 501 979 4 120 346 
    
Summa kortfristiga skulder 9 686 290 5 800 925 5 931 067 
    
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 14 033 265 15 621 982 17 648 111 
    
POSTER INOM LINJEN    
    
Ställda säkerheter    
Företagsinteckningar 6 000 000 6 000 000 6 000 000 
    
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Förändring av eget kapital 
 
2008-01-01 – 2008-12-31  
 
(SEK) Aktiekapital Reservfond Balanserat  

Resultat 
Årets 

Resultat 
     
Eget Kapital 2008-01-01 188 670 7 374 567 423 637 692 960 
Resultatdisposition enligt beslut på årsstämman 0 0 692 960 -692 960 
Årets resultat 0 0 0 1 891 247 
Eget Kapital 2008-12-31 188 670 7 374 567 1 116 597 1 891 247 

 
2009-01-01 – 2009-12-31 
 
(SEK) Aktiekapital Reservfond Balanserat  

Resultat 
Årets 

Resultat 
     
Eget Kapital 2009-01-01 188 670 7 374 567 1 116 597 1 891 247 
Resultatdisposition enligt beslut på årsstämman 0 0 1 891 247 -1 891 247 
Årets resultat 0 0 0 -1 684 426 
Eget Kapital 2009-12-31 188 670 7 374 567 3 007 844  -1 684 426 

 
2010-01-01 – 2010-12-31 
 
(SEK) Aktiekapital Reservfond Balanserat  

Resultat 
Årets 

Resultat 
     
Eget Kapital 2010-01-01 188 670 7 374 567 3 007 844 -1 684 426 
Resultatdisposition enligt beslut på årsstämman 0 0 -1 684 426 1 684 426 
Årets resultat 0 0 0 -5 865 301 
Eget Kapital 2010-12-31 188 670 7 374 567 1 323 418 -5 865 301 

 
 



 
 
 
 

42 
 

Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
(SEK) 

    
2010-01-01 2009-01-01 2008-01-01 

     
-2010-12-31 -2009-12-31 -2008-12-31 

        Den löpande verksamheten 
     Rörelseresultat 

   
-5 567 194 -1 600 834 1 926 826 

Avskrivningar 
   

607 088 553 635 418 125 

Utrangering anläggningstillgångar 
  

14 040 - - 

Erhållen ränta 
   

5 286 104 481 150 113 

Erlagd ränta 
   

-303 393 -188 073 -185 692 

       
  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
   före förändring i rörelsekapital 

  
-5 244 173 -1 130 791 2 309 372 

       
  

Förändring i rörelsekapital 
    

  

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 
 

2 591 330 838 955 -2 152 409 

Ökning/minskning varulager 
  

-864 954 -208 193 -359 262 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 
 

3 885 365 -130 142 1 471 958 

Förändring i rörelsekapital 
  

5 611 741 500 620 -1 039 713 

       
  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 367 568 -630 171 1 269 659 

       
  

Investeringsverksamhet 
    

  

Förvärv av anläggningstillgångar 
  

-852 520 -646 447 -1 578 326 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-852 520 -646 447 -1 578 326 

       
  

Finansieringsverksamhet 
    

  

Upptagna lån 
   

700 000 - 1 145 963 

Årets amorteringar 
   

-308 782 -211 560 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 391 218 -211 560 1 145 963 

       
  

Förändring av likvida medel 
  

-93 734 -1 488 178 837 296 

Likvida medel vid årets början 
  

105 438 1 593 616 756 320 

Likvida medel vid periodens slut 
 

11 704 105 438 1 593 616 

 
 

Intäkter och rörelseresultat 
Under 2008 uppgick Svanovas intäkter till 32 757 827 SEK. Rörelsekostnaderna uppgick till  
-30 831 001, vilket föranledde ett rörelseresultat om 1 926 826 SEK. För 2009 redovisade Bolaget 
intäkter om 27 203 314 och rörelsens kostnader uppgick till -28 804 149 SEK. Detta medförde ett 
rörelseresultat om -1 600 835 SEK. Den huvudsakliga orsaken till det försämrade rörelseresultatet kan 
härledas till att Svanova, under andra halvan av 2009, negativt påverkades av finanskrisen, vilket 
resulterade i minskad försäljning. Avseende verksamhetsåret 2010 redovisade Svanova intäkter om 
23 162 133 SEK. De minskade intäkterna jämfört med föregående år kan hänföras till 
valutakursförluster och försämrad bruttomarginal på grund av ökad prispress på marknaden om totalt 
cirka 3,5 MSEK. Under 2010 uppgick rörelsekostnaderna till -28 729 327 SEK, detta medförde ett 
rörelseresultat om -5 567 194 SEK. Anledningen till det försämrade rörelseresultatet för 2010 i 
jämförelse med 2009 beror på ovannämnda minskade intäkter på grund av valutakursförluster och 
försämrad bruttomarginal.     
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Balansräkning och soliditet 
Balansomslutningen uppgick per 2008-12-31 till 17 648 111 SEK och eget kapital uppgick per samma 
datum till 10 571 08 SEK, vilket medför en soliditet i Bolaget om 60 procent. Till den 31 december 
2009 hade balansomslutningen minskat och uppgick till 15 621 982 SEK och det egna kapitalet 
uppgick per samma datum till 8 886 654 SEK. Soliditeten per slutet av 2009 uppgick därför till 57 
procent. Minskningen av det egna kapitalet kan främst hänföras till 2009 års negativa resultat om  
-1 684 427 SEK. Per 2010-12-31 uppgick balansomslutningen till 14 033 265 SEK och det egna 
kapitalet minskade till 3 021 354 SEK, vilket medför en soliditet i Bolaget om 22 procent. Minskningen 
av det egna kapitalet kan främst hänföras till 2010 års negativa resultat om -5 865 301 SEK. 
 

Outnyttjade skattemässiga underskott 
Outnyttjade skattemässiga underskott uppgick per 2009-12-31 till cirka 7,4 MSEK. Avseende 
verksamhetsåret 2010 uppgick outnyttjade skattemässiga underskott till cirka 5,8 MSEK. Detta 
medför, per 2010-12-31, outnyttjade skattemässiga underskott om totalt cirka 13,2 MSEK. Av 
försiktighetsskäl har denna skattefordran ej redovisats i årsredovisningen. 
 

Finansiella resurser och finansiell struktur 
Svanova hade per den 31 december 2010 en soliditet om 22 procent. Bolagets långfristiga skulder 
uppgick till 1 325 621 SEK och de kortfristiga skulderna till 9 686 290 SEK. Enligt styrelsens 
bedömning behöver Bolaget tillföras kapital för att betalningsförmågan skall betraktas som god på 
längre sikt beaktat Svanovas framtidsplaner.  
 
Rörelsekapitalförklaring  
Svanovas befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Bolagets aktuella 
behov under åtminstone tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum.  
 
Bolaget behöver tillföras investeringskapital för att främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion. För 
att tillföra Svanova investeringskapital och därtill nödvändigt vidhängande rörelsekapital genomför 
Bolaget nu en nyemission om högst cirka 5 MSEK. För att Svanova skall kunna möjliggöra vidare 
expansion och finansiera vidareutveckling av Bolagets produkter krävs det att nyemissionen tecknas 
till åtminstone fastställd miniminivå, vilken är cirka 4,25 MSEK. I det fall den fastställda lägstanivån om 
4,25 MSEK inte uppnås kommer emissionen inte att genomföras. Då kommer Svanova att undersöka 
alternativa finansieringsmöjligheter. I det fall Svanova tillförs mer än fastställd lägstanivå men mindre 
än 5 MSEK via emissionen som beskrivs i detta memorandum kommer Bolaget att bedriva sin 
verksamhet i en lägre takt än planerat. 
 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2008 till 2 309 372 SEK, vilket främst är 
hänförligt till en minskning av kortfristiga fordringar om -2 15 409 SEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -1 578 326 SEK, vilket är hänförligt till förvärv av 
anläggningstillgångar på motsvarande belopp. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
1 145 963 SEK, vilket i sin helhet är hänförligt till upptagna lån. Med ett positivt kassaflöde från den 
löpande verksamheten i kombination med negativt kassaflöde från investeringsverksamheten samt 
positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick kassaflödet för 2008 till 837 296 SEK. Per 
2008-12-31 uppgick Bolagets likvida medel till 1 593 616 SEK. 
 
Under 2009 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -630 171 SEK, vilket främst är 
hänförligt till ett negativt rörelseresultat och en ökning av kortfristiga fordringar. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -646 447, vilket i sin helhet är hänförligt till förvärv av 
anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -211 560 SEK, vilket är 
hänförligt till amorteringar på motsvarande belopp. Med negativt kassaflöde från den löpande 
verksamheten, investeringsverksamhet och från finansieringsverksamheten uppgick kassaflödet för 
2009 till -1 488 178 SEK. Per 2009-12-31 uppgick Bolagets likvida medel till 105 438 SEK. 
 
2010 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 367 568 SEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -852 520 SEK, vilket i sin helhet är hänförligt till förvärv av 
anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 391 218 SEK, vilket är 
hänförligt till upptagna lån och amorteringar. Med ett positivt kassaflöde från den löpande 
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verksamheten i kombination med negativt kassaflöde från investeringsverksamheten samt positivt 
kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick kassaflödet för 2010 till -93 734 SEK. Per 2010-
12-31 uppgick Bolagets likvida medel till  
11 704 SEK. 
 

Begränsning i användandet av kapital 
Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.  
 

Investeringar och materiella anläggningstillgångar 
Svanova har materiella anläggningstillgångar i form av maskiner och inventarier. Dessa har 
finansierats med tillfört kapital. Bolaget har inga pågående eller framtida beslutade investeringar 
förutom nödvändiga ersättningsinvesteringar. I tabellen nedan redovisas bokförda värden avseende 
Bolagets tillgångar.  
  
(SEK) 2010-12-31 2009-12-31 

 
2008-12-31 

 
    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och Inventarier 3 070 575 2 839 182 2 746 370 
Summa materiella anläggningstillgångar 3 070 575 2 839 182 2 746 370 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager 7 412 461 6 547 507 6 339 314 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 2 437 633 5 069 634 5 771 751 
Övriga kortsiktiga fordringar 414 975 197 479 446 330 
Skattefordran 237 143 284 075 284 075 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 448 774 578 667 466 655 
Kassa och bank 11 704 105 438 1 593 616 
Summa omsättningstillgångar 10 962 690 12 782 800 14 901 741 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 14 033 265 15 621 982 17 648 111 

 
Det finns inga miljöfaktorer som kan påverka emittentens användning av de materiella 
anläggningstillgångarna om man bortser från eventuella naturkatastrofer eller liknande som kan 
påverka i stort sett alla typer av materiella anläggningstillgångar. Det finns inga inteckningar eller 
liknande specifika belastningar på Bolagets materiella anläggningstillgångar. Däremot finns en 
företagsinteckning om 6 000 000 SEK. 
 

Väsentliga förändringar 
Svanova har efter den 31 december 2010 tillförts cirka 1,1 MSEK via bryggfinansiering. Enligt avtal 
skall dessa brygglån omvandlas till aktier genom teckning i emissionen som beskrivs i detta 
memorandum. Det har härutöver inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets 
finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2010-12-31. 
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Nyckeltal * 
 

 
2010-01-01 2009-01-01 2008-01-01 

 
-2010-12-31 -2009-12-31 -2008-12-31 

    

Nettoomsättning (SEK) 22 866 543  27 203 314 32 028 577 

Rörelseresultat (SEK) -5 567 194 -1 600 835 1 926 826 

Periodens resultat (SEK) -5 865 301 -1 684 426 1 891 247 

Rörelsemarginal (%) Neg Neg 6 

Justerat eget kapital (SEK) 3 021 354 8 886 654 10 571 081 

Balansomslutning (SEK) 14 033 265 15 621 982 17 648 111 

Soliditet (%) 22 57 60 

Utdelning (SEK) 0 0 0 

Skuldsättningsgrad (ggr) 3,64 0,76 0,67 

 
* Nyckeltalstabellen har inte granskats av Bolagets revisor. 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal:   Rörelseresultat / nettoomsättning. 
Justerat eget kapital:  Eget kapital + 73,7 procent av obeskattade reserver. 
Soliditet:   Justerat eget kapital / balansomslutning. 
Neg:   Negativ. 
Skuldsättningsgrad: Totala skulder / eget kapital   

 

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information 
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. Den historiska finansiella 
informationen har granskats av Bolagets revisor. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning 
(se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och 
redovisningsprinciper samt andra tilläggsupplysningar. Bolagets årsredovisningar har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i 
mindre aktiebolag (K2-reglerna). Införlivade dokument skall läsas som en del av detta memorandum. 
Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Uppsala Business Park, 
Virdings allé 8, 754 50 Uppsala) och hemsida (med adress www.svanova.com). 
 
Införlivas via hänvisning 
Årsredovisning SVANOVA Biotech AB (publ) 2008-01-01 – 2008-12-31 
Årsredovisning SVANOVA Biotech AB (publ) 2009-01-01 – 2009-12-31 
Årsredovisning SVANOVA Biotech AB (publ) 2010-01-01 – 2010-12-31 
 

Tidpunkter för ekonomisk information 
 
Innevarande räkenskapsperiod: 2011-01-01 – 2011-12-31 
  
Januari - mars 2011: 2011-05-23 
Januari - juni 2011: 2011-08-25 
Januari - september 2011: 2011-11-24 
Bokslutskommuniké för 2011: 2012-02-28 
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RISKFAKTORER  
 
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i SVANOVA Biotech AB (publ). Det 
är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker 
är förenade med den aktie som genom detta memorandum tas upp till handel på AktieTorget. Nedan 
beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga 
riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i 
memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 
 

Bolagsrelaterade riskfaktorer 
 
Kort historik 
Svanova, i sin nuvarande form, bildades i början av 2001. Även om Bolagets nyckelpersoner har 
upparbetade kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde är Svanovas kontakter med såväl kunder 
som leverantörer relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att 
utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. 
 
Finansieringsbehov och kapital 
Intensifierade marknadssatsningar kommer att innebära ökade kostnader för Bolaget. En försening av 
marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte 
uteslutas att Svanova i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte 
garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. 
 
Leverantörer/tillverkare 
Svanova har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av 
dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på 
verksamheten. Det kan inte heller garanteras att Svanovas leverantörer och tillverkare till fullo 
uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller 
tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.  
 
Nyckelpersoner och medarbetare 
Svanovas nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets 
verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet och resultat. 
 
Konkurrenter 
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En 
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad 
försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande 
områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan 
innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. 
 
Kunder 
Många av Svanovas kunder är statliga laboratorier som är beroende av budgetgodkännande för att 
kunna investera i nya produkter. Inköpsprocessen kan därför ta längre tid än vad Bolaget bedömer, 
vilket i sin tur kan påverka försäljningsvolym och kassaflöde. En försening av en eller flera sådana 
försäljningar kan komma att påverka Svanovas omsättning och resultat negativt. 
  
Konjunkturutveckling  
Den markanta nedgången i världsekonomin och dess utveckling har haft en betydande inverkan på 
efterfrågan av Svanovas produkter. Detta konstaterades under andra halvan av 2009 då branschen 
och Bolaget negativt drabbades av finanskrisen. Då stor del av 2009 och 2010 präglades av ett 
osäkert globalt finansiellt klimat, där flera större upphandlingar senarelagts, gör Bolaget bedömningen 
att denna osäkerhet avseende omvärldsfaktorer även kan påverka Svanova framåt i tiden. Osäkerhet 
råder angående beloppsramar och förskjutning i tiden av planerade investeringar för stora delar av 
Svanovas kundkategori, vilka till stor del är statliga laboratorier som är beroende av statliga 
budgetmedel. 
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Valutarisker  
Ökad exponering mot utländsk valuta kan påverka intäkter och finansiell position. Svanovas 
verksamhet finns i dagsläget i Sverige och Bolaget fakturerar i huvudsak sina kunder i Euro och US-
dollar. Svanova använder för närvarande inte terminer eller optioner för att säkra valutarisker. En 
väsentlig del av försäljningsintäkterna har hittills inkommit i internationella valutor, främst Euro och US-
dollar. Valutakurser kan väsentligen förändras, vilka står utom Bolagets kontroll. 
  
Politisk risk 
Svanova är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar 
av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av 
politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa 
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 
 
Marknadstillväxt 
Bolaget planerar att expandera under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i 
de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och 
regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att 
förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan 
även innebära att Svanova gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre 
lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt 
sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att 
rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny 
personal i organisationen. 
 
Utvecklingskostnader 
Svanova kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt 
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand 
fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer 
kostnadskrävande än planerat. 
 

Aktien 
 
Ingen tidigare offentlig handel med aktien 
Bolagets aktie har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken 
handel och vilket intresse som Svanovas aktie kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte 
utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns 
också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande. 
 
Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare 
Svanovas huvudägare har tecknat ett lock-up avtal som reglerar deras möjligheter att avyttra aktier i 
Svanova under 12 månader från och med Bolagets första handelsdag på AktieTorget. Detta beskrivs 
närmare under huvudrubriken ”Ägarförhållanden”, underrubriken ”Lock-up avtal. På längre sikt finns 
det en risk för att de nuvarande huvudägarna avyttrar stora delar av eller hela sina innehav i Bolaget. I 
det fall det skulle ske i den löpande handeln på AktieTorget kan aktiekursen komma att påverkas 
negativt. Aktiekursen kan även komma att påverkas negativt i det fall andra aktieägare eventuellt 
skulle avyttra stora volymer aktier i den löpande handeln. 
 
Kursvariationer 
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på 
AktieTorget. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och 
behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan 
påverka Bolagets aktiekurs negativt. 
 
Psykologiska faktorer 
Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet kan komma att påverkas av psykologiska 
faktorer. Svanovas aktie kan komma att påverkas på samma sätt som alla andra aktier som löpande 
handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på aktiekursen är i många fall svåra att 
förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt. 
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BOLAGSORDNING 
 
 
Antagen 2011-02-02 
 
 

Bolagsordning för SVANOVA Biotech AB 
Org. nr. 556593-3693 

 

§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är SVANOVA Biotech AB. Bolaget är publikt (publ). 
 

§ 2 Styrelsens säte 
 
Bolaget styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 

§ 3 Verksamhet 
 
Bolaget skall bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom det diagnostiska området, inneha 
rättigheter till sådana produkter samt tillverka och försälja dem i hela världen samt utöva därmed 
förenlig verksamhet. 
 

§ 4 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall vara lägst 566 010 kronor och högst 2 264 040 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier skall vara lägst 1 886 700 och högst 7 546 800 stycken. 
 

§ 6 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 3 suppleanter. 
 

§ 7 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 
 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på 
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av 
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 
 

§ 9 Anmälan till stämma 
 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 
kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
 

§ 10 Bolagsstämma 
 
Bolagsstämma ska hållas i Uppsala eller Stockholm. 
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§ 11 Årsstämma 
 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och 

eventuella revisorssuppleanter. 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 12 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.   
 

§ 13 Avstämningsförbehåll 
 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den 
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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SKATTEFRÅGOR 
 
Nedan sammanfattas vissa vid memorandumets offentliggörande gällande svenska skatteregler. 
Dessa kan komma att förändras. Sammanfattningen nedan är endast Avsedd som en allmän 
information och gäller för obegränsat skatt skyldiga i Sverige om inte annat anges. Redogörelsen 
omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag, investmentföretag och investeringsfonder 
eller värdepapper som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Sammanfattningen behandlar 
inte heller de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) 
och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investerarens innehav av aktier i Bolaget 
anses vara näringsbetingat. Särskilda skattekonsekvenser kan bli aktuella i enskilda fall, varför varje 
aktieägare bör konsultera skatterådgivare för information om de speciella konsekvenser som innehav 
eller försäljning av aktier och teckningsrätter i Bolaget kan innebära. 
 

Beskattning av utdelning 
 
Fysiska personer med flera 
Fysiska personer och dödsbon beskattas i inkomstslaget kapital för utdelning på marknadsnoterade 
aktier * med en skattesats om 30 %. Skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden AB eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren i samband med utdelningen, så kallad 
preliminärskatt. 
 
Juridiska personer 
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för sina inkomster, inklusive utdelning, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 %. Skattesatsen uppgår till 26,3 % för 
räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2008. Skattesatsen för räkenskapsår som 
påbörjats dessförinnan uppgår till 28 %. 
 

Beskattning vid avyttring av aktier 
 
Fysiska personer med flera 
Fysiska personer och dödsbon som avyttrar marknadsnoterade aktier beskattas för hela kapitalvinsten 
i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 %. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 
som skillnaden mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas 
omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden, 
vilken innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort 
som den avyttrade skall användas. Vid avyttring av marknadsnoterade aktier kan som alternativ 
schablonmetoden användas, vilken innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 % av 
försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter. 
 
Om det uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen medges 
med 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 % av resterande 
underskott. Ett underskott i inkomstslaget kapital kan inte sparas till senare beskattningsår. 
 
 

*Aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES såsom aktier som är upptagna till handel på Aktietorget, anses vara 
marknadsnoterade i skattehänseende om de är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering 
på grundval av marknadsmässig omsättning. Skatteverkets uppfattning är att följande 
förutsättningar bör vara uppfyllda för att sådana aktier skall anses marknadsnoterade: (1) avsikten 
skall vara att aktierna skall vara varaktigt noterade, (2) noteringarna skall avse omsättning, t ex 
avslut eller inlösen, som normalt sett förekommer minst en gång var tionde dag och (3) det skall 
finnas bank, fondkommissionär, market maker eller annan som håller noteringarna allmänt 
tillgängliga och ombesörjer att dessa bevaras intill utgången av det sjätte året efter utgången av 
noteringsåret. 
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Juridiska personer 
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för alla inkomster, inklusive kapitalvinster, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 %. Skattesatsen uppgår till 26,3 % för 
räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2008. Vissa övergångsbestämmelser finns. 
Skattesatsen för räkenskapsår som påbörjats dessförinnan uppgår till 28 %. 
 
För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan under rubriken Fysiska personer med 
flera. Avdrag för kapitalförluster på aktier medges endast gentemot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det bolag som gjort förlusten, 
kan den samma år dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett 
annat bolag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan bolagen och båda bolagen 
begär det vid samma års taxering. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjats ett viss år får 
sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 
 

Skattefrågor för aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
 
Fysiska personer  
För fysiska personer som är skattemässigt bosatta eller hemmahörande i utlandet (begränsat 
skattskyldiga) utgår normalt svensk kupongskatt på utdelning från svenska aktiebolag. Kupongskatt 
utgår med 30 % på erhållen utdelning. Skattesatsen reduceras normalt genom de skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 
 
Begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinst vid avyttring 
av aktier. Om personen ifråga varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här under det 
kalenderår som avyttringen sker eller något av de tio närmast föregående beskattningsåren kan dock 
kapitalvinsten bli föremål för beskattning i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan vara begränsad 
genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 
Kapitalvinster kan dock komma att beskattas i personens hemland. 
 
Juridiska personer 
Utländska juridiska personer är normalt skattskyldiga till kupongskatt för utdelning från svenska 
aktiebolag med en skattesats om 30 %. Skattesatsen reduceras normalt genom de skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelskattning. För juridiska personer med 
hemvist inom EU som innehar 10 % eller mer av kapitalet i det utdelande svenska bolaget utgår 
normalt inte svensk kupongskatt på utdelningen.  
 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Kapitalvinsten kan komma 
att beskattas i aktieägarens hemland. 
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