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Höjdpunkter från Kv4 2017 
 
• Fortsatt stark tillväxt driven av fram-

gångsrika lanseringar av Elocta® och 
Alprolix®  

• Alprolix erhöll marknadsgodkännande i 
Saudiarabien 

• Första patienterna rekryterade till stu-
dien reITIrate för att utvärdera immunto-
leransinduktion med Elocta 

• Fas 1/2-studien med rFVIIIFc-VWF-XTEN 
(BIVV001) för hemofili A initierades 

• Tvåsiffrig tillväxt för Kineret® och Orfad-
in® 

• Orfadin oral suspension godkändes i 
Kanada 

• Första patienten randomiserades till 
studien anaSTILLs för att utvärdera po-
tentialen med Kineret vid behandling av 
Stills sjukdom 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Finansiell översikt Kv4 2017 
 
• Totala intäkter uppgick till 1 875 MSEK  

(1 292), en ökning med 45 procent  
(50 procent exklusive valutakurseffekter)  

• Produktförsäljningen uppgick till 1 746 
MSEK (1 144), en ökning med 53 procent  
(58 procent exklusive valutakurseffekter)  

• Bruttomarginal om 71 procent (67)  

• EBITA ökade med 195 procent till 619 
MSEK (210)  

• Resultat per aktie 1,33 SEK (0,27) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finansiell översikt helåret 2017 
 
• Totala intäkter uppgick till 6 511 MSEK  

(5 204), en ökning med 25 procent  
(24 procent exklusive valutakurseffek-
ter). Justerat för engångsintäkter i 2016 
var ökningen 45 procent 

• Produktförsäljningen uppgick till 5 917 
MSEK (4 548), en ökning med 30 procent  
(29 procent exklusive valutakurseffekter)  

• Bruttomarginal om 72 procent (70)  

• EBITA uppgick till 2 053 MSEK (1 543)  

• Avslutade året med likvida medel om      
1 478 MSEK (786) 

• Återbetalat banklån om 500 MSEK 

• Resultat per aktie 4,27 SEK (2,99) 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 
räkenskapsåret 2017 lämnas 

Fjärde kvartalet 2017                                       Helåret 2017 
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2017 var ett enastående år för Sobi. Vi har presterat ett fantas-

tiskt resultat och överträffat förväntningarna. Vår hemofiliverk-

samhet fortsatte sin snabba tillväxt och visar genom stark kvar-

talsvis tillväxt att vi kan leverera på vår lanseringsstrategi för 

Elocta och Alprolix.  Under året har vi även etablerat det nya 

affärsområdet Specialty Care som vi förväntar oss kommer att 

bidra starkt till vår framtida tillväxt. Dessutom har vi gjort fram-

steg i utvecklingsportföljen och inlett flera kliniska studier. 

Totala intäkter för helåret 2017 uppgick till 6 511 MSEK  

(5 204), en ökning med 25 procent. Justerat för engångsintäkter 

som erhölls under 2016, var ökningen 45 procent. EBITA uppgick 

till 2 053 MSEK (1 543), en ökning med 33 procent, och bruttomar-

ginalen var 72 procent. 

Haemophilia 

Omsättningen i vår hemofiliverksamhet ökade med 67 procent till 

3 088 MSEK (1 853) inklusive royalties under 2017. Elocta omsatte 

1 557 MSEK (267) och Alprolix 363 MSEK (60), en sexfaldig försälj-

ningsökning för båda produkterna. Den starka tillväxten är ett 

resultat av hela vår organisations gemensamma, dedikerade och 

fokuserade ansträngningar. Verksamheterna i Frankrike, Tyskland, 

Italien och Storbritannien bidrog starkast till resultatet. I Frankrike 

är Elocta nu det ledande behandlingsalternativet för personer 

med hemofili A. Vi har även varit framgångsrika på marknader 

under upphandling såsom Irland, Saudiarabien och Storbritan-

nien, där mervärdet av våra produkter jämfört med konvention-

ella behandlingar erkänts officiellt. Vi meddelade nyligen att Ir-

land, efter undertecknandet av nya leveransavtal, blivit det första 

landet i Europa där alla människor med hemofili A och B som be-

handlas med ersättningsfaktorpreparat, nu kommer att behandlas 

med våra produkter med förlängd halveringstid. Mängden data 

från klinisk vardag har fortsatt att öka under året och läkemedels-

myndigheterna har tagit fasta på att Elocta och Alprolix är de enda 

produkterna med förlängd halveringstid för vilka det finns en 

väsentlig mängd data från klinisk vardag. Elocta är också den enda 

hemofili A produkten med förlängd halveringstid som kan använ-

das för behandling av alla åldersgrupper.  

Under 2017 har nya intressanta studieresultat som stödjer värdet 

hos våra produkter med förlängd halveringstid publicerats och 

presenterats. Resultaten från ASPIRE-studien visade att personer 

med hemofili A som erhöll profylaxbehandling med Elocta fick 

förbättrad ledhälsa. Vi har också rekryterat de första patienterna 

till studien ReITIrate som undersöker immuntoleransinduktion 

(ITI) med Elocta. Vi har stora förväntningar på denna studie.  

Positiva resultat skulle kunna bidra till att avsevärt förbättra och 

underlätta behandling för patienter som utvecklar neutrali-

serande antikroppar. 

Specialty Care  

Affärsområdet bildades under det andra kvartalet och stärktes 

ytterligare under året med en ny stark ledning. Specialty Care 

bygger på den tidigare Partner Products-verksamheten med en  

bevisad kommersiell erfarenhet inom sällsynta sjukdomar. Det ger 

Sobi en betydande plattform att stå på för fortsatt tillväxt i Norda-

merika och EMENAR.  

Både Orfadin® och Kineret hade tvåsiffrig tillväxt under 2017 med 

en ökning på 12 respektive 14 procent. Orfadin lyckades uppnå 

denna markanta tillväxt trots ett utmanande år med generisk 

konkurrens på flera marknader. Tillväxten härrör främst från lan-

seringen av de nya beredningsformerna, 20-mg kapsel och oral 

suspension, vilka är ett resultat av vårt engagemang och innova-

tiva arbete för att bättre förstå patientbehoven hos människor 

som lever med ärftlig tyrosinemi.   

Framsteg i utvecklingsportföljen 

Under året gjorde vi flera framsteg i utvecklingsportföljen. Två 

kliniska studier avseende anakinra (Kineret) inleddes, anaGO och 

anaSTILLs, som undersöker säkerheten och effekten vid behand-

ling av akut gikt respektive Stills sjukdom. Dessa spännande stu-

dier inom inflammationsområdet undersöker de många möjlighet-

er som finns inom IL-1 blockering.  

Vår läkemedelskandidat SOBI003, för möjlig behandling av MPS 

IIIA, erhöll särläkemedelsstatus i USA som följer godkännandet i 

EU sent under 2016. Efter att FDA beviljat klinisk prövningsansö-

kan (IND) och Fast Track-status i början av 2018, förbereder vi nu 

för att under 2018 inleda den första kliniska prövningen på männi-

skor. Merparten av våra kliniska prövningar i tidig fas kommer 

framöver att inriktas på USA, vilket är i linje med vår strategi att 

bygga vidare på vår nordamerikanska närvaro och utöka vår mark-

nadstäckning där.  

Vi förverkligar vår strategi 

Sobi är ett bioteknikföretag som framgångsrikt lyckats med att bli 

ett vinstgenererande företag inom sällsynta sjukdomar. Vår revi-

derade strategi – med ett tydligt fokus på genomförande – åter-

speglas också i den nya ledningsgruppen. Med stöd i vårt starka 

rörelseresultat är vi övertygade om att vi under de kommande 

åren ska kunna utveckla bolaget till en global marknadsledare 

inom sällsynta sjukdomar.  

 

Solna, Sverige, 22 februari 2018 

Guido Oelkers 

 

Vd har ordet 

VD HAR ORDET 
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Haemophilia 
Lanseringarna av Elocta och Alprolix fortsatte och produkterna 

nådde en betydande tillväxt. Frankrike, Tyskland, Italien och Stor-

britannien bidrog i huvudsak till resultatet. Elocta är nu den le-

dande behandlingen för hemofili A i Frankrike. Vi har även varit 

framgångsrika på marknader under upphandling såsom Irland, 

Saudiarabien och Storbritannien. 

Alprolix erhöll läkemedelssubvention i Bulgarien och Grekland 

samt erhöll marknadsgodkännande i Saudiarabien. Både Elocta 

och Alprolix är därmed godkända på den största marknaden i 

Mellanöstern. 

Fas 4-studien reITIrate inleddes under kvartalet. Studien ska un-

dersöka möjligheten att använda Elocta för ITI hos hemofili A-

patienter som utvecklat neutraliserande antikroppar som inte har 

kunnat behandlas med andra terapier. Vid årets slut hade fyra 

patienter rekryterats till studien.  

Specialty Care 
Affärsområdet Specialty Care stärktes med nytt ledarskap med 

erfarenhet från kommersiellt effektiviseringsarbete och utveckl-

ingsmarknader. 

En ny flytande beredning av Orfadin (oral suspension) för behand-

ling av HT-1 godkändes i Kanada. Under 2017 påverkades försälj-

ningen i Kanada av generisk konkurrens. De nya formuleringarna 

har gett möjlighet att kunna möta patienternas behov på ett ef-

fektivt sätt. 

 

 

Utvecklingsportföljen 
Vår partner Bioverativ startade den första fas 1/2-studien på män-

niskor med rFVIIIFc-VWF-XTEN (BIVV001), nästa generations pro-

dukt med förlängd halveringstid för hemofili A. 

Nya vetenskapliga data för både Elocta och Alprolix presenterades 

vid den amerikanska hematologiföreningens, ASH (American Soci-

ety of Hematology), 59:e årliga kongress.  

• Fas 3-studien A-LONG och uppföljningsstudien ASPIRE visade 

att veckovis profylaktisk dosering med Elocta har potential att 

ge bättre blödningsskydd jämfört med vid behovs-behandling, 

samt ge bättre ledhälsa och minskad behandlingsbörda jäm-

fört med mer frekventa doseringsintervall. 

• Data från fas-3 studierna B-LONG och BYOND visar att en indi-

vidualiserad profylaxbehandling med Alprolix, initialt med 

veckovisa eller tiodagars doseringsintervall och med möjlighet 

att förlänga till 14 dagar eller längre, har potential att leverera 

optimalt blödningsskydd hos personer med hemofili B.  

Den första patienten randomiserades i fas 3-studien anaSTILLs, 

som utvärderar effekten och säkerheten av anakinra (Kineret) vid 

behandling av Stills sjukdom. AnaSTILLs är en av två studier som 

inleddes under 2017 för att undersöka anakinras potential för nya 

användningsområden.  

Verksamhetsöversikt fjärde kvartalet  

VERKSAMHETSÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET 2017 
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Finansiell översikt fjärde kvartalet och helåret 2017   

Intäkter 
Intäkterna för kvartalet uppgick till 1 875 MSEK (1 292), en ökning 

med 45 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Produktför-

säljningen uppgick till 1 746 MSEK (1 144), en ökning med 53 pro-

cent. 

Intäkterna för helåret uppgick till 6 511 MSEK (5 204), en ökning 

med 25 procent. Justerat för de två engångsintäkterna på totalt 708 

MSEK avseende Elocta och Alprolix, som erhölls under första halv-

året 2016, var ökningen 45 procent. Produktförsäljningen för helå-

ret uppgick till 5 917 MSEK (4 548). 

Intäkter per affärsområde 
Haemophilia  
Intäkterna för hemofiliverksamheten under kvartalet uppgick till 

985 MSEK (451), varav royaltyintäkter svarade för 314 MSEK (277). 

Produktförsäljningen uppgick till 671 MSEK (174), varav Elocta sva-

rade för 540 MSEK (135) och Alprolix för 131 MSEK (39). Ökningen 

härrör huvudsakligen från Frankrike, Italien, Storbritannien och 

Tyskland.  

 

Intäkterna för helåret uppgick till 3 088 MSEK (1 853), varav royal-

ties svarade för 1 168 MSEK (1 525). I jämförelseperioden för 2016 

ingick engångsintäkter om totalt 708 MSEK avseende den första 

kommersiella försäljningen av Elocta och Alprolix under första halv-

året. Produktförsäljningen för helåret uppgick till 1 557 MSEK (267) 

för Elocta och 363 MSEK (60) för Alprolix. 

Vid årets slut hade läkemedelssubvention för Elocta beviljats i 22 

länder och för Alprolix i 14 länder, varav Bulgarien och Grekland 

tillkom under kvartalet för Alprolix.  

Specialty Care 
Intäkterna för Specialty Care uppgick till 761 MSEK (692) för kvarta-

let och 2 829 MSEK (2 695) för helåret. 

Orfadin omsatte 223 MSEK (197) under kvartalet, en ökning med 13 

procent, med stark tillväxt i Nordamerika och EMENAR. Tillväxten i 

Nordamerika kan i huvudsak tillskrivas lanseringen av de nya bered-

ningarna, 20-mg kapslar och oral suspension. Alla marknader i EME-

NAR utvecklades starkt, särskilt Mellanöstern, Nordafrika och Ryss-

land. 

Intäkterna för Orfadin uppgick till 862 MSEK (770) för helåret, en 

ökning med 12 procent.  

Intäkterna för Kineret ökade med 15 procent och uppgick till 307 

MSEK (266) för kvartalet, med en fortsatt stark volymtillväxt i både 

Nordamerika och EMENAR. Tillväxten drevs främst av det starka 

intresset på IL-1-området. Försäljningen i EMENAR påverkades posi-

tivt av leveranser till Mellanöstern hänförliga till det tredje kvarta-

let. Kineretförsäljningen för helåret ökade med 14 procent jämfört 

med samma period föregående år och uppgick till 1 142 MSEK  

(1 001). 

Xiapex® omsatte 49 MSEK (43) under kvartalet, en ökning med 16 

procent. För helåret uppgick intäkterna till 164 MSEK (153), en ök-

ning med 7 procent. Tillväxten drevs av en ökad användning vid 

både Dupuytrens kontraktur och Peyronies sjukdom, framförallt på 

mindre mogna marknader. 

ReFacto  
Tillverknings- och royaltyintäkter för ReFacto uppgick till 128 MSEK 

(148) i kvartalet, en minskning med 13 procent på grund av periodi-

seringseffekter.  

Tillverkningsintäkterna uppgick till 120 MSEK (145) och royaltyintäk-

terna uppgick till 9 MSEK (3).   

Tillverknings- och royaltyintäkterna för helåret uppgick till SEK 594 

MSEK (656), en minskning med 10 procent. Royaltyintäkter från 

försäljning av ReFacto AF utanför USA upphörde den 1 juni 2016. 

FINANSIELL ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2017 

              

Finansiell översikt             
  Kv4 Kv4   Helår Helår   

Belopp i MSEK 2017 2016 Förändring 2017 2016 Förändring 

Rörelsens intäkter1 1 875 1 292 45% 6 511 5 204 25% 

Bruttoresultat2 1 337 860 56% 4 657 3 651 28% 

Bruttomarginal 71% 67%   72% 70%   
EBITA 619 210 195% 2 053 1 543 33% 

EBIT (Rörelseresultat)  509 100 410% 1 600 1 133 41% 

Periodens resultat 357 73 387% 1 149 802 43% 
1Helår 2016 inkluderar den engångsintäkt som erhölls i Kv1 om 322 MSEK relaterad till den första kommersiella försäljningen av Elocta och den engångsin-
täkt som erhölls i Kv2 om 386 MSEK relaterat till den första kommersiella försäljningen av Alprolix. 
2Helår 2017 inkluderar en engångsjustering av lager om 59 MSEK i Kv1 med anledning av försenad frisläppning av läkemedelsubstansen för Kineret tillver-
kad 2016. 

              



6  SOBI BOKSLUTSTSKOMMUNIKÉ 2017 

Bruttovinst 
Bruttovinsten för kvartalet uppgick till 1 337 MSEK (860), mot-

svarande en bruttomarginal på 71 procent (67). 

Bruttovinsten för helåret uppgick till 4 657 MSEK (3,651), mot-

svarande en bruttomarginal på 72 procent (70). Den förbätt-

rade bruttovinsten beror huvudsakligen på en ökad försäljning 

av hemofiliprodukter. Justerat för engångsintäkter erhållna 

under första halvåret 2016 samt en lagerjustering i första kvar-

talet 2017 uppgick bruttomarginalen till 71 procent (65). 

Rörelsekostnader  
Försäljnings- och administrationskostnader före av- och ned-

skrivningar uppgick till 477 MSEK (399) för kvartalet och till  

1 644 MSEK (1 366) för helåret.  

Investeringarna i hemofiliverksamheten fortsatte att öka jäm-

fört med föregående år. Ökningen avser främst organisatoriska 

förändringar, särskilt i dotterbolagen med ökade marknadsakti-

viteter och personalökningar.  

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 228 MSEK 

(258) för kvartalet. Minskningen härrör från periodiseringar av 

kostnader mellan kvartalen.   

Forsknings- och utvecklingskostnader före avskrivningar för 

helåret uppgick till 908 MSEK (778). De ökade investeringarna 

återspeglar kliniska aktiviteter för Elocta, Sobis andel av Biove-

rativs utvecklingskostnader för Elocta och Alprolix, tidiga ut-

vecklingsprogram samt programmet för Kineret, anaGO, för 

akut gikt.  

 

FINANSIELL ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2017 

  Intäkter per produktområde                 

    Kv4 Kv4   Förändring Helår Helår   Förändring 

  Belopp i MSEK 2017 2016 Förändring % vid CER1 2017 2016 Förändring % vid CER1 

                  

  Haemophilia                 

  Elocta 540 135 299% 297% 1 557 267 483% 480% 

  Alprolix 131 39 238% 238% 363 60 500% 504% 

  Royalty2 314 277 13% 25% 1 168 1 525 -23% -22% 

  Total 985 451 118% 125% 3 088 1 853 67% 64% 

                  

  Specialty Care                 

  Orfadin 223 197 13% 18% 862 770 12% 12% 

  Kineret 307 266 15% 21% 1 142 1 001 14% 14% 

  Xiapex 49 43 16% 17% 164 153 7% 7% 

  Other 181 187 -3% -1% 661 772 -14% -15% 

  Total 761 692 10% 14% 2 829 2 695 5% 5% 

                  

  ReFacto                  

  Tillverkningsintäkter 120 145 -17% -17% 559 569 -2% -2% 

  Royaltyintäkter 9 3 158% 258% 34 88 -61% -59% 

  Totalt 128 148 -13% -12% 594 656 -10% -10% 

                  

  Totala intäkter 1 875 1 292 45% 50% 6 511 5 204 25% 24% 

  
1Konstanta valutakurser.                 

  

2Helår 2016 inkluderar engångsintäkter som erhölls i Kv1 om 322 MSEK relaterad till den första kommersiella försäljningen av Elocta och i Kv2 om 386 MSEK 
relaterad till den första kommersiella försäljningen av Alprolix. 
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Rörelseresultat 
EBITA för kvartalet uppgick till 619 MSEK (210) och 2 053 MSEK 

(1 543) för helåret. Justerat för engångsposter ökade EBITA med 

SEK 1 159 MSEK för helåret. 

Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 110 

MSEK (110) för kvartalet och 453 MSEK (410) för helåret, inklu-

derat en nedskrivning gällande ett av de kliniska programmen  i 

tidig fas i det andra kvartalet 2017 om 12 MSEK. 

EBIT för kvartalet uppgick till 509 MSEK (100) och till 1 600 MSEK 

(1 133) för helåret. Jämfört med samma period föregående år, 

justerat för engångsposter, ökade EBIT med 409 MSEK för kvar-

talet och med 1 116 MSEK för helåret. 

Finansnetto och skatt  
Kvartalets finansnetto uppgick till -15 MSEK (-12), inklusive va-

lutakursvinster om 0 MSEK (8).  

Finansnettot för helåret uppgick till -68 MSEK (-85), inklusive 

valutakursvinster/förluster om -3 MSEK (5). Detta härrör främst 

från inlösen av ett obligationslån under 2016, vilket resulterat i 

lägre räntekostnader för 2017. 

Skatt uppgick till -137 MSEK (-15) för kvartalet och -384 MSEK  

(-246) för helåret. 

Resultat 
Resultatet för kvartalet uppgick till 357 MSEK (73) och 1 149 

MSEK (802) för helåret. 

Kassaflöde och investeringar  
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapitalet uppgick till 467 MSEK (137) för kvartalet,  

FINANSIELL ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2017 

  Specifikation över rörelseresultatet         

    Kv4 Kv4 Helår Helår 

  Belopp i MSEK 2017 2016 2017 2016 

            

  Rörelsens intäkter 1 875 1 292 6 511 5 204 

  Kostnad för sålda varor och tjänster -538 -432 -1 854 -1 554 

  Bruttoresultat 1 337 860 4 657 3 651 

  Bruttomarginal1 71% 67% 72% 70% 

            

  Försäljnings- och administrationskostnader före av- och nedskrivningar  -477 -399 -1 644 -1 366 

  Forsknings- och utvecklingskostnader -228 -258 -908 -778 

  Rörelsens totala driftkostnader före av- och nedskrivningar -705 -657 -2 551 -2 144 

            

  Övriga rörelseintäkter/kostnader -13 7 -52 36 

            

  EBITA 619 210 2 053 1 543 

            

  Avskrivningar relaterade till Försäljnings- och administrationskostnader  -110 -110 -453 -410 

  Avskrivningar -110 -110 -453 -410 

            

  EBIT 509 100 1 600 1 133 

  
Specifikationen är ett icke-IFRS uttalande. För resultaträkning i enlighet med IFRS, se koncernens rapport över totalresultat.   

  

1Bruttomarginalen för helår 2016 påverkades av den engångsintäkt som erhölls i Kv1 om 322 MSEK relaterad till den första kommersiella försäljningen av 
Elocta och av den engångsintäkt som erhölls i Kv2 om 386 MSEK relaterad till den första kommersiella försäljningen av Alprolix. Bruttomarginalen för helår 
2017 påverkades även av en engångsjustering av lager med anledning av försenad frisläppning av läkemedelssubstansen till Kineret tillverkad 2016. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2017 

respektive 1 431 MSEK (643) för helåret. 

Rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med -210 MSEK (-111) för 

kvartalet, respektive -98 MSEK (-300) för helåret.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -42 MSEK 

(-66) för kvartalet och -139 MSEK (-158) för helåret.  Den största 

investeringen under året avser rättigheten att delta i rFIXFc-XTEN 

programmet, uppgående till 56 MSEK.  

Den förbättrade likviditeten är en följd av den ökade försäljning-

en. Dock har återbetalning av ett externt banklån om 500 MSEK 

påverkat nettokassan negativt.   

Likvida medel  
Likvida medel vid årets slut uppgick till 1 478 MSEK, jämfört med 

786 MSEK per den 31 december 2016. 

Nettokassa/skuld  
Sobi avslutade kvartalet med en nettokassa på 1 472 MSEK, jäm-

fört med en nettokassa på 282 MSEK per den 31 december 2016.  

Eget kapital  
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till  

6 701 MSEK jämfört med 5 365 MSEK per den 31 december 2016. 

Moderbolaget  
Intäkterna för moderbolaget, Swedish Orphan Biovitrum AB 

(publ), uppgick för kvartalet till 1 605 MSEK (1 083), varav 762 

MSEK (413) avsåg försäljning till koncernföretag.   

Intäkterna för helåret uppgick till 5 756 MSEK (4 594), varav 2 732 

MSEK (1 472) avsåg försäljning till koncernföretag. 

Resultat efter finansiella poster uppgick till -594 MSEK (-10) för 

kvartalet och 535 MSEK (1 133) för helåret, inkluderat en ned-

skrivning av aktierna i Swedish Orphan Biovitrum International AB 

med 1 000 MSEK. Se moderbolagets resultaträkning för mer in-

formation.  

Kassapåverkande investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 

39 MSEK (65) för kvartalet och till 129 MSEK (155) för helåret. 

Föregående års investeringar i Alprolix och Elocta om 1 649 MSEK 

hade inte någon kassapåverkan. 

 
Utsikter för 20181  
Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i 

intervallet 7 500 - 7 700 MSEK.  

Bruttomarginalen förväntas att bli minst 70 procent. 

Sobi förväntar sig nu att EBITA för helåret kommer att ligga i inter-

vallet 2 500  -  2 700 MSEK. 

 
1Vid nuvarande växelkurser. 
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ÖVRIG INFORMATION 

Personal  
Antalet anställda, omräknat till heltidsanställda, var 800 per den 

31 december 2017 (760 per den 31 december 2016).  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut  
• FDA godkände klinisk prövningsansökan och beviljade Fast 

Track-status för läkemedelskandidaten SOBI003 vid behand-

ling av MPS IIIA. 

• Läkemedelssubvention för Elocta beviljades i Polen och Slova-

kien. 

• Sobi tecknade ett tvåårsavtal med Health Services Executive 

på Irland för att tillhandahålla Elocta och Alprolix till alla pati-

enter som tidigare behandlats med faktorersättningspreparat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämma 2018  

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) kommer att 

hållas onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, 

Stockholm. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 

lämnas.  

Årsredovisningen för 2017 kommer att publiceras på 

www.sobi.com tre veckor före årsstämman. Den kommer också 

att finnas tillgänglig på Sobis huvudkontor i Solna.  

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.  

  

Solna, Sverige, 22 februari 2018  

 

Guido Oelkers 

Vd och koncernchef  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framåtblickande uttalanden  
I denna rapport ingår uttalanden som är framåtblickande. Verkligt 

resultat kan avvika från vad som angivits. Interna faktorer som 

framgångsrik förvaltning av forskningsprogram och immateriella 

rättigheter kan påverka framtida resultat. Det finns också externa 

förhållanden, t.ex. det ekonomiska klimatet, politiska förändring-

ar och konkurrerande forskningsprogram, som kan påverka Sobis 

resultat. 

Denna information är sådan information som Swedish Orphan 

Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-

nadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Com-

munications Manager, försorg, för offentliggörande den 22 febru-

ari 2018 kl. 08:00 CET. 

Övrig information  
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Finansiell information 

 

FINANSIELL INFORMATION 

  Koncernen         
  Rapport över totalresultat         
    Kv4 Kv4 Helår Helår 

  Belopp i MSEK 2017 2016 2017 2016 

            
  Rörelsens intäkter1 1 875 1 292 6 511 5 204 

  Kostnad för sålda varor och tjänster -538 -432 -1 854 -1 554 

  Bruttoresultat 1 337 860 4 657 3 651 
            

  Försäljnings- och administrationskostnader2  -587 -509 -2 096 -1 776 
  Forsknings- och utvecklingskostnader -228 -258 -908 -778 

  Övriga rörelseintäkter/-kostnader -13 7 -52 36 

  Rörelseresultat 509 100 1 600 1 133 
            

  Finansiella intäkter/kostnader -15 -12 -68 -85 

  Resultat före skatt 494 88 1 532 1 048 

            

  Inkomstskatt -137 -15 -384 -246 

  Periodens resultat 357 73 1 149 802 

            
  Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare         
            
  Övrigt totalresultat          
  Poster som inte ska återföras i resultaträkningen         
  Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen -3 1 -1 1 
  Poster som senare kan återföras i resultaträkningen         
  Omräkningsdifferenser 6 2 -1 5 

  Kassaflödessäkring (netto efter skatt) -23 -95 150 -176 

  Totalresultat för perioden 337 -19 1 296 631 
            
  1Se sidan 6 för intäkter per produktområde.         

  
2Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar inkluderade i Försälj-
nings- och administrationskostnader. 

-110 -110 -453 -410 

  Vinst per aktie 1,33 0,27 4,27 2,99 
  Vinst per aktie efter utspädning 1,32 0,27 4,25 2,98 
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FINANSIELL INFORMATION 

  Koncernen       

  Förändringar i eget kapital       
    Helår Helår   

  Belopp i MSEK 2017 2016   

          

  Ingående balans1 5 365 4 678   

  Aktierelaterad ersättning till anställda 40 32   

  Försäljning av egna aktier – 24   

  Periodens totalresultat2 1 296 631   

  Eget kapital vid periodens slut 6 701 5 365   
          

  

1Uppskjuten skatt avseende kassaflödessäkring har påverkat öppningsba-
lansen 2016 med 18 MSEK, se not 3 för mer information. 

  

  2Varav förändringar av kassaflödessäkringar uppgick till 150 MSEK (-176). 

          

  Koncernen       

  Balansräkning       
    dec dec   

  Belopp i MSEK 2017 2016   

          
  TILLGÅNGAR       
  Anläggningstillgångar       
  Immateriella anläggningstillgångar1 6 445 6 806   
  Materiella anläggningstillgångar 134 121   

  Andra långfristiga tillgångar 167 136   

  Summa anläggningstillgångar 6 746 7 063   
          

  Omsättningstillgångar       
  Varulager 1 053 870   
  Kundfordringar 1 129 769   
  Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 496 487   

  Likvida medel 1 478 786   

  Summa omsättningstillgångar 4 157 2 911   

  Summa tillgångar 10 903 9 974   
          

  EGET KAPITAL OCH SKULDER       

          

  Eget kapital 6 701 5 365   

          

  Långfristiga skulder       
  Långfristiga skulder 2 5 502   

  Långfristiga skulder, ej räntebärande 1 832 2 349   

  Summa långfristiga skulder 1 838 2 851   

          

  Kortfristiga skulder       
  Kortfristiga skulder 2 2   

  Kortfristiga skulder, ej räntebärande 2 363 1 756   

  Summa kortfristiga skulder 2 365 1 758   

  Summa eget kapital och skulder 10 903 9 974   
          

  1Varav goodwill 1 554 MSEK.       

  2Externt banklån om 500 MSEK har återbetalats i Kv4 2017.      
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FINANSIELL INFORMATION 

  Koncernen           

  Kassaflödesanalys i sammandrag           
    Kv4 Kv4 Helår Helår   

  Belopp i MSEK 2017 2016 2017 2016   

              

  Periodens resultat 357 73 1 149 802   
  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet1 110 64 283 -159   

              

  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelse-
kapitalet 

467 137 1 431 643   

  Förändring i rörelsekapitalet -210 -111 -98 -300   

  Kassaflöde från den löpande verksamheten  257 26 1 333 343   

              
  Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -20 -48 -92 -119   
  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 -18 -48 -46   
  Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 1 1 7   
  Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1 0 -1 0   

  Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 -66 -139 -158   

              

  Upptagande/amortering av lån -500 0 -500 -331   
  Försäljning av stamaktier – – – 24   

  Kassaflöde från finansieringsverksamheten -500 0 -500 -308   

              

  Förändring i likvida medel -285 -39 694 -123   
  Likvida medel vid periodens början 1 758 824 786 904   

  Kursdifferens i kassaflödet och likvida medel 6 1 -1 5   

  Likvida medel vid periodens slut 1 478 786 1 478 786   

              
  1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:           
      Avskrivning materiella anläggningstillgångar 8 8 33 31   
      Av- och nedskrivning immateriella anläggningstillgångar 110 110 453 410   
      Uppskjuten skatt 75 -22 164 165   

  
    Övrigt, varav -98 MSEK (-42) i Kv4 2017 och -438 (-812) MSEK för Helår 2017 
    avser Elocta och Alprolix, se även Sobis årsredovisning 2016, not 19, för mer 
     information avseende avtalet med Bioverativ  

-84 -33 -367 -765   

       Ej kassaflödespåverkande poster 110 64 283 -159   
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FINANSIELL INFORMATION 

  Koncernen         

  Nyckeltal och övrig information         
   Kv4 Kv4 Helår Helår 

  Belopp i MSEK 2017 2016 2017 2016 

            

  Resultatmått         

   Bruttovinst  1 337 860 4 657 3 651 

   EBITDA1, 2 628 218 2 086 1 574 

   EBITA1 619 210 2 053 1 543 

   EBIT (Rörelseresultat) 509 100 1 600 1 133 

   Resultat  357 73 1 149 802 

            

  Aktiedata (SEK)         

   Resultat per aktie  1,33 0,27 4,27 2,99 

   Resultat per aktie efter utspädning  1,32 0,27 4,25 2,98 

   Eget kapital per aktie3  24,6 19,8 24,6 19,8 

   Eget kapital per aktie efter utspädning3  24,5 19,8 24,5 19,8 

            

  Övrig information         

   Bruttomarginal  71% 67% 72% 70% 

   Soliditet3, 4 61% 54% 61% 54% 

   Nettokassa (-)/-skuld (+)5 -1 472 -282 -1 472 -282 

            

    Antal stamaktier  272 507 708  270 389 770  272 507 708  270 389 770  

    Antal C-aktier (i eget förvar)  –  1 621 178  –  1 621 178  

    Antal stamaktier (i eget förvar)  3 249 870  1 610 086  3 249 870  1 610 086  

    Genomsnittligt antal stamaktier (exklusive aktier i eget förvar)  269 168 592  268 769 468  269 020 363  268 362 041  

    Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning (exklusive aktier i eget förvar)  269 913 933  269 263 439  270 003 546  269 218 052  
            

  
1,2,3Sobi presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal (APMs). Där APMs ej är direkt identifierbara i de finansiella rapporterna och i behov      
av en förklaring har beräkningsparametrarna som används för att räkna fram dessa nyckeltal specificerats ytterligare nedan. För ytterligare information samt bedömning avseende varför dessa anses viktiga 
se Definitioner och ordlista längst bak i denna rapport. 

  
  

       1Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar -110 -110  -453 -410  

       2Avskrivningar -8 -8  -33 -31  

       3Eget kapital 6 701 5 365  6 701 5 365  

       4Summa tillgångar 10 903 9 974  10 903 9 974  

       5Långa skulder (räntebärande) 5 502  5 502  

       5Korta skulder (räntebärande) 2 2  2 2  

       5Likvida medel 1 478 786  1 478 786  
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FINANSIELL INFORMATION 

 Moderbolaget         
  Resultaträkning         
   Kv4 Kv4 Helår Helår 

 Belopp i MSEK 2017 2016 2017 2016 

           

  Rörelsens intäkter 1 605 1 083 5 756 4 594 
 Kostnad för sålda varor och tjänster -510 -424 -1 861 -1 470 

 Bruttoresultat 1 095 659 3 895 3 124 

           

  Försäljnings- och administrationskostnader1 -453 -408 -1 400 -1 218 
  Forsknings- och utvecklingskostnader -210 -250 -855 -729 
  Övriga rörelseintäkter/kostnader -12 -1 -40 30 

 Rörelseresultat 420 0 1 600 1 206 

           

  Resultat från andelar i koncernföretag2 -1 000 – -1 000 – 
  Finansiella intäkter/kostnader -14 -10 -65 -73 

 Resultat efter finansiella poster -594 -10 535 1 133 

           

 Överavskrivningar -911 -1 049 -911 -1 049 

 Resultat före skatt -1 505 -1 059 -376 85 

           

  Inkomstskatt -30 -27 -132 -33 

 Periodens resultat -1 535 -1 086 -508 51 

          

 Rapport över totalresultatet        

   Kv4 Kv4 Helår Helår 

 Belopp i MSEK 2017 2016 2017 2016 

 Periodens resultat -1 535 -1 086 -508 51 

 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen         

 Kassaflödessäkring (netto efter skatt) -23 -95 150 -176 

 Totalresultat för perioden -1 558 -1 181 -358 -125 

           

  
1Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar inklude-
rade i Försäljnings- och administrationskostnader. 

-71 -71 -296 -244 

            

  

2Moderbolaget skrivit ner värdet på aktierna i dotterbolaget Swedish Orphan Biovitrum International AB med 1 000 MSEK. Nedskrivningen är ett resultat 
från revidering av det underliggande prognostiserade kassaflödet från vissa produkter som ägs av Swedish Orphan Biovitrum International AB, vilket har 
påverkat värdet av moderbolagets aktier i dotterbolaget negativt. Nedskrivningen påverkar inte koncernens resultat eller finansiella ställning, eftersom 
övervärden i form av tillgångar i koncernen skrivs av årligen enligt plan. 
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FINANSIELL INFORMATION 

  Moderbolaget       

  Balansräkning       
    dec dec   

  Belopp i MSEK 2017 2016   

          

  TILLGÅNGAR       

  Anläggningstillgångar       

  Immateriella anläggningstillgångar 4 058 4 262   

  Materiella anläggningstillgångar 114 103   

  Andra långfristiga tillgångar 2 915 3 882   

  Summa anläggningstillgångar 7 087 8 247   

          

  Omsättningstillgångar       

  Varulager 894 766   

  Kortfristiga fordringar, ej räntebärande  1 779 1 460   

  Likvida medel 1 381 662   

  Summa omsättningstillgångar 4 054 2 888   

  Summa tillgångar 11 140 11 136   

          

  EGET KAPITAL OCH SKULDER       

  Eget kapital 5 436 5 755   

  Obeskattade reserver 2 124 1 154   
          

  Långfristiga skulder       

  Långfristiga skulder1  – 497   

  Långfristiga skulder, ej räntebärande 1 159 1 867   

  Summa långfristiga skulder 1 159 2 364   

          

  Kortfristiga skulder       

  Kortfristiga skulder, ej räntebärande 2 421 1 863   

  Summa kortfristiga skulder 2 421 1 863   

  Summa eget kapital och skulder 11 140 11 136   

          

  1Externt banklån om 500 MSEK har återbetalats i Kv4 2017.      
          

  Moderbolaget       

  Förändring i eget kapital       
    Helår Helår   

  Belopp i MSEK 2017 2016   

          

  Ingående balans1 5 755 5 821   

  Aktierelaterad ersättning till anställda 40 35   

  Försäljning av egna aktier – 24   

  Periodens totalresultat2 -358 -125   

  Eget kapital vid periodens slut 5 436 5 755   

          

  

1Uppskjuten skatt avseende kassaflödessäkring har påverkat öppningsba-
lansen 2016 med 18 MSEK, se not 3 för mer information.   

  
2Varav förändringar av kassaflödessäkringar uppgick till 150 MSEK (-176). 
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Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper samt övrig 
information  
 
Viktiga redovisningsprinciper  
Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 och årsredo-

visningslagen. Koncernredovisningen för perioden januari till de-

cember 2017 har upprättats i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC)-tolkningar såsom de antagits av 

EU och årsredovisningslagen.  

Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisnings-

lagen och Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 2 Redovisning för 

juridiska personer.  

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdes-

metoden förutom när det gäller finansiella tillgångar och skulder 

(inklusive derivatinstrument) som beräknas till verkligt värde via 

resultaträkningen.  

Redovisningsprinciperna följer de som beskrivs i årsredovisningen 

för 2016, förutom vad gäller de ändringar som listas nedan. När-

mare information om koncernens redovisnings- och värderings-

principer framgår av årsredovisningen för 2016, vilken finns till-

gänglig på www.sobi.com.  

Förändringar i redovisningsprinciperna  
Förberedelser fortgår för implementering av de nya standarderna 

IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med 

kunder, som träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 janu-

ari 2018 eller senare, samt IFRS 16 Leasing som ska tillämpas på 

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare.  

IFRS 9 omfattar regler för klassificering och värdering av finansi-

ella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella instrument 

samt regler för säkringsredovisning och ersätter de befintliga kra-

ven inom dessa områden i IAS 39.  

Sobi har analyserat effekterna på koncernens räkenskaper av 

införandet av IFRS 9 och gjort bedömningen att den inte medför 

någon väsentlig påverkan på vare sig resultat eller finansiell ställ-

ning. Sobi kommer att tillämpa retroaktiv övergångsmetod, vilket 

innebär att ackumulerad effekt av övergången kommer att redovi-

sas som en förändring mot balanserade vinstmedel per den 1 

januari 2018. I enlighet med IFRS 9 har Sobi valt att inte räkna om 

jämförelsetal. Säkringsredovisningen kommer att göras i enlighet 

med tidigare principer.  

IFRS 15 innehåller en heltäckande redovisningsmodell för intäkter 

från kundkontrakt och ersätter nuvarande standarder för intäkts-

redovisning, t.ex. IAS 18.  

Sobi har gjort en grundlig analys av effekterna på koncernens 

räkenskaper av införandet av IFRS 15 och gjort bedömningen att 

den inte medför någon väsentlig påverkan på vare sig resultat 

eller finansiell ställning. Åtaganden i Sobis kundavtal avslutas 

normalt vid leverans, vilket medför att intäktsredovisningen enligt 

IFRS 15 blir oförändrad mot nuvarande standard.  

IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasingavtal och innebär förändrade 

redovisningskrav för leasetagare. Alla leasingkontrakt, utom 

kortfristiga och mindre leasingkontrakt, ska redovisas som en 

tillgång med nyttjanderätt och som en motsvarande skuld i 

leasetagarens balansräkning. Betalningarna av leasingen ska 

redovisas som återbetalning, avskrivning och räntekostnad. 

Redovisningskraven för leasegivare är oförändrade. IFRS 16 

kommer att medföra viss påverkan på Sobis räkenskaper, framför 

allt avseende materiella anläggningstillgångar och långfristiga 

skulder, men omfattningen är ännu inte fastställd.  

Verksamhetsrelaterade risker  
All affärsverksamhet medför risker. Ett kontrollerat risktagande är 

en förutsättning för att upprätthålla en uthålligt god lönsamhet. 

Risker kan vara beroende av händelser i omvärlden och kan på-

verka en viss bransch eller marknad. Risker kan även vara rent 

företagsspecifika.  

Sobi är exponerat för tre huvudkategorier av risker:  

Verksamhetsrisker, t.ex. kapitalkrävande och riskfylld utveckling 

av läkemedel, beroendet av externa parter i olika samarbeten, 

produktansvarsanspråk samt lagar och regler kring hantering av 

miljöfarligt avfall.  

Omvärldsrisker, t.ex. som patentintrång, konkurrens inom pro-

duktkoncept samt myndighetsbeslut gällande produktanvändning 

och priser.  

Finansiella risker, t.ex. som valutarisk, ränterisk, kreditrisk och 

likviditetsrisk.  

En mer detaljerad beskrivning av koncernens riskexponering och 

riskhantering finns i Sobis årsredovisning för 2016 (se förvalt-

ningsberättelsen). Det finns inga större förändringar i koncernens 

riskexponering och riskhantering under 2017 jämfört med tidigare 

år.  

 

Finansiella noter 

FINANSIELLA NOTER 
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Not 2 – Verkliga värden på finansiella instrument  
Sobi innehar derivat (se årsredovisningen 2016 för en utförlig 

beskrivning om syftet med innehaven). Derivaten (under rubriken 

”Kortfristiga tillgångar/skulder”) är alla nivå 2-instrument i hierar-

kin med verkliga värden enligt standarden IFRS 13 (andra indata 

än offererade priser som kan observeras för instrumenten, anting-

en direkt eller indirekt, används vid mätningen av verkliga vär-

den). Alla derivat är värderade till verkligt värde baserat på mark-

nadsdata i enlighet med IFRS. Per den 31 december 2017 uppgick 

det rapporterade värdet i balansräkningen för derivaten till  

2 MSEK (4).  

Per den 31 december 2017 har samtliga övriga finansiella instru-

ment i balansräkningen rapporterade värden som i allt väsentligt 

motsvarar det verkliga värdet.  

Not 3 – Rättelse av uppskjuten skatt 
En rättelse av uppskjuten skatt relaterad till effekten av åter-

gången till räkenskapsenlig avskrivningsmetod har gjorts i moder-

bolaget för det andra kvartalet 2016. Rättelsen har även påverkat 

Q4 2016 samt Helår 2016, se tabell. 

Den ingående balansen 1 januari 2017 avseende uppskjuten skatt 

hänförlig till kassaflödessäkringen har korrigerats och redovisats 

mot balanserade vinstmedel då effekten inte bör anses temporär 

och därmed endast påverka aktuell skatt i tidigare perioder. Korri-

geringen påverkar ej betald skatt i tidigare perioder. 

Båda rättelserna påverkar såväl koncernen som moderbolaget. 

FINANSIELLA NOTER 

  Rättelse av uppskjuten skatt           

  Koncernen 
Tidigare  

rapporterat 
Justerade 

siffror 
Tidigare  

rapporterat 
Justerade 

siffror   

    Q4 Q4 Helår Helår   

  Belopp i MSEK 2016 2016 2016 2016   

  Balansräkning           

  Eget kapital 5 354 5 365 5 354 5 365   

  Långfristiga skulder ej räntebärande 2 360 2 349 2 360 2 349   

  Summa eget kapital och skulder 9 974 9 974 9 974 9 974   

              

  Resultaträkning           

  Inkomstskatt 12 -15 -239 -246   

  Periodens resultat 100 73 809 802   

  Resultateffekt av justerad skatt 0 -27 0 -7   
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Definitioner 

DEFINITIONER OCH ORDLISTA 

CER (Constant Exchange Rates) 
Fasta valutakurser 

Heltidsanställd  
Enhet som indikerar arbetsomfattning för en anställd på ett sätt som gör arbetsomfatt-

ningar jämförbara i olika sammanhang.  

Resultat  
Periodens resultat.  

Vinst/förlust per aktie  
Vinst/förlust dividerat med genomsnittliga antalet aktier.  

 

FINANSIELLA MÅTT SOM INTE DEFINIERAS ENLIGT IFRS 

Sobi använder sig av vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa 

mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering 

och benchmarking av bolagets redovisning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är 

dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som 

en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Följande nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inte annat 

anges:  

Bruttomarginal  

Bruttovinst i procent av omsättningen.  

Bruttovinst  

Rörelsens intäkter minskat med kostnad för sålda varor och tjänster.  

EBIT  

Resultat före finansiella poster och skatt (rörelseresultat).  

EBITA  

Rörelseresultat före av– och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.  

EBITDA  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.  

Eget kapital per aktie  

Eget kapital dividerat med antal aktier.  

Nettoskuld/nettokassa  

Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder minus kassatillgångar i bank.  

Räntebärande skulder  

Kreditfaciliteter och andra skulder till kreditinstitut.  

Soliditet  

Eget kapital delat med totala tillgångar.  
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Ordlista 

DEFINITIONER OCH ORDLISTA 

Akut gikt 
En autoinflammatorisk sjukdom och en intensivt smärtsam och 

handikappande inflammatorisk artrit som omfattar en eller flera 

leder. Gikt är en sjukdom som ofta förekommer samtidigt med 

andra sjukdomstillstånd, vilket kan begränsa användningen av vissa 

konventionella behandlingar.  

Alprolix (eftrenonacog alfa)  
Alprolix är en rekombinant, långtidsverkande koagulationsfaktor-IX-

terapi godkänd inom EU, Lichtenstein, Kuwait, Norge, Island, 

Saudiarabien och Schweiz samt i USA, Kanada, Japan, Australien, 

Nya Zeeland och Brasilien, för behandling av hemofili B och kan 

användas av människor i alla åldrar. 

anaGO 
En randomiserad, dubbelblind, multicenterstudie som genomförs i 

Nordamerika och undersöker två dosnivåer av anakinra som 

subkutan injektion i jämförelse med intramuskulär injektion av 

triamcinolon.  

anaSTILLs 

En randomiserad dubbelblind multicenterstudie som genomförs i 

Nordamerika och undersöker två dosnivåer av anakinra, givet som 

subkutan injektion, jämfört med placebo.  

Dupuytrens kontraktur, också kallad ”Vikingasjukan” 
Ett tillstånd som påverkar handen, särskilt bindvävshinnan precis 

under huden i handflatan och fingrarna. Sjukdomen uppkommer 

när kollagenknölar bildas i handflatan. Detta kan sedan utvecklas till 

en lång sträng som drar ihop sig vilket gör att fingrarna dras in mot 

handflatan. 

Elocta (efmoroctocog alfa)  
Elocta är en rekombinant, långtidsverkande koagulationsfaktor-VIII-

terapi godkänd i EU, Schweiz, Island, Liechtenstein, Norge, Kuwait 

och Saudiarabien för behandling av hemofili A som kan användas av 

människor i alla åldrar. Den är också godkänd i USA, Japan, Kanada, 

Australien, Nya Zeeland och Brasilien under varumärket 

ELOCTATE®. 

EMA - European Medicines Agency 
Europeiska läkemedelsmyndigheten. 

EMENAR  
Förkortning för regionen Europa, Mellanöstern, Nordafrika och 

Ryssland. 

FDA - Food and Drug Administration  
Amerikanska läkemedelsmyndigheten. 
 
Hemofili 
En sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koagulerings-

förmåga är nedsatt. Hemofili A uppträder i ungefär en av 5 000 

födda pojkar varje år och hemofili B uppträder i ungefär en av 25 

000 födda pojkar årligen. Båda uppträder mer sällan hos kvinnor. 

Personer med hemofili kan få blödningar som orsakar smärta, 

minskad rörlighet och oåterkallelig ledskada samt livshotande 

blödningar. 

ITI 

Immuntoleransinduktion. Behandling då hemofilipatienter utvecklar 

antikroppar mot befintlig behandling. Faktorkoncentrat tillsätts 

regelbundet och vid höga doser, under en tid till dess att kroppen  

Kineret (anakinra) 
Ett läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar. 
 
Mukopolysackaridos (MPS) typ IIIA (Sanfilippos sjukdom typ A)  
En progressiv, livshotande och sällsynt ärftlig sjukdom som drabbar 

barn i unga åldrar. MPS IIIA tillhör en grupp av sjukdomar som kallas 

för lysosomala sjukdomar. 

 

Orfadin (nitisinon) 

Ett läkemedel för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1). 

Peyronies sjukdom 

Ett tillstånd där män utvecklar förhårdnader (fibröst plack) bildas 

i en svällkropp i penis och orsakar krökning av penis vid erektion.  

reITIrate 
En öppen, multicenterstudie avsedd att undersöka Eloctas
(efmoroctocog alfa) möjlighet att inducera immuntolerans (ITI) hos 
patienter med hemofili A som utvecklat neutraliserande 
antikroppar som inte har kunnat behandlas med andra terapier.  
 
SOBI003  
En kemiskt modifierad variant av en rekombinant humant 

sulfamidase, avsedd för enzymersättningsbehandling för den 

lysosomala sjukdomen MPSIII A, som reducerar inlagringen av 

heparansulfat i de påverkade cellerna.  

Stills sjukdom 

En autoinflammatorisk sjukdom som påverkar både barn och vuxna 

och som kännetecknas av höga febertoppar, återkommande utslag 

och artrit. Stills sjukdom kallas också för systemisk juvenil idiopatisk 

artrit (SJIA) eller vuxendebuterande Stills sjukdom (AOSD).  

Xiapex (kollagenas från clostridium histolyticum) 

Godkänt för behandling av vuxna med Dupuytrens kontraktur och 

Peyronies sjukdom. 

XTEN 

En proteinbaserad teknologi som ökar den hydrodynamiska radien 

av s.k target-proteiner med målsättningen att förlänga 

halveringstiden för dessa proteiner.  

Ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1) 
Personer som lever med HT-1 har svårigheter att bryta ner 

aminosyran tyrosin. Toxiska slaggprodukter bildas och ackumuleras 

i kroppen och kan orsaka lever-, njur-, och neurologiska 

komplikationer. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4llkropp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erektion
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www.sobi.com

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vis-

ion är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar 

som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar.  

Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. 

Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom specialty care 

är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kun-

nande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 

2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är 

noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com 

http://www.sobi.com

