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Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2012 
Stockholm den 21 februari 2013 

Geoffrey McDonough, VD: "2012 kännetecknades av betydande framsteg för Sobi. Vi nådde tvåsiffrig tillväxt 
för Kineret® och Orfadin®, vitaliserade våra partnerskap för distribution och förlängde vårt tillverkningsavtal för 
ReFacto® t o m 2020. Vi gjorde betydande framsteg i vår forskningsportfölj och rapporterade positiva resultat 
för båda våra långverkande koaguleringsfaktorer för hemofili, vilka utvecklas med Biogen Idec, och med 
godkännandet från FDA i USA för Kineret för behandling av NOMID

1)
. Slutligen har vi uppnått våra mål för året 

när det gäller kostnadsdisciplin och genomfört vår strategi för att förbättra bruttomarginalen. I början av 2013 
inledde vi ett viktigt partnerskap inom portföljen Partnerprodukter med Valeant®/PharmaSwiss, och vi har 
också ingått ett samarbete med Savient för co-promotion av Kineret i USA. I dag emitterar vi ytterligare upp till 
200 Mkr under nuvarande obligationslån för att säkerställa att vi kan tillvarata de möjligheter som 
utvecklingstakten och omfattningen hos våra hemofiliprogram innebär."  

Fjärde kvartalet  

 Totala intäkterna ökade med 8% till 471,9 Mkr (436,4). Motsvarande period 2011 inkluderade 
intäkter från co-promotion för ReFacto AF/BeneFIX® och avvecklade produkter med 26 Mkr. 

 Produktförsäljningen
2)

 ökade med 8% till 356 Mkr (330,1) med tvåsiffrig tillväxt för Kineret och 
Orfadin. 

 Bruttomarginalen ökade till 57% (41), främst till följd av ökad effektivitet i tillverkningen och 
slutförandet av tekniköverföringen för Kineret.  

 FDA godkände Kineret för behandling av NOMID. 

 Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar relaterade till Multiferon® med 162 Mkr. 

Helåret 2012 

 Totala intäkterna ökade till 1 923,2 Mkr (1 910,8). 2011 ingick intäkter från co-promotion för ReFacto 
AF/BeneFIX och avvecklade produkter med 150 Mkr. 

 Rörelsens kostnader minskade med 5% till 941,2 Mkr (994,6) vilket återspeglar den pågående 
effektiviseringen av verksamheten.  

 Bruttomarginal på 54% (51). 

 Sobi emitterade ett 5-årigt icke säkerställt obligationslån (senior unsecured bond loan) på 600 Mkr. 

 Sobi och Biogen Idec rapporterade positiva resultat från de kliniska studierna i fas III, A-LONG och  
B-LONG avseende företagens långverkande rekombinanta koaguleringsfaktorer, rFVIIIFc och rFIXFc. 
Båda var effektiva vad gäller kontroll och förebyggande av blödningar vid rutinprofylax och kirurgisk 
profylax och var generellt vältolererade.  

Utsikter för 2013 

 De totala intäkterna för helåret 2013 förväntas ligga i intervallet 2 000-2 200 Mkr.  

 Intäkterna för  
— Kärnprodukter förväntas visa hög ensiffrig tillväxttakt 
— Partnerprodukter förväntas växa med cirka en tredjedel, och  
— ReFacto-tillverkning och royalty förväntas visa låg ensiffrig tillväxttakt.  

 Bruttomarginalen förväntas ligga i intervallet 57-59%.  
 

1) Systemisk inflammatorisk sjukdom med neonatal debut (Neonatal Onset Multi-systemic Inflammatory Disorder, NOMID) är den 
allvarligaste formen av kryopyrinassocierade periodiska syndrom (Cryopyrin Associated Periodic Syndromes, CAPS). 
2) Produktförsäljningen inkluderar Kärnprodukter och Partnerprodukter. 
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Nyckeltal  

 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
 Nytt distributionsavtal har ingåtts med Valeant/Pharma Swiss. 

 Nytt avtal har ingåtts med Savient avseende co-promotion av Kineret i USA. 

 Sobi emitterar ytterligare upp till 200 Mkr under nuvarande obligationslån.  

 
 
Fjärde kvartalet 
 
Intäkter 
De totala intäkterna för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 471,9 Mkr (436,4). Motsvarande period 2011 
inkluderade intäkter från co-promotion för ReFacto AF/BeneFIX och avvecklade produkter med 26 Mkr.  

Intäkter per produktområde 

 
3)

 Fasta valutakurser

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 Förändring 2012 2011 Förändring

Rörelsens intäkter 471,9 436,4 8% 1 923,2 1 910,8 1%

Bruttoresultat 267,4 180,3 48% 1 040,4 974,6 7%

Bruttomarginal 57% 41% 37% 54% 51% 6%
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar och jämförelsestörande 

poster 37,6 -115,8 >100% 404,1 127,3 >100%

Rörelseresultat -192,8 -327,7 41% -54,6 -318,6 83%

Periodens resultat -142,7 11,8 <-100% -100,9 17,9 <-100%

Resultat per aktie (kr) -0,54 0,04 <-100% -0,38 0,07 <-100%

Q4 Helår

Förändring FörändringFörändring Förändring Förändring

Belopp i SEK miljoner 2012 2011 % % vid CER3)% vid CER 2012 2011 % % vid CER3)

Kärnprodukter

Kineret 130,7 109,3 20% 23% 484,7 422,0 15% 14%

Orfadin 91,3 74,2 23% 27% 356,7 315,7 13% 14%

Övriga kärnprodukter 21,5 19,8 9% 13% 83,7 74,6 12% 15%

Totalt 243,5 203,3 20% 23% 925,1 812,3 14% 14%

Partnerprodukter

Nuvarande portfölj 112,5 100,8 12% 14% 407,2 373,6 9% 10%

Avvecklade produkter 0,0 0,0 n/a n/a 0,0 45,0 n/a n/a

Co-promotionintäkter 0,0 26,0 -100% -100% 12,0 105,0 -89% -89%

Totalt 112,5 126,8 -11% -10% 419,2 523,6 -20% -20%

ReFacto 

Tillverkningsintäkter 92,7 77,9 19% 19% 436,0 451,7 -3% -3%

Royaltyintäkter 23,2 28,3 -18% -15% 129,8 123,3 5% 1%

Totalt 115,9 106,2 9% 10% 565,8 575,0 -2% -2%

Övriga intäkter – 0,0 n/a n/an/a 13,1 – n/a n/a

Totala intäkter 471,9 436,4 8% 10% 1 923,2 1 910,8 1% 1%

Totala intäkter exkl co-promotion, 

avvecklade produkter och övriga intäkter 471,9 410,4 15% 17% 1 898,1 1 760,8 8% 8%

Q4 Helår
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Kärnprodukter 
Försäljningen av Kärnprodukter under fjärde kvartalet ökade med 20% till 243,5 Mkr (203,3). Försäljningen av 
Kineret ökade fjärde kvartalet med 20% till 130,7 Mkr (109,3). Försäljningen av Orfadin ökade fjärde kvartalet 
med 23% till 91,3 Mkr (74,2), till viss del på grund av skillnader i orderfördelningen i slutet av året.  
 
Partnerprodukter 
Försäljningen av Partnerprodukter under fjärde kvartalet uppgick till 112,5 Mkr (126,8). I intäkterna för 
föregående år ingår co-promotion för ReFacto AF/BeneFIX med 26,0 Mkr. Justerat för dessa poster ökade den 
totala försäljningen med 12%. Försäljningen av Kepivance® ökade fjärde kvartalet med 3% till 21,7 Mkr (21,0). 
Försäljningen av Yondelis® ökade fjärde kvartalet med 22% till 17,5 Mkr (14,4).  

ReFacto 
Intäkterna från tillverkning och royalty för ReFacto ökade fjärde kvartalet med 9% till 115,9 Mkr (106,2). 
Tillverkningsintäkterna under fjärde kvartalet ökade med 19% till 92,7 Mkr (77,9). Royaltyintäkterna under 
fjärde kvartalet minskade med 18% till 23,2 Mkr (28,3) på grund av fördelning mellan kvartalen.  
  
Intäkter per region

4)
  

 
 
Bruttoresultat  
Bruttoresultatet ökade fjärde kvartalet till 267,4 Mkr (180,3), motsvarande en bruttomarginal på 57% (41). 
Ökningen av bruttomarginalen berodde på effektivitetsförbättringar efter uppskalningen av delar av 
tillverkningsprocessen för ReFacto, och på slutförandet av tekniköverföringen för Kineret. I bruttoresultatet för 
föregående år ingår intäkter från co-promotion med 26,0 Mkr. 

Rörelseresultat  
Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster 
(EBITA före jämförelsestörande poster) under fjärde kvartalet ökade till 37,6 Mkr (-115,8).  

Totala rörelsekostnaderna minskade under fjärde kvartalet till 228,7 Mkr (296,2)
6)

. Rörelsekostnaderna för 

försäljning och administration under fjärde kvartalet uppgick till 130,1 Mkr (192,5)
7)

. Ökade investeringar i fas 

III-programmet för Kiobrina® kompenserades av kostnadsbesparingar inom forskning och utveckling som 
uppnåtts genom de omstruktureringar som genomfördes under 2011.  

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till -227,3 Mkr (-203,9). Övriga rörelseintäkter och 
kostnader uppgick till -1,1 Mkr (0,2). Bolaget har utvärderat den framtida potentialen för Multiferon och 
kommit fram till att hela värdet (162 Mkr) på den aktuella immateriella anläggningstillgången bör skrivas ned. 
De aktuella årliga intäkterna från Multiferon är 8 Mkr.  

Rörelseresultatet (EBIT) var -192,8 Mkr (-327,7). 
 
6)  Exklusive avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, jämförelsestörande poster samt övriga rörelseintäkter och 
 rörelsekostnader  
7)  Exklusive avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar   

Förändring Förändring

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 Förändring % vid CER 2012 2011 Förändring % vid CER

Norden 5) 78,7 102,2 -23% -21% 304,3 427,9 -29% -28%

Europa 169,5 140,6 21% 25% 630,1 540,9 16% 19%

Nordamerika 101,6 78,3 30% 30% 383,1 328,2 17% 12%

Övriga världen 6,2 9,0 -31% -31% 26,8 38,9 -31% -33%

Totala intäkter 356,0 330,1 8% 11% 1 344,3 1 335,9 1% 1%

4) Exkl ReFacto tillverkning och royalty intäkter
5) Intäkterna i den Nordiska regionen inkluderar co-promotion för ReFacto AF/BeneFIX och avvecklade produkter

Q4 Helår
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Finansnetto och skatt 
Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till -16,8 Mkr (-19,1).  

Skatten för fjärde kvartalet var 66,9 Mkr (358,6).  

Periodens resultat 
Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till -142,7 Mkr (11,8). Resultatet per aktie uppgick till -0,54 kr (0,04). 

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick fjärde kvartalet till 15,8 
Mkr (29,9). Icke kassaflödespåverkande poster uppgick till 158,5 Mkr (18,1) och kan främst hänföras till 
avskrivningar på licenser och produkträttigheter.  

Rörelsekapitalet påverkade kassaflödet under fjärde kvartalet med 141,5 Mkr (105,1). Minskningen kan 
förklaras med minskade lager, huvudsakligen för ReFacto och Kineret, samt av minskade kundfordringar och 
övriga fordringar. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -19,1 Mkr (-3,1). 

 
Helåret 2012 
 
Intäkter 
De totala intäkterna ökade med 1% till 1 923,2 Mkr (1 910,8). 2011 ingick intäkter från co-promotion för 
ReFacto AF/BeneFIX och avvecklade produkter med 150 Mkr. Justerat för dessa poster och för valutaeffekter 
ökade de totala intäkterna med 8%.  
 
Kärnprodukter 
Försäljningen av Kärnprodukter ökade med 14% till 925,1 Mkr (812,3). 

Den totala försäljningen av Kineret ökade med 15% till 484,7 Mkr (422,0), till följd av tillväxt i både 
Nordamerika och Europa.  

Den totala försäljningen av Orfadin ökade med 13% till 356,7 Mkr (315,7). Försäljningen berodde främst på 
tillväxt i Nordamerika, på flertalet europeiska marknader samt i Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 
Valutafluktuationerna för helåret var försumbara för Kineret liksom för Orfadin, genom att den negativa 
effekten på försäljning i euro uppvägdes av en positiv effekt från försäljningen i US-dollar. 

 
Partnerprodukter 
Totala försäljningen av Partnerprodukter uppgick till 419,2 Mkr (523,6). 2012 inkluderar intäkter från co-
promotion för ReFacto AF/BeneFIX och avvecklade produkter med 12 Mkr (150). Justerat för dessa poster och 
valutaeffekter ökade de totala intäkterna med 9%.  

Totala försäljningen av Kepivance ökade med 6% till 82,3 Mkr (77,9). Under 2012 lanserades Kepivance i 
Kanada. Den totala försäljningen av Yondelis ökade med 12% till 55,4 Mkr (49,4).  

Portföljen med Partnerprodukter utökades under 2012 med nya avtal för Promixin® i Norden, Tyskland samt 
Central- och Östeuropa, för Buronil® i Baltikum, Österrike, Tjeckien och Portugal, samt för en ny produkt 
baserad på netupitant-palonosetron i Norden. Den 1 januari 2013 återlämnade Sobi rättigheterna för Willfact® 
i Tyskland till LFB, medan rättigheterna för Norden kommer att behållas.  
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ReFacto 
De totala intäkterna för ReFacto, dvs från tillverkning och royalty, uppgick till 565,8 Mkr (575,0). Totala 
tillverkningsintäkterna minskade med 3% till 436,0 Mkr (451,7). I siffran för 2011 ingår leveranser av 
valideringsbatcher med 42 Mkr. De totala royaltyintäkterna ökade med 5% till 129,8 Mkr (123,3). I februari 
2012 förlängde Sobi och Pfizer sitt tillverkningsavtal för ReFacto AF/XYNTHA® t o m den 31 december 2020, 
med möjlighet till ytterligare förlängning. 
 
Bruttoresultat  
Bruttoresultatet ökade till 1 040,4 Mkr (974,6) och inkluderar engångskostnader på 64 Mkr för överföringen av 
tillverkningen av Kineret, en milstolpsintäkt för Orfadin på 13,1 Mkr och co-promotionintäkter på 12,0 Mkr.  

Bruttomarginalen ökade till 54% (51) till följd av högre kapacitetsutnyttjande i fabriken i Stockholm, som var 
stängd för planerat underhåll under juli och augusti 2011, effektivitetsförbättringar efter uppskalning av delar 
av tillverkningsprocessen för ReFacto, samt av slutförandet av tekniköverföringen för Kineret.  

Rörelseresultat  
Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster 
(EBITA före jämförelsestörande poster) ökade till 404,1 Mkr (127,3).  

Rörelsekostnaderna minskade till -941,2 Mkr (-994,6)
6) för helåret. Försäljnings- och administrations-

kostnaderna uppgick till -539,6 Mkr (-567,4)
7)

. Ökade investeringar i fas III-programmet för Kiobrina 

kompenserades av kostnadsbesparingar inom forskning och utveckling som uppnåtts genom de 
omstruktureringar som genomfördes under 2011.  

I rörelseresultatet för helåret ingår jämförelsestörande poster med -34 Mkr relaterade till det ändrade 
överlåtelseavtalet med säljarna av Arexis den 30 mars 2012.  

 
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till -421,6 Mkr (-368,1). Övriga rörelseintäkter och 
kostnader uppgick till 304,9 Mkr (147,4).  

Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till -54,6 Mkr (-318,6). 

Finansnetto och skatt 
Finansnettot uppgick till -50,5 Mkr (-52,2). Finansnettot för föregående år påverkades positivt av 
valutaeffekter.  

Skattekostnaden för helåret uppgick till 4,2 Mkr (388,8).  

Periodens resultat 
Periodens resultat före nedskrivningar var -100,9 Mkr (17,9). Resultatet per aktie uppgick till -0,38 kr (0,07). 

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 367,7 Mkr (118,3). 
Icke kassaflödespåverkande poster uppgick till 468,6 Mkr (100,4) och kan främst hänföras till avskrivningar på 
licenser och produkträttigheter.  

Rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 37,9 Mkr (-15,4). Lagren minskade, främst avseende ReFacto och 
Kineret, och detta motverkades av en minskning av kortfristiga skulder, huvudsakligen leverantörsskulder, 
vilket hade en negativ påverkan på rörelsekapitalet.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade till -67,3 Mkr (-43,7). 
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Finansiell ställning 
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2012 till 457,0 Mkr jämfört med 219,0 
Mkr per den 31 december 2011.  

Nettoskulden uppgick per den 31 december 2012 till 143 Mkr jämfört med 481 Mkr per den 31 december 
2011. 

Eget kapital 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2012 till 4 837,9 Mkr, jämfört med 4 963,4 Mkr per den 
31 december 2011.  
 

Forskning och utveckling 

 
Positiva resultat från två hemofilistudier i fas III 
Under andra hälften av 2012 presenterade Sobi och Biogen Idec positiva resultat från A-LONG och B-LONG, två 
kliniska fas III-studier med företagens långverkande rekombinanta koaguleringsfaktorer, rFVIIIFc och rFIXFc, för 
behandling av hemofili A respektive B. Båda är sällsynta ärftliga sjukdomar där blodets koaguleringsförmåga är 
nedsatt. 
 
Resultaten visade att både rFVIIIc och rFIXFc var effektiva vad gäller kontroll och förebyggande av blödningar, 
vid rutinprofylax och kirurgisk profylax och var generellt vältolererade. 
 

Resultaten för A-LONG-studien visade att: 

 Individanpassad och veckovis profylaktisk behandling visade en låg ensiffrig årlig blödningsfrekvens 

 98% av blödningarna kontrollerades med en eller två injektioner av rFVIIIFc 

 Inga patienter utvecklade inhibitorer mot rFVIIIFc 

Resultaten för B-LONG-studien visade att:  
 

 Profylaktisk behandling visade en låg ensiffrig årlig blödningsfrekvens 

 Individanpassad profylaktisk behandling visade ett medianvärde för doseringsintervallen på 14 dagar 
under studiens sista sex månader 

 Mer än 90% av blödningarna kunde kontrolleras med en enda injektion av rFIXFc 

 Inga patienter utvecklade inhibitorer mot rFIXFc 

De primära effekt- och säkerhetsparametrarna uppnåddes i båda studierna och Biogen Idec planerar att lämna 

in registreringsansökningar för biologiskt läkemedel (BLAs) till US Food and Drug Administration (FDA) under 

första halvåret 2013. Under året inledde Biogen Idec och Sobi även två globala pediatriska kliniska studier, Kids 

A-LONG och Kids B-LONG, för att studera behandlingen av barn med hemofili A och B. 

 
För en sammanfattning av nyckeldata från B-LONG se pressmeddelandet den 26 september 2012 och för A-
LONG den 31 oktober 2012, samt ytterligare data som presenterades vid EAHAD den 8 februari 2013 på 
www.sobi.com eller på www.biogenidec.com  

Rekrytering i Europa fortsätter för registreringsstudie i fas III för Kiobrina  

Kiobrina är ett rekombinant gallsalt-aktiverat lipas (rhBSSL) som utvecklas av Sobi som en oral 
enzymersättningsbehandling för att förbättra tillväxten hos för tidigt födda barn som får pastöriserad 
modersmjölk eller modersmjölksersättning. Den pågående fas III-studien är utformad för att utvärdera effekt, 
säkerhet och tolerabilitet hos Kiobrina. Det primära effektmåttet är tillväxthastighet efter fyra veckor. De första 

http://www.sobi.com/
http://www.biogenidec.com/
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patienterna inkluderades i juli 2011 och den sista patienten förväntas bli inkluderad i studien första halvåret 
2013, med en uppföljningsperiod på 1 år. Studien förväntas inkludera patienter i cirka 70 centra tvärs 10 
europeiska länder. Bolaget förutser fortfarande en potentiell lansering för Kiobrina i slutet av 2015.  

Planer för pediatriska studier för Orfadin och Kineret 

Sobi har erhållit formellt godkännande från EMAs pediatriska kommitté för bolagets planer för pediatriska 
studier (PIP) för Orfadin och Kineret. 

FDA godkänner Kineret för behandling av NOMID 

Sobis ansökan för Kineret för behandling av systemisk inflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID) i 
USA, som inlämnades i juli 2012, beviljades en prioriterad granskning av FDA och godkändes av myndigheten i 
december 2012. Kineret är den första och enda FDA-godkända behandlingen för NOMID.  
 

I november inlämnade Sobi en ansökan om marknadsgodkännande i EU (EU Marketing Authorization) till den 
europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avseende Kineret för indikationen kryopyrinassocierade periodiska 
syndrom (CAPS). 

 

Forskningportfölj 

 
 

Utsikter för 2013 
 De totala intäkterna för helåret 2013 förväntas ligga i intervallet 2 000-2 200 Mkr.  

 Intäkterna för  
— Kärnprodukter förväntas visa hög ensiffrig tillväxttakt 
— Partnerprodukter förväntas växa med cirka en tredjedel, och  
— ReFacto-tillverkning och royalty förväntas visa låg ensiffrig tillväxttakt.  

 Bruttomarginalen förväntas ligga i intervallet 57-59%.  
 

  

Indikation Produkt/Projekt Partner Fas I Fas II Fas III Reg fas

Haemofili A rFVIIIFc Biogen Idec

Haemofili B rFIXFc Biogen Idec

Förhindra tillväxthämning hos förtidigt födda barn Kiobrina®

Ny formulering av

bumetanid O4CP8)

8)Only for Children Pharmaceuticals

Produktutveckling
Indikation Produkt/Projekt

CAPS Kineret®

Hereditär tyrosinemi typ 1 Orfadin®, flytande lösning

Rubbningar i vätske- och saltbalansen och epileptiska kramper hos 

nyfödda barn
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Övrig information 

Personal 

Antalet heltidsanställda uppgick per den 31 december 2012 till 478 (506). 

 
Viktiga händelser efter rapporteringsperiodens slut  
 
Distributionsavtal med Valeant/PharmaSwiss  
Sobi ingick ett exklusivt distributionsavtal med Valeant/PharmaSwiss för produkterna Megace®, Monopril®, 
Cefzil® och Duricef® för behandling av indikationer inom onkologi, hjärt-kärlsjukdomar och infektion. Enligt 
villkoren i avtalet kommer Sobi att ha exklusiva distributionsrättigheter i Irland, Storbritannien, Frankrike, 
Italien, Tyskland, Spanien, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Österrike, Belgien, Liechtenstein, Nederländerna, 
Portugal och Luxemburg. Försäljningen av produkterna uppgår för närvarande till cirka 120 Mkr inom Sobis 
territorium. 
 
Co-promotion med Savient  
Sobi har ingått ett exklusivt avtal med Savient om co-promotion av Kineret (anakinra) i USA. Kineret är godkänt 
för minskning av symtom och fördröjning av utvecklingen av strukturella ledskador vid måttlig till svår aktiv 
reumatoid artrit (RA) hos patienter 18 år eller äldre som svarat otillräckligt på behandling med en eller flera 
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD). Kineret är också godkänt i USA för behandling av 
barn och vuxna med systemisk inflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID). Savient kommer att 
marknadsföra Kineret med början den 1 april 2013. Sobi Inc. kommer att fortsätta att ansvara för all 
tillverkning, alla leveranser samt alla regulatoriska aktiviteter för Kineret. 
 
Sobi erbjuder en obligation på upp till 200 Mkr 
I dag emitterar vi ytterligare upp till 200 Mkr under nuvarande obligationslån för att säkerställa att vi kan 
tillvarata de möjligheter som utvecklingstakten och omfattningen hos våra hemofiliprogram innebär. 
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Årsstämma 2013  
Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB kommer att hållas fredagen den 26 april 2013 i Wallenbergsalen på 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.  

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012. 

Årsredovisningen för 2012 kommer att publiceras på www.sobi.com tre veckor före årsstämman. Den kommer 
också att finnas tillgänglig på Sobis huvudkontor, Tomtebodavägen 23 A i Solna. 
 
 
Solna den 21 februari 2013 
 
 
Geoffrey McDonough 
VD och koncernchef 
 
 
Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 
Framåtblickande uttalande  
I denna delårsrapport 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 
förändringar och konkurrerande forskningsprogram, som kan påverka Swedish Orphan Biovitrums resultat.  

http://www.sobi.com/
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Finansiell information och noter  
 

Koncernen 
Rapport över totalresultatet 

 

Amounts in SEK million 2012 2011 2012 2011

Total revenues 471,9 436,4 1 923,2 1 910,8

Total cost of goods and services sold -204,5 -256,1 -882,8 -936,3

Gross profit 267,4 180,3 1 040,4 974,6

Sales and administration expenses 1) -357,4 -266,2 -961,2 -804,4

Research and development expenses 2) -98,6 -231,3 -401,6 -555,7

Non-recurring items 3) -3,1 -10,6 -37,1 -80,4

Other operating revenues/expenses -1,1 0,2 304,9 147,4

Operating profit/loss -192,8 -327,7 -54,6 -318,6

Financial income/expenses -16,8 -19,1 -50,5 -52,2

Profit/loss after financial items -209,6 -346,8 -105,1 -370,8

Income tax expense 66,9 358,6 4,2 388,8

Profit/loss for the period -142,7 11,8 -100,9 17,9

Other comprehensive income

Translation difference 1,0 0,0 0,9 -0,2

Cash flow hedge (net of tax) -6,7 0,0 -6,5 0,0

Income tax related to items within "Other 

comprehensive income" 0,0 0,0 0,0 0,0

Comprehensive income for the period -148,4 11,8 -106,5 17,7

Earnings/loss per share (SEK) -0,54 0,04 -0,38 0,07

Earnings/loss per share after dilution (SEK) -0,54 0,04 -0,38 0,07

1) Amortization and write-down of intangible assets included 

in Sales & Adm expenses -227,3 -73,7 -421,6 -237,9

2) Amortization and write-down of intangible assets included 

in Research and Development expenses – -127,6 – -127,6

3) Amortization and write-down of intangible assets included 

in non-recurring items – -2,6 – -2,6

Q4 Full year
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Koncernen 
Balansräkning 

Koncernen 
 

Förändring i eget kapital  

 

dec sep jun mar dec

Belopp i miljoner kronor 2012 2012 2012 2012 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1) 4 533,4 4 741,6 4 802,9 4 862,6 4 885,1

Materiella anläggningstillgångar 125,6 135,8 140,3 147,0 155,9

Finansiella anläggningstillgångar 4,4 7,3 7,6 7,7 11,4

Summa anläggningstillgångar 4 663,3 4 884,7 4 950,8 5 017,3 5 052,4

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 700,4 742,3 810,5 829,8 893,8

Kundfordringar 343,2 367,1 350,6 413,0 309,6

Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 154,5 243,5 248,9 201,4 224,6

Likvida medel 457,0 319,2 350,0 314,1 219,0

Summa omsättningstillgångar 1 655,1 1 672,1 1 760,0 1 758,3 1 647,1

Summa tillgångar 6 318,4 6 556,8 6 710,8 6 775,6 6 699,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4 837,9 4 986,4 5 040,4 5 094,5 4 963,4

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 600,0 600,0 600,0 492,5 700,7

Långfristiga skulder, ej räntebärande 2) 371,6 452,4 461,5 472,2 358,7

Summa långfristiga skulder 971,6 1 052,4 1 061,5 964,7 1 059,4

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 1,1 14,3 13,7 13,7 13,9

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 507,8 503,7 595,2 702,7 662,8

Summa kortfristiga skulder 508,9 518,0 608,9 716,4 676,7

Summa eget kapital och skulder 6 318,4 6 556,8 6 710,8 6 775,6 6 699,5

1) Varav goodwill 1 605,3 Mkr 
2) Den svenska regeringen har föreslagit en reduktion av bolagsskatten från 26,3% till 22% från och med 2013. En sänkning av 

bolagsskatten har resulterat i en positiv engångseffekt kopplat till reduktionen av Sobi's uppskjutna skatteskuld om ca 77 Mkr

Belopp i miljoner kronor 2012 2011

Ingående balans 4 963,4 4 342,4

Förändring av redovisningsprinciper 1) -24,6 –

Ingående balans 4 938,8 4 342,4

Aktierelaterad ersättning till anställda 5,7 9,3

Emission av aktier – 594,0

Omräkningsdifferens -0,1 –

Aktuariell vinst -1,2 –

Periodens totalresultat -105,3 17,7

Eget kapital vid periodens slut 4 837,9 4 963,4

1) Som en följd av ändrad redovisningsprincip, IAS 19, fr.o.m. 1 januari 2012, har oredovisade 

aktuariella förluster per den 31 december 2011, belastat eget kapital som en justering av ingående 

balans.

Helår



Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2012 
 

 

 

12 

 

 

 

 

Koncernen
 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

 
 
  

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat -142,7 11,8 -100,9 17,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 1) 158,5 18,1 468,6 100,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapitalet 15,8 29,9 367,7 118,3

Förändring i rörelsekapitalet 141,5 105,1 37,9 -15,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 157,3 135,0 405,6 102,9

Förvärv av bolag – – – -29,8

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -19,1 -1,2 -62,8 -7,6

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,1 -2,3 -5,5 -7,7

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4,7 0,3 4,6 1,3

Investering/avyttring finansiella anläggningstillgångar -3,6 – -3,6 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19,1 -3,1 -67,3 -43,7

Upptagande/amortering av lån – 13,8 -100,0 -472,4

Emission av aktier – 0,0 – 594,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 13,9 -100,0 121,6

Förändring i likvida medel 138,2 145,7 238,3 180,8

Likvida medel vid periodens början 319,2 73,1 219,0 38,5

Kursdifferens i kassaflödet och likvida medel -0,4 0,3 -0,3 -0,3

Likvida medel vid periodens slut 457,0 219,0 457,0 219,0

Kortfristiga placeringar – – – –

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 457,0 219,0 457,0 219,0

1) Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar samt uppskjuten skatt:

    Avskrivning materiella anläggningstillgångar 7,8 45,2 32,7 81,8

    Avskrivning immateriella anläggningstillgångar 227,3 203,9 421,6 368,1

    Uppskjuten skatt -72,7 -360,7 -25,2 -394,7

Q4 Helår
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Koncernen 
 

Nycketal och övrig information 

 
 
Avkastning på eget kapital  
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.  
 

Avkastning på totalt kapital  
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till 
genomsnittlig balansomslutning. 
 

Bruttoresultat  
Rörelsens intäkter minskat med kostnad för sålda varor och tjänster. 
 

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

EBITA  
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar. 
 

EBIT  
Rörelseresultat. 
 

Resultat    
Periodens resultat. 
 

Eget kapital per aktie  
Eget kapital i förhållande till antal aktier. 

 
Eget kapital per aktie efter utspädning  
Eget kapital i förhållande till antal stamaktier efter utspädning.  
 

Kassaflöde per aktie  
Förändring i likvida medel i förhållande till viktat genomsnittligt antal 
utestående aktier.  
 

Kassaflöde per aktie efter utspädning  
Förändring i likvida medel i förhållande till viktat genomsnittligt antal 
utestående aktier efter utspädning.  
 

Bruttomarginal  
Bruttoresultat i förhållande till omsättning. 
 

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
 

Nettoskuld 
Långfristiga och kortfristiga skulder till kreditinstitut minskat med 
likvida medel 
 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster definieras som transaktioner av 
engångskaraktär främst hänförliga till avveckling av produkter 
och/eller verksamheter. 

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2012 2011

Avkastning på

Eget kapital -2,9% 0,2% -2,1% 0,4%

Totalt kapital -2,5% -4,9% -0,4% -4,5%

Resultatmått

Bruttovinst 267,4 180,3 1 040,4 974,6

EBITDA 42,3 -78,6 399,7 131,3

 Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella  

tillgångar och jämförelsestörande poster 
37,6 -115,8 404,1 127,3

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -189,7 -317,1 -17,5 -238,2

EBITA 34,5 -123,8 367,0 49,5

EBIT -192,8 -327,7 -54,6 -318,6

Resultat -142,7 11,8 -100,9 17,9

Aktiedata (SEK)

Eget kapital per aktie 18,2 18,7 18,2 18,7

Eget kapital per aktie efter utspädning 18,2 18,7 18,2 18,7

Kassaflöde per aktie 0,5 0,5 0,5 0,7

Kassaflöde per aktie efter utspädning 0,5 0,5 0,5 0,7

Övrig information

Bruttomarginal 56,7% 41,3% 54,1% 51,0%

 Soliditet 76,6% 74,1% 76,6% 74,1%

 Nettoskuld 143,0 481,0 143,0 481,0

 Antal stamaktier 265 226 598 265 226 598 265 226 598 265 226 598

 Antal C-aktier (i eget förvar) 4 408 260 2 068 534 4 408 260 2 068 534

 Genomsnittligt antal stamaktier 265 226 598 265 226 598 265 226 598 242 119 185

 Utestående optioner 0 300 000 0 300 000

 Antal aktier efter utspädning 265 226 598 265 226 598 265 226 598 265 226 598

 Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 265 226 598 265 226 598 265 226 598 242 119 185

HelårQ4
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Koncernen 
 

Kvartalsdata 

 
 

 

Koncernen 
Intäkter per produktområde 

 

Belopp i miljoner kronor Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12

Totala intäkter 537,4 490,0 447,1 436,4 506,7 480,7 463,8 471,9

Kostnad såld vara -253,5 -213,5 -213,1 -256,1 -247,3 -233,8 -197,2 -204,5

Bruttovinst 283,9 276,4 233,9 180,3 259,4 246,9 266,6 267,4

Bruttomarginal 53% 56% 52% 41% 51% 51% 57% 57%

Försäljnings- och administrationskostnader -116,7 -126,9 -130,4 -192,5 -127,8 -151,8 -130,0 -130,1

Forsknings- och utvecklingskostnader -102,4 -124,6 -97,3 -103,7 -97,4 -108,5 -97,1 -98,6

Rörelsekostnader -219,2 -251,5 -227,7 -296,2 -225,1 -260,3 -227,1 -228,7

% av försäljning -41% -51% -51% -68% -44% -54% -49% -48%

Övriga rörelseintäkter/kostnader -5,0 155,4 -3,2 0,2 307,9 7,8 -9,7 -1,1

EBITA före jämförelsestörande poster 59,7 180,4 3,0 -115,7 342,2 -5,6 29,8 37,6

% av försäljning 11% 37% 1% -27% 68% -1% 6% 8%

Jämförelsestörande poster -70,1 0,0 0,3 -8,0 -34,0 0,0 0,0 -3,1

EBITA -10,3 180,4 3,3 -123,7 308,2 -5,6 29,8 34,5

% av försäljning -2% 37% 1% -28% 61% -1% 6% 7%

Avskrivning av immateriella tillgångar -53,4 -53,1 -57,7 -203,9 -65,6 -64,2 -64,5 -227,3

EBIT -63,7 127,3 -54,4 -327,7 242,6 -69,8 -34,7 -192,8

EBIT-marginal -12% 26% -12% -75% 48% -15% -7% -41%

EBITDA 3,5 193,2 13,3 -78,6 316,7 2,7 37,9 42,3

Helår Helår

Belopp i miljoner kronor Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 2011 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 2012

Kärnprodukter

Kineret 107,2 102,9 102,5 109,3 421,9 134,7 104,5 114,4 130,6 484,7

Orfadin 76,0 85,2 80,2 74,2 315,6 93,6 89,1 82,6 91,3 356,6

Övriga kärnprodukter 17,2 18,7 19,0 19,8 74,7 21,8 22,8 17,7 21,5 83,8

Totalt 200,4 206,8 201,7 203,3 812,2 250,1 216,4 214,7 243,4 925,1

Partnerprodukter

Nuvarande portfölj 80,8 95,3 96,7 100,8 373,6 103,4 99,7 91,7 112,5 407,2

Avvecklade produkter 22,5 17,1 5,4 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Co-promotionintäkter 28,3 26,2 24,5 26,0 105,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Totalt 131,6 138,5 126,6 126,8 523,6 115,4 99,7 91,7 112,5 419,2

ReFacto

Tillverkningsintäkter 166,4 108,5 98,9 77,9 451,7 116,9 107,5 118,9 92,7 436,0

Royaltyintäkter 38,9 36,3 19,7 28,3 123,3 24,2 44,0 38,5 23,2 129,8

Totalt 205,3 144,8 118,6 106,2 575,0 141,1 151,5 157,4 115,9 565,8

Övriga intäkter 0,1 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 13,1

Totala intäkter 537,6 490,0 447,1 436,4 1 910,8 506,6 480,7 463,8 471,8 1 923,2
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Moderbolaget  
Resultaträkning 

 
 

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter 387,4 247,7 1 640,5 1 170,1

Kostnad för sålda varor och tjänster -200,5 -185,4 -813,2 -647,2

Bruttoresultat 186,9 62,3 827,3 522,9

Försäljnings- och administrationskostnader 1) -125,4 -138,4 -446,0 -380,1

Forsknings- och utvecklingskostnader 2) -99,7 -229,0 -390,4 -534,7

Jämförelsestörande poster -3,1 -57,0 -37,1 -77,9

Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,4 991,2 311,6 993,1

Rörelseresultat -41,7 629,1 265,4 523,3

Resultat från andelar i koncernföretag -1,3 -0,3 -0,2 -0,5

Finansiella intäkter 38,0 -0,7 61,9 11,1

Finansiella kostnader -46,5 -15,8 -75,0 -65,0

Resultat efter finansiella poster -51,5 612,2 252,1 468,8

Inkomstskatt -110,9 77,4 -220,5 77,4

Periodens resultat -162,4 689,6 31,6 546,2

Övrigt totalresultat

Kassaflödessäkring ( netto efter skatt) -6,7 – -6,5 –

Totalresultat för perioden -169,1 689,6 25,1 546,2

1) Avskrivning och nedskrivning av imateriella 

tillgångar inkluderade i Försäljnings- och 

administrationskostnader -12,9 -23,8 -53,8 -62,9
2) Avskrivning och nedskrivning av imateriella 

tillgångar inkluderade i Forsknings- och 

utvecklingskostnader – -127,6 0,0 -127,6

Q4 Helår
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Moderbolaget  
Balansräkning datum 

 
 
 
Moderbolaget  
Förändring i eget kapital 

   

dec sep jun mar dec

Belopp i miljoner kronor 2012 2012 2012 2012 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 638,5 633,2 643,5 651,8 665,9

Materiella anläggningstillgångar 120,0 130,7 137,3 135,1 143,5

Finansiella anläggningstillgångar 4 063,7 4 101,8 4 173,8 4 177,7 4 156,9

Summa anläggningstillgångar 4 822,2 4 865,7 4 954,6 4 964,6 4 966,3

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 617,9 671,1 766,5 657,3 716,8

Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 1 279,6 1 343,9 1 306,9 1 460,0 1 101,7

Likvida medel 276,5 239,4 305,5 250,4 175,0

Summa omsättningstillgångar 2 174,0 2 254,4 2 378,9 2 367,7 1 993,5

Summa tillgångar 6 996,2 7 120,1 7 333,5 7 332,3 6 959,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5 607,4 5 776,3 5 732,6 5 725,1 5 530,0

Obeskattade reserver 1,1 3,6 – – –

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 600,0 600,0 600,0 492,4 700,0

Långfristiga skulder, ej räntebärande 19,8 19,5 19,0 19,0 –

Summa långfristiga skulder 619,8 619,5 619,0 511,4 700,0

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 767,9 720,7 981,9 1 095,8 729,8

Summa kortfristiga skulder 767,9 720,7 981,9 1 095,8 729,8

Summa eget kapital och skulder 6 996,2 7 120,1 7 333,5 7 332,3 6 959,8

Belopp i miljoner kronor 2012 2011

Ingående balans 5 530,0 4 375,9

Aktierelaterad ersättning till anställda 5,9 9,3

Emission av aktier – 594,0

Fusionsresultat 46,4 –

Likvidation – 4,5

Periodens totalresultat 25,1 546,2

Eget kapital vid periodens slut 5 607,4 5 530,0

Helår
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Noter 

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper samt övrig information 

Väsentliga redovisningsprinciper 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) upprättar koncernredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell 
rapporteringsrekommendation, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar såsom de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffnings-
värdesmetoden förutom när det gäller finansiella tillgångar, och finansiella tillgångar och skulder (inklusive 
derivatinstrument) som beräknas till verkligt värde över totalresultatet. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och 
RFR2 Redovisning för juridiska personer. 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2011. Fr.o.m. 1 januari 2012 
har koncernen slutat tillämpa korridormetoden i nuvarande IAS19 och redovisar istället aktuariella vinster och förluster i 
övrigt totalresultat när de uppstår. Tidigare års oredovisade aktuariella förluster, motsvarande 24,6 Mkr, har redovisats som 
en ändrad redovisningsprincip direkt mot ingående balans i eget kapital. Närmare information om koncernens redovisnings- 
och värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2011 (not 2) vilken finns tillgänglig på www.sobi.com.  
 
Verksamhetsrelaterade risker 

All affärsverksamhet medför risker och ett kontrollerat risktagande är en förutsättning för att upprätthålla en uthålligt god 
lönsamhet. Risk kan vara beroende av händelser i omvärlden och påverka en viss bransch eller marknad, men risken kan 
även vara rent företagsspecifik. Swedish Orphan Biovitrum är exponerat mot tre huvudkategorier av risk: 

 Omvärldsrisk, såsom patentintrång, konkurrens inom produktkoncept, samt myndighetsbeslut gällande 
produktanvändning och priser. 

 Verksamhetsrisk, t.ex. på grund av att läkemedelsutveckling är både kapitalkrävande och riskfylld, beroendet av 
externa parter i olika samarbeten, produktansvarsanspråk samt lagar och regler kring hantering av miljöfarligt 
avfall. 

 Finansiella risker, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. 

Utförligare beskrivning av koncernens riskexponering och riskhantering finns i Swedish Orphan Biovitrums årsredovisning 
2011 (se förvaltningsberättelsen). 

 
Not 2 Aktier och optioner  

 

En företrädesemission slutfördes i september 2012 avseende C-aktier varefter det totala antalet aktier är 269 634 858.  
C-aktierna syftar till att säkerställa fullgörande av åtaganden inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. 
Utgivna aktier fördelar sig på 265 226 598 stamaktier och 4 408 260 C-aktier. Stamaktiens röstvärde är 1 och C-aktiens 
röstvärde är 1/10. Samtliga C-aktier finns i eget förvar.  
 
  

Antal aktier

December 2011 267 295 132 146 664 000

Jun 2012 Nyemission av C-aktier 684 590 375 632

Sep 2012 Nyemission av C-aktier 1 655 136 908 168

December 2012 269 634 858 147 947 800

Aktiekapitalets och antal aktiers utveckling

Aktiekapital,

kronor

http://www.sobi.com/
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Options- och aktieprogram  
 
Aktieprogram 2010  
Ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram (”Aktieprogram 2010”) fastställdes vid årsstämman den 27 april 2010. 
Aktieprogram 2010 omfattar chefer och nyckelpersoner i Swedish Orphan Biovitrum och kan medföra en maximal total 
tilldelning om 429 925 aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Programmet är upplagt på ett sätt där deltagaren själv 
investerar i ett antal aktier och erhåller motsvarande antal aktier utan vederlag om personen stannar i företaget under tre 
år. Därtill finns möjlighet att erhålla ytterligare aktier baserat på Swedish Orphan Biovitrum-aktiens utveckling över en 
treårig mätperiod. Programmet har implementerats under december 2010 och mätperioden sträcker sig från 13 december 
2010 till och med den 12 december 2013.  
 
Aktieprogram 2011  
Ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram (”Aktieprogram 2011”) fastställdes vid årsstämman den 28 april 2011. 
Aktieprogram 2011 omfattar chefer och nyckelpersoner i Swedish Orphan Biovitrum och kan medföra en maximal total 
tilldelning om 583 993 aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Programmet är upplagt på ett sätt där deltagaren själv 
investerar i ett antal aktier och erhåller motsvarande antal aktier utan vederlag om personen stannar i företaget under tre 
år. Därtill finns möjlighet att erhålla ytterligare aktier baserat på Swedish Orphan Biovitrum-aktiens utveckling över en 
treårig mätperiod. Programmet har implementerats under december 2011 och mätperioden sträcker sig från 15 december 
2011 till och med den 15 december 2014.  
 
Aktieprogram 2012  
Ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram (”Ledningsprogrammet”) fastställdes vid årsstämman den 26 april 2012. 
Ledningsprogram 2012 omfattar chefer och nyckelpersoner i Swedish Orphan Biovitrum och kan medföra en maximal total 
tilldelning om 670 800 aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Programmet är upplagt på ett sätt där deltagaren själv 
investerar i ett antal aktier och erhåller motsvarande antal aktier utan vederlag om personen stannar i företaget under tre 
år. Därtill finns möjlighet att erhålla ytterligare aktier baserat på Swedish Orphan Biovitrum-aktiens utveckling över en 
treårig mätperiod. Programmet har implementerats under maj 2012 och mätperioden sträcker sig från 14 maj 2012 till och 
med den 14 maj 2015.  
 
Ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram (”Personalprogrammet”) fastställdes vid årsstämman den 26 april 2012. 
Personalprogrammet omfattar fast anställda i Swedish Orphan Biovitrum och kan medföra en maximal total tilldelning om 
24 800 aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Programmet är upplagt på ett sätt där deltagaren erhåller 100 aktier 
utan vederlag förutsatt att prestationskravet nås och förutsatt att personen stannar i företaget under tre år. Programmet 
har implementerats under maj 2012 och mätperioden sträcker sig från 14 maj 2012 till och med den 14 maj 2015.  
 
Aktieprogram för VD 2011  
Den extra bolagsstämman som hölls den 24 augusti 2011 beslutade att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt 
aktieprogram för bolagets VD Geoffrey McDonough. Programmet baseras på en egen investering i aktier på marknaden, 
som ska innehas under en treårig period, och vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier baserat på en ökning av Swedish 
Orphan Biovitrums aktiekurs under en mätperiod som löper ut den 15 augusti 2014. För att tilldelning av prestationsaktier 
ska ske måste aktiekursen vid slutet av mätperioden uppgå till minst 25,77 kronor. Maximalt 500 000 prestationsaktier kan 
tilldelas enligt följande:  
 

Proportionell tilldelning av 400 000 prestationsaktier 
Om aktiekursen vid slutet av mätperioden uppgår till minst 45,00 kronor tilldelas 400 000 prestationsaktier. Om 
aktiekursen vid slutet av mätperioden uppgår till ett belopp mellan 25,77 kronor och 45,00 kronor kommer andelen 
av de 400 000 prestationsaktier som tilldelas att beräknas proportionellt.  
 
Tröskeltilldelning 1 av 30 000 prestationsaktier 
Utöver Proportionell tilldelning tilldelas 30 000 prestationsaktier om aktiekursen vid slutet av mätperioden uppgår 
till minst 30,00 kronor.  
 
Tröskeltilldelning 2 av 70 000 prestationsaktier 
Utöver Proportionell tilldelning och Tröskeltilldelning 1 tilldelas 70 000 prestationsaktier om aktiekursen vid slutet 
av mätperioden uppgår till minst 35,00 kronor. 
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Not 3 Tvister och ansvarsförbindelser  
 
Fastigheten Paradiset 14 överläts under 2004 till ett i allt väsentligt utlandsägt kommanditbolag, Nya Paradiset KB, varefter 
andelarna i Nya Paradiset KB såldes till en extern part för marknadspris. Den 3 mars 2011 meddelade Förvaltningsrätten 
dom i enlighet med Skatteverkets yrkande, och förklarade att Swedish Orphan Biovitrum, på basis av ovanstående 
överföring och påföljande försäljning, med stöd av skatteflyktslagen kommer att påföras ett belopp om 232,2 Mkr som 
intäkt vid 2005 års taxering. Bolaget överklagade domen till Kammarrätten. Målet vilandeförklarades av Kammarrätten i 
avvaktan på Högsta Förvaltningsrättens (HFR) dom i ett annat separat skatteflyktsmål, det så kallade Cypern-målet. Den 30 
maj 2012 meddelade HFR dom i detta mål och Swedish Orphan Biovitrums skattemål togs upp för fortsatt handläggning och 
Swedish Orphan Biovitrum får möjlighet att komplettera och förstärka argumentationen. 

 
Under perioden har det inte skett någon relevant utveckling i målet. För ytterligare bakgrundsinformation hänvisas till 
bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012, not 3.  

 
Den 29 mars 2012 ingick Swedish Orphan Biovitrum ett tilläggsavtal avseende förvärvet under 2005 av läkemedelsbolaget 
Arexis AB. Som framgått av Swedish Orphan Biovitrums årsredovisning och kvartalsrapporter inledde säljarna av Arexis ett 
skiljedomsförfarande samt en expertprövning under 2011 avseende vissa krav som sammanhängde med aktieöverlåtelse-
avtalet. Båda dessa förfaranden har dragits tillbaka till följd av det ändrade överlåtelseavtalet. Enligt tilläggsavtalet har 
Swedish Orphan Biovitrum inte längre några skyldigheter gentemot säljarna avseende utvecklingsprogrammen. 
Överenskommelsen innebär att Swedish Orphan Biovitrum ska betala totalt 77 Mkr, varav 43 Mkr avser framtida 
milstolpsbetalningar för Kiobrina. Swedish Orphan Biovitrum har betalat 36 Mkr vid underskrivandet av avtalet och ska 
betala 20 Mkr under 2013 och 21 Mkr under 2014. 

 

Not 4 Transaktioner mellan närstående 
 
I januari 2013 ingick bolaget ett anställningsavtal med Bo Jesper Hansen som styrelsens ordförande. Det nya avtalet trädde i 
kraft den 15 januari 2013 vid utgången av Bo Jesper Hansens tidigare treåriga anställningsavtal med bolaget. Det nya 
anställningsavtalet gäller fram till den 1 maj 2014. 

 
 

-o- 
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Telefonkonferens 
Rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2012 kommer att presenteras av VD Geoffrey McDonough, CFO Annika 
Muskantor (tillförordnad), COO Alan Raffensperger och Head of Investor Relations Jörgen Winroth vid en telefonkonferens 
för analytiker och media. 

Tidpunkt: Torsdagen den 21 februari 2013, kl 14.00. 
 
För att delta i telefonkonferensen ring:   
SE: +46 (0)8 505 564 76 
UK: +44 (0) 203 364 53 71 
US: +1 877 679 29 93 
 
En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.sobi.com under Investerare & Media där även de 
bilder som används under presentationen kan laddas ner. 
 

 
Finansiell kalender 2013 
Delårsrapport, januari-mars och årsstämma 26 april  
Delårsrapport, januari-juni 18 juli 
Delårsrapport, januari-september 30 oktober 
 

Kontakt 
Investor Relations: Jörgen Winroth, tel: +46 (0)8-697 20 00, mobil: +1 347 224 0819, e-post: jorgen.winroth@sobi.com 

 
 
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl 08.30. 

 
 

 

Om Sobi  
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som 
förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på inflammationssjukdomar och 
genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj 
specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012 till 1,9 miljarder kronor och 
antalet anställda var cirka 480. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på 
www.sobi.com . 
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