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Delårsrapport januari – mars 2012 
Stockholm den 26 april 2012 

Geoffrey McDonough, VD: ”Året har börjat bra med en god tillväxt för produktförsäljningen under kvartalet. Vi  
har träffat två betydelsefulla överenskommelser med Pfizer och även tecknat ett viktigt tilläggsavtal med säljarna 
av Arexis och har inte längre några skyldigheter mot dessa avseende något av utvecklingsprogrammen inklusive 
Kiobrina®. Vi inriktar oss på att skapa en stark bas för tillväxt av den kommersiella portföljen samt att öka 
effektiviteten i verksamheten. Den första fasen i etableringen av det nya dotterbolaget i USA slutfördes under 
kvartalet. Vi fick också godkännande av de pediatriska planerna för Kineret® avseende nya indikationer och för 
Orfadin® avseende en flytande formulering. Vid ett godkännande av den nya formuleringen för Orfadin kommer 
även klassificeringen som särläkemedel i Europa att förlängas till och med 2017.” 

 

 Totala intäkterna minskade med 6% till 506,7 Mkr (537,4), och med 3% justerat för valutaeffekter och 
avvecklade produkter. 

 Produktförsäljningen
1)

 ökade med 10% till 365,6 Mkr (332,1), och med 16% justerat för valutaeffekter 
och avvecklade produkter, främst tack vare en god utveckling för Kärnprodukterna. 

 Bruttomarginalen minskade till 51% (53%), främst till följd av kostnader för överflyttning av 
tillverkningen av Kineret samt avyttringen av rättigheterna till co-promotion för ReFacto AF®/BeneFIX® 
per den 15 februari 2012. 

 Intäkten på 307,5 Mkr från försäljningen av rättigheterna till co-promotion ingår i rörelseresultatet för 
kvartalet. 

 I rörelseresultatet ingår även jämförelsestörande poster på -34 Mkr till följd av det tilläggsavtal som 
träffades med säljarna av Arexis den 30 mars 2012.  

 De tidigare publicerade utsikterna för 2012 är oförändrade. 

 

 
1) Produktförsäljningen inkluderar områdena Kärnprodukter och Partnerprodukter. 

2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den nyemission som slutfördes i juni 2011. 

  

Helår

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 Förändring 2011

Rörelsens intäkter 506,7 537,4 -6% 1 910,8

Bruttoresultat 259,4 283,9 -9% 974,6

Bruttomarginalen 51% 53% -3% 51%

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster 342,2 59,7 >100% 127,3

Rörelseresultat 242,6 -63,7 >100% -318,6

Periodens resultat 154,8 -68,9 >100% 17,9

Resultat per aktie (kr)2) 0,58 -0,29 >100% 0,07

Q1
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Intäkter  
De totala intäkterna för första kvartalet minskade med 6% till 506,7 Mkr (537,4). Justerat för positiva 
valutaeffekter på 5,7 Mkr och för 22,5 Mkr avseende avvecklade produkter, minskade intäkterna med 3%. De 
avvecklade produkterna utgörs av Shire-produkterna Xagrid®, Fosrenol® and Equasym®, som tidigare 
marknadsfördes i Norden. 

Produktförsäljningen, d.v.s. intäkterna för produktområdena Kärnprodukter och Partnerprodukter, ökade med 
10% till 365,6 Mkr (332,1) och med 16% justerat för valutaeffekter och avvecklade produkter. Produktintäkterna 
påverkades positivt med cirka 23 Mkr av en lageruppbyggnad hos distributörer i USA avseende Kineret och 
Kepivance för att säkerställa leveranser till lokala kunder innan det nya dotterbolaget Sobi Inc. har fått licens att 
sälja i alla stater. Produktintäkterna påverkades negativt av avyttringen av rättigheterna till co-promotion för 
ReFacto AF/BeneFIX per den 15 februari 2012. Intäkterna från co-promotion uppgick till 12,0 Mkr under kvartalet 
jämfört med 28,3 Mkr under första kvartalet 2011. 

Tillverknings- och royaltyintäkterna för ReFacto var lägre än föregående år, främst beroende på leveranser av 
valideringsbatcher under första kvartalet 2011. Minskningen av royaltyintäkterna beror på en förskjutning mellan 
kvartalen jämfört med föregående år.  

Försäljning per produktområde 

Som tidigare kommunicerats kommer intäkterna från och med första kvartalet 2012 att rapporteras i de tre 
produktområden Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto.  

 

Kärnprodukter 

Kineret 

Försäljningen av Kineret ökade första kvartalet med 26% till 134,7 Mkr (107,2). Försäljningen påverkades positivt 
med cirka 20 Mkr av en lageruppbyggnad hos distributörer i USA. Justerat för denna effekt ökade försäljningen av 
Kineret med 7%.  

Överföringen av tillverkningen av Kineret från Amgen Inc. i USA till en kontraktstillverkare i Europa pågår. 
Processvalideringen förväntas fortsatt komma att slutföras under andra kvartalet 2012.  

  

Förändring Förändring Helår

Belopp i SEK miljoner 2012 2011 % % vid CER 2011

Kärnprodukter

Kineret 134,7 107,2 26% 23% 422,0

Orfadin 93,6 76,0 23% 23% 315,7

Övriga kärnprodukter 21,8 17,2 27% 26% 74,6

Totalt 250,2 200,4 25% 23% 812,3

Partnerprodukter

Nuvarande portfölj 103,4 80,8 28% 27% 373,6

Avvecklade produkter 0,0 22,5 -100% -100% 45,0

Co-promotionintäkter 12,0 28,3 -58% -58% 105,0

Totalt 115,4 131,6 -12% -13% 523,6

ReFacto 

Tillverkningsintäkter 116,9 166,4 -30% -30% 451,7

Royaltyintäkter 24,2 38,9 -38% -39% 123,3

Totalt 141,1 205,3 -31% -31% 575,0

Övriga intäkter – 0,1 -100% -100% –

Totala intäkter 506,7 537,4 -6% -7% 1 910,8

Totala intäkter exkl co-promotion och avvecklade 

produkter 494,7 486,6 2% 1% 1 760,8

Q1
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Orfadin 

Försäljningen av Orfadin ökade första kvartalet med 23% till 93,6 Mkr (76,0) tack vare ökade volymer i Central- och 
Östeuropa samt i Mellanöstern och Nordafrika. 

Försäljningen i Ryssland ökade efter att ersättning nu beviljats av myndigheterna för de första HT-1 patienterna. 
Under 2012 införs ny lagstiftning i Ryssland som innebär att alla HT-1 patienter beviljas ersättning för behandling 
med Orfadin.  

Partnerprodukter 
Intäkterna för Partnerprodukter minskade under kvartalet med 12% till 115,4 Mkr (131,6), men ökade med 6% 
justerat för de avvecklade Shire-produkterna. Intäkterna påverkades även negativt av lägre co-promotionintäkter 
för ReFacto AF/BeneFIX i Norden till följd av avyttringen av dessa rättigheter till Pfizer per den 15 februari 2012. 
Intäkterna för co-promotion uppgick till 12,0 Mkr under kvartalet jämfört med 28,3 Mkr under första kvartalet 
2011.  

Försäljningen av Kepivance® ökade första kvartalet med 19% till 22,8 Mkr (19,2). Ökningen kan främst hänföras till 
USA där lageruppbyggnaden hos distributörerna uppgick till cirka 3,2 Mkr. En ökad försäljning uppnåddes även på 
flera marknader i Central- och Östeuropa.  

Försäljningen av Yondelis® ökade första kvartalet med 34% till 10,9 Mkr (8,1) tack vare en god utveckling på flera 
marknader i Central- och Östeuropa.  

ReFacto-tillverkning och royalties 
De totala intäkterna från ReFacto, dvs från tillverkning och royalty, minskade med 31% till 141,1 Mkr (205,3). 
Minskningen beror främst på leveranser av valideringsbatcher på totalt 35 Mkr under första kvartalet 2011. De 
lägre royaltyintäkterna beror på en förskjutning mellan kvartalen jämfört med föregående år.  

Intäkter per region (exklusive intäkter från ReFacto
1
)  

 
1) Exklusive intäkterna från tillverkning och royalty för ReFacto samt inklusive avvecklade produkter. 

Bruttomarginal 
Bruttovinsten uppgick till 259,4 Mkr (283,9), motsvarande en marginal på 51,2% (52,8). 

Bruttomarginalen påverkades positivt av en förbättrad marginal för ReFacto-tillverkningen. Detta motverkades 
dock av kostnader för överföringen av Kineret-tillverkningen på 31 Mkr (19) samt en minskning av intäkterna från 
co-promotion med 16,3 Mkr. Exklusive både kostnaderna för överföringen av tillverkningen samt intäkterna från 
co-promotion var bruttomarginalen 56,3%. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster uppgick 
till 342,2 Mkr (59,7). 

Rörelsekostnaderna
2
 ökade med 3% till 225,1 Mkr (219,2). Ökningen beror på högre försäljnings- och 

administrationskostnader medan kostnaderna för forskning och utveckling minskade totalt sett trots ökade 
investeringar i fas III programmet för Kiobrina. 

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 65,6 Mkr (53,4). Övriga rörelseintäkter och  
-kostnader uppgick till 307,9 Mkr (-5) och kan främst hänföras till avyttringen av co-promotionrättigheterna för 
ReFacto AF/BeneFIX.  

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster var 276,6 Mkr (6,3). 

                                                 
2)

Exklusive avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, jämförelsestörande poster samt övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. 

Förändring Helår

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 Förändring % vid CER 2011

Norden 86,4 108,5 -20% -21% 427,9

Europa 163,3 128,0 28% 27% 540,9

Nordamerika 110,6 86,0 29% 24% 328,2

Övriga världen 5,3 9,6 -45% -46% 38,8

Totala intäkter 365,6 332,1 10% 9% 1 335,8

Q1
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Jämförelsestörande poster uppgick till -34.0 Mkr (-70,1) och kan hänföras till det tilläggsavtal som träffades med 
säljarna av Arexis den 30 mars 2012, se sid 5.  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) var 308,2 Mkr (-10,3) och EBIT var 242,6 Mkr (-63,7). 

Finansnetto och skatt 
Finansnettot för första kvartalet uppgick till -13,3 Mkr (-18,1). Den finansiella kostnaden kan främst hänföras till 
bolagets nettoskuld som minskat väsentligt till följd av emissionen under andra kvartalet 2011 samt avyttringen av 
co-promotionrättigheterna under första kvartalet 2012. Nettoskulden uppgick per den 31 mars 2012 till  
178,3 Mkr (1 174,0)  

Skattekostnaden uppgick första kvartalet till -74,5 Mkr (12,9). 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till 154,8 Mkr (-68,9), vilket motsvarade ett resultat per aktie på 0,58 kr (-0,29). 

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick första kvartalet till 336,6 
Mkr (53,4) och påverkades positivt av intäkten på 307,5 Mkr från avyttringen av co-promotionrättigheterna. Icke 
kassaflödespåverkande poster uppgick till 181,8 Mkr (122,3) och kan främst hänföras till avskrivningar på 
immateriella tillgångar och uppskjuten skatt.  

En ökning av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet negativt med -32,5 Mkr (-75,3), genom att lägre lager av 
Kineret mer än motverkades av ökade kundfordringar avseende tillverkningen. Kassaflödet från 
nettoinvesteringarna uppgick till -1,4 Mkr (-3,6).  

Kassaflödet efter investeringsaktiveter uppgick därmed till 302,7 Mkr (-25,5). 

Finansiell ställning 
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars 2012 till 314,1 Mkr (37,7). Bolagets finansiering 
genom banklån uppgick vid samma tidpunkt till 492,5 Mkr (1 208,1). 

Eget kapital 

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2012 till 5 094,5 Mkr jämfört med 4 963,4 Mkr per den 31 
december 2011.  

Utsikter för 2012 
Utsikterna har inte ändrats sedan de först publicerades den 23 februari 2012. 

Marknadsläget förväntas vara fortsatt besvärligt, särskilt i Europa beroende på den osäkra makroekonomiska 
situationen samt i USA till följd av den nya sjukförsäkringsreformen. Utsikterna baseras på att de nuvarande 
valutakurserna för SEK/USD och SEK/EUR kommer att bestå under året och att marknadsläget inte försämras 
väsentligt.  

De totala intäkterna för helåret 2012 förväntas bli cirka 100 Mkr lägre än under 2011 till följd av avyttringen av 
rättigheterna till co-promotion för ReFacto.  

Intäkterna för Kärnprodukterna och Partnerprodukterna förväntas visa medel till hög ensiffrig procentuell tillväxt, 
medan intäkterna från ReFacto-tillverkningen och royalty förväntas visa låg ensiffrig procentuell tillväxt. Intäkterna 
under 2011 från valideringsbatcher (42 Mkr) och avvecklade produkter (45 Mkr) bortfaller 2012.  

Bruttomarginalen för helåret 2012 förväntas ligga i linje med marginalen för 2011, som var 54% justerad för både 
nedskrivningen av balansräkningsposterna och avyttringen av rättigheterna till co-promotion. Kostnaderna för 
överflyttningen av tillverkningen av Kineret beräknas under 2012 uppgå till cirka 60 Mkr och förväntas påverka 
bruttomarginalen under främst första halvåret. Det omförhandlade leveransavtalet med Pfizer avseende ReFacto 
förväntas medföra mindre fluktuationer i tillverkningsmarginalen mellan kvartalen. 

Rörelsens kostnader, exklusive avskrivningar, beräknas uppgå till 950 Mkr eller något lägre.  
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Den tidigare kommunicerade milstolpsbetalningen till Amgen på 55 miljoner USD förväntas utfalla till betalning 
under fjärde kvartalet 2012 eller första kvartalet 2013. Tidpunkten är beroende av försäljningsutvecklingen för 
Kineret. 

Forskning och utveckling 

Pediatriska planer för Orfadin och Kineret 

Sobi har erhållit formella godkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs pediatriska kommitté 
avseende de pediatriska planerna (PIP) för Orfadin och Kineret  

Den godkända pediatriska planen för Orfadin beskriver utvecklingen av en flytande formulering som kommer att 
göra det lättare att ge medicinen till barn. I planen ingår en mindre klinisk studie för att fastställa bioekvivalens 
mellan den nya formuleringen och den befintliga kapselberedningen samt en andra studie för att utvärdera 
smaken av den nya formuleringen. 

Den godkända pediatriska planen för Kineret omfattar indikationerna kryopyrinassocierade periodiska syndrom 
(CAPS) samt juvenil idiopatisk artrit (JIA). Sobi avser att under andra halvåret i år ansöka om godkännande för 
indikationen CAPS i Europa. 

 
 
Life cycle management 

 
 
Viktiga händelser - forskningsportföljen 

 
 
Övrig information 

Tilläggsavtal med säljarna av Arexis  
Sobi ingick den 30 mars 2012 ett tilläggsavtal avseende förvärvet under 2005 av läkemedelsbolaget Arexis AB, som 
omfattade ett antal utvecklingsprogram varav ett var Kiobrina.  

Enligt tilläggsavtalet har Sobi inte längre några skyldigheter gentemot säljarna avseende utvecklingsprogrammen. 
Överenskommelsen innebär att Sobi kommer att betala totalt 77 Mkr, varav 43 Mkr avser framtida 
milstolpsbetalningar för Kiobrina. Sobi har betalat 36 Mkr i början av andra kvartalet 2012 och kommer att betala 
20 Mkr under 2013 och 21 Mkr under 2014. 

Den del av beloppet som avser milstopsbetalningarna för Kiobrina, dvs 43 Mkr, kommer att inkluderas i 
immateriella tillgångar i balansräkningen. Totalt 34 Mkr ingår i jämförelsestörande poster som belastat 
rörelseresultatet för första kvartalet 2012. 
 

  

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

Hemofi l i  A rFVIIIFc Biogen Idec

Hemofi l i  B rFIXFc Biogen Idec

Förhindra ti l lväxthämning hos  förtidigt födda barn Kiobrina®

Ny formulering av Only For Chi ldren 

bumetanid Pharmaceutica ls  (O4CP)

Rubbningar i  vätske- och sa l tbalansen och epi leptiska 

kramper hos  nyfödda barn

Indication Product/Project

CAPS Kineret®

Hereditär tyrosinemi typ 1 Orfadin®, flytande lösning

Aktivitet Förväntad tidpunkt

rFVIIIFc (hemofili  A): fas III data H2 2012

rFIXFc (hemofili  B): fas III data H2 2012

Kiobrina® ( Förhindra til lväxthämning) fas III data 2013



 
Delårsrapport för första kvartalet 2012 

 

6 

 

Personal 

Antalet anställda uppgick per den 31 mars 2012 till 515 (518).  

 

Solna den 26 april 2012 

 

Geoffrey McDonough 
VD och koncernchef  

 

 

 

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. ekonomiska klimatet, politiska förändringar och 
konkurrerande forskningsprogram, som kan påverka Swedish Orphan Biovitrums resultat. 

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Finansiell information & Noter 

Koncernens rapport över totalresultatet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Helår

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2011

Rörelsens intäkter 506,7 537,4 1910,8

Kostnad för sålda varor och tjänster -247,3 -253,5 -936,3

Bruttoresultat 259,4 283,9 974,6

Försäljnings- och administrationskostnader 1) -193,4 -170,1 -804,4

Forsknings- och utvecklingskostnader 2) -97,4 -102,4 -555,7

Jämförelsestörande poster 3) -34,0 -70,1 -80,4

Övriga rörelseintäkter/kostnader 307,9 -5,0 147,4

Rörelseresultat 242,6 -63,7 -318,6

Finansiella intäkter/kostnader -13,3 -18,1 -52,2

Resultat efter finansiella poster 229,3 -81,8 -370,8

Inkomstskatt -74,5 12,9 388,8

Periodens resultat 154,8 -68,9 17,9

Övrigt totalresultat 4)

Omräkningsdifferenser -0,1 -0,2 -0,2

Totalresultat för perioden 154,7 -69,1 17,7

Resultat per aktie efter skatt (kr)5) 0,58 -0,29 0,07

Resultat per aktie efter utspädning (kr)5) 0,58 -0,29 0,07

1) Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 

inkluderade i försäljnings- och administrationskostnader -65,6 -53,4 -237,9

2) Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 

inkluderade i forskning- och utvecklingskostnader 0,0 – -127,6

3) Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 

inkluderade i ej jämförelsestörande poster – – -2,6

5) Jämförelsesiffor har justerats för företrädesemissionen som slutfördes i juni 2011.

4) I enlighet med reviderad IAS 1 skall alla förändringar i eget kapital som inte uppkommer från transaktioner med 

ägarna redovisas i koncernens rapport över totalresultatet. Omräkningsdifferenser är helt och hållet relaterade till 

aktier i utländska dotterföretag.

Q1



 
Delårsrapport för första kvartalet 2012 

 

8 

 

Balansräkning 

 
 
Förändring i koncernens eget kapital 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Helår

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2011

Periodens resultat 154,8 -68,9 17,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 1) 181,8 122,3 100,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 336,6 53,4 118,3

Förändring i rörelsekapitalet -32,5 -75,3 -15,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 304,1 -21,9 102,9

Förvärv av bolag – – -29,8

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,1 -2,6 -7,6

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – -1,9 -7,7

Avyttring av materiella anläggningstillgångar -1,3 – 1,3

Investering/avyttring finansiella anläggningstillgångar – 0,9 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,4 -3,6 -43,7

Upptagande/amortering av lån -207,5 24,9 -472,4

Emission av aktier – – 594,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -207,5 24,9 121,6

Förändring i likvida medel 95,2 -0,6 180,8

Likvida medel vid periodens början 219,1 38,5 38,5

Kursdifferens i kassaflödet och likvida medel -0,2 -0,2 -0,2

Likvida medel vid periodens slut 314,1 37,7 219,1

Kortfristiga placeringar – – –

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 314,1 37,7 219,1

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

    Avskrivning materiella anläggningstillgångar 8,5 13,8 81,8

    Avskrivning immateriella anläggningstillgångar 65,6 53,4 368,1

    Uppskjuten skatt 71,7 -13,8 -394,7

Q1
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Nyckeltal 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.  

Bruttovinst 
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  

Vinst 
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.  

Soliditet  
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Nettoskuld 

Lång 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. 

Helår

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2011

Avkastning på

Eget kapital 3,1% -1,6% 0,4%

 Totalt kapital 2,3% -1,0% -4,5%

Resultatmått

Bruttovinst 259,4 283,9 974,6

EBITDA 316,7 3,5 131,3

 Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella 

 tillgångar och jämförelsestörande poster
342,2 59,7 127,3

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 276,6 6,3 -238,2

EBITA 308,2 -10,3 49,5

EBIT 242,6 -63,7 -318,6

Resultat 154,8 -68,9 17,9

Aktiedata (SEK)

 Eget kapital per aktie 19,2 20,1 18,7

 Eget kapital per aktie efter utspädning 19,2 20,1 18,7

 Kassaflöde per aktie 0,4 -0,0 0,7

 Kassaflöde per aktie efter utspädning 0,4 -0,0 0,7

Övrig information

 Soliditet 75,2% 60,8% 74,1%

 Nettoskuld 178,3 1 174,0 481,0

 Antal stamaktier 265 226 598 212 181 279 265 226 598

Antal C-aktier 2 068 534 2 068 534 2 068 534

 Genomsnittligt antal stamaktier 265 226 598 212 181 279 242 119 185

 Utestående optioner 1) 300 000 315 000 300 000

 Antal aktier efter utspädning 265 226 598 212 804 979 265 226 598

 Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 265 226 598 212 804 979 242 119 185

1)  Bolaget har ett optionsprogram utestående. Optionerna kan maximalt ge upphov till 639 000 nya aktier.

Q1
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Kvartalsdata 

 
 
Försäljning per produktområde 

 
 
 
 
 
  

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

Totala intäkter 537,4 490,0 447,1 436,4 506,7

Kostnad såld vara -253,5 -213,5 -213,1 -256,1 -247,3

Bruttovinst 283,9 276,4 233,9 180,3 259,4

Bruttomarginal 53% 56% 52% 41% 51%

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

Forskning- och utvecklingskostnader -102,4 -124,6 -97,3 -103,7 -97,4

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

% av försäljning -41% -51% -51% -68% -44%

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

EBITA före jämförelsestörande poster 59,7 180,4 3,0 -115,7 342,2

% av försäljning 11% 37% 1% -27% 68%

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

EBITA -10,3 180,4 3,3 -123,7 308,2

% av försäljning -2% 37% 1% -28% 61%

Avskrivning av immateriella tillgångar -53,4 -53,1 -57,7 -203,9 -65,6

EBIT -63,7 127,3 -54,4 -327,6 242,6

EBIT-marginal -12% 26% -12% -75% 48%
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Moderbolagets resultaträkning 
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Moderbolagets balansräkning 

 
 
 

Förändring aktierelaterad ersättning - moderbolaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mar 31 Dec 31 30 sep 30 jun 31 mar

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2011 2011 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 651,8 665,9 799,1 810,8 821,7

Materiella anläggningstillgångar 135,1 143,5 207,0 218,3 227,2

Finansiella anläggningstillgångar 4 177,7 4 156,9 4 275,2 4 269,7 4 414,6

Summa anläggningstillgångar 4 964,6 4 966,3 5 281,3 5 298,8 5 463,5

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 657,3 716,8 799,5 860,8 844,7

Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 1 460,0 1 101,7 471,0 403,2 419,4

Likvida medel 250,4 175,0 44,7 82,3 4,0

Summa omsättningstillgångar 2 367,7 1 993,5 1 315,2 1 346,3 1 268,1

Summa tillgångar 7 332,3 6 959,8 6 596,5 6 645,1 6 731,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5 725,1 5 530,0 4 832,3 4 893,5 4 363,6

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 492,4 700,0 685,7 699,7 1 194,0

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

Summa långfristiga skulder 511,4 700,0 685,7 699,7 1 194,0

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder – – – – 223,0

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 095,8 729,8 1 078,5 1 051,9 951,0

Summa kortfristiga skulder 1 095,8 729,8 1 078,5 1 051,9 1 174,0

Summa eget kapital och skulder 7 332,3 6 959,8 6 596,5 6 645,1 6 731,6

Helår

Belopp i miljoner kronor 2012 2011 2011

Ingående balans 5 530,0 4 375,9 4 375,9

Aktierelaterad ersättning till anställda 1,0 1,2 9,3

Emission av aktier – – 594,0

Fusionsresultat 1,4 4,5

Periodens totalresultat 192,7 -13,5 546,2

Eget kapital vid periodens slut 5 725,1 4 363,6 5 530,0

Q1
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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 
rapporterings rekommendation, RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner, International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar såsom de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdesmetoden förutom när det gäller finansiella tillgångar, och finansiella tillgångar och skulder (inklusive 
derivatinstrument) som beräknas till verkligt värde via resultaträkningen.  
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2011. From. 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, 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. Företaget är exponerat mot tre huvudkategorier av risk:  
 

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

 Verksamhetsrisk, t.ex. att utveckling av läkemedel är både kapitalkrävande och riskfyllt, 
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 juni 2011 varefter det totala antalet aktier är 267 295 132. Utgivna aktier fördelar sig på 
265 226 598 stamaktier och 2 068 534 C-aktier. Stamaktiens röstvärde är 1 och C-aktiens röstvärde är 1/10. Samtliga C-aktier 
finns i eget förvar.  
 
Options- och aktieprogram  
Aktieprogram 2008  
Programmet förföll den 25 november 2011. Inga aktier tilldelades inom ramen för detta program.  
 
Aktieprogram 2009 Ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram (”Aktieprogram 2009”) blev fastställt vid årsstämman den 
28 april 2009. Aktieprogram 2009 omfattar chefer och nyckelpersoner i Swedish Orphan Biovitrum och kan medföra en 
maximal total tilldelning om 307 601 aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). I likhet med det tidigare programmet, 
Aktieprogram 2008, baseras antalet aktier som deltagare i programmet kan komma att erhålla på utvecklingen av Swedish 
Orphan Biovitrum-aktien beräknat över en treårig mätperiod. Programmet har implementerats under juni 2009 och 
mätperioden sträcker sig från 10 juni 2009 till och med den 9 juni 2012.  
 
  

Antal aktier

December 2011 267 295 132 146 664 000

Mars 2012 267 295 132 146 664 000

Aktiekapitalets och antal aktiers utveckling

Aktiekapital,

kronor



 
Delårsrapport januari - mars 2012 

 

15 

 

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 526 242 aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Programmet är upplagt på ett sätt där deltagaren 
självinvesterar 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 nytt 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 608 283 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 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. 
Maximalt 500 000 prestationsaktier kan tilldelas enligt följande: Proportionell tilldelning av 400 000 prestationsaktier För att 
tilldelning av prestationsaktier ska ske måste aktiekursen vid slutet av mätperioden uppgå till minst 25,77 kronor. 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 ska andelen av de 400 000 
prestationsaktier som tilldelas 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. 
 

 
 

 
 
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. Fastigheten överläts till Nya Paradiset KB, med stöd 
av reglerna avseende s.k. underprisöverlåtelser, mot ersättning motsvarande fastighetens skattemässiga värde. Skatteverket 
har i en skrivelse till länsrätten den 17 april 2008 – med stöd av lagen mot skatteflykt – hemställt att reglerna avseende 
underprisöverlåtelser inte skall tillämpas. Detta innebär, enligt Skatteverket, att Swedish Orphan Biovitrum till följd av 
överlåtelsen av fastigheten till Nya Paradiset KB skall beskattas för en kapitalvinst om 234,5 Mkr. Enligt Swedish Orphan 
Biovitrums uppfattning är det helt klart att bolaget inte har handlat i strid mot lagstiftningens syfte på det sätt som 
Skatteverket gjort gällande i nämnda skrivelse. Skatteverket har härefter, den 9 oktober 2009, återkommit med en ny 
skrivelse och med stöd av två domar från Regeringsrätten den 29 maj 2009 anfört en ny grund för varför reglerna avseende 
underprisöverlåtelser, med stöd av skatteflyktslagen, inte skall tillämpas. Det är Swedish Orphan Biovitrums uppfattning att 
Skatteverket inte heller på denna nya grund bör vinna framgång med sin talan. Den 3 mars 2011 meddelade 
Förvaltningsrätten att de bifaller Skatteverkets framställning att Swedish Orphan Biovitrum med stöd av skatteflyktslagen ska 

Q1 Helår

2012 2011

Utestående per 1 januari - 15 000

Förverkade under perioden - -15 000

Antal utestående optioner per bokslutsdagen - -

Inlösningsbara per bokslutsdagen - -

Optionsprogram 2006/2011

Q1 Helår

2012 2011

Utestående per 1 januari 300 000 300 000

Antal utestående optioner per bokslutsdagen 300 000 300 000

Inlösningsbara per bokslutsdagen 300 000 300 000

Personaloptionsprogram 2007/2012
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påföras ett belopp om 232,2 Mkr som intäkt vid 2005 års taxering avseende andel av ersättning vid Fastighetsbolaget 
Paradiset KB:s avyttring av fastigheten Paradiset 14 till Nya Paradiset KB. Bolaget har överklagat domen.  
 
Den 29 mars 2012 ingick Sobi ett tilläggsavtal avseende förvärvet under 2005 av läkemedelsbolaget Arexis AB. Enligt 
tilläggsavtalet kommer Sobi inte längre att ha några skyldigheter gentemot säljarna avseende utvecklingsprogrammen. Sobi 
kommer att göra en betalning för att även undanröja alla framtida milstolpsbetalningar avseende Kiobrina.  
Överenskommelsen innebär att Sobi kommer att betala totalt 77 Mkr, varav 43 Mkr avser framtida milstolpsbetalningar för 
Kiobrina. Sobi kommer att betala 36 Mkr vid underskrivandet av avtalet, 20 Mkr under 2013 och 21 Mkr under 2014. Den del 
av beloppet som avser milstopsbetalningarna för Kiobrina, dvs 43 Mkr, kommer att inkluderas i immateriella tillgångar i 
balansräkningen. Därutöver kommer 34 Mkr att belasta rörelseresultatet för första kvartalet 2012 som jämförelsestörande 
poster. Som framgått av Sobis årsredovisning och kvartalsrapporter har säljarna av Arexis tidigare initierat ett 
skiljedomsförfarande samt en expertprövning avseende sina krav och båda dessa förfaranden kommer nu att dras tillbaka 
vilket medför att en utdragen och kostsam rättsprocess undviks.  
 

-O- 
 

Telefonkonferens 
Rapporten för första kvartalet 2012 kommer att presenteras av VD Geoffrey McDonough, COO Alan 
Raffensperger och CFO Lars Sandström vid en telefonkonferens för analytiker och media.  

Tid: Torsdagen den 26 april 2012 Kl. 14:00 

För att delta i telefonkonferensen ring: 

SE: +46 (0)8 505 597 72 

UK: +44 (0)207 750 99 50 

US: +1 866 676 58 70 

En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig efteråt på www.sobi.com 

För ytterligare information kontakta:  Lars Sandström, Finansdirektör, Tel: +46 8 697 26 33 

 

Finansiell kalender 2012 

Delårsrapport januari- juni   19 juli  

Delårsrapport januari- september 30 oktober  

 

 

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 klockan 08.30. 

 

http://www.sobi.com/

