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SenzaGen presenterar finansiell
målsättning
Lund, den 9 oktober 2018 – Styrelsen i SenzaGen (Nasdaq First North:
SENZA) har idag antagit en finansiell målsättning med anledning av att
Bolaget nu har utvecklat en bred och unik produktportfölj, etablerat
CRO- och industriella partners samt identifierade målmarknader med
nya, större CRO-partners som löpande kontrakteras. SenzaGen övergår
därför nu till att med väsentligt större fokus bygga ut och kraftigt
förstärka Bolagets befintliga kommersiella organisation.
SenzaGen fokuserar på kemikalie-, kosmetika-, läkemedels- och medicintekniska
marknaderna för sin globala kommersialisering av in vitro-plattformen GARD®. Under
2017 och 2018 har SenzaGen successivt stärkt sin kommersiella organisation och
globala närvaro med nya avtal med strategiska partners. Arbetet accelererar nu med
fler samarbeten med CRO-partners samt att utveckla fler samarbeten med
industriella partners för bolagets produktpipeline. Under hösten har SenzaGen
kommunicerat att Bolaget även kommer att rikta sina försäljningsinsatser mot den
växande medicintekniska marknaden. Dessutom har SenzaGen nyligen lanserat
ytterligare ett test i sin plattform, GARDair, som är det första in vitro-testet för
luftvägsallergier.
Följande finansiella målsättning har idag antagits:
•

SenzaGens målsättning är att nå en omsättning om 300 MSEK år 2023
med en hållbar försäljningstillväxt överstigande 30% och en långsiktigt
hållbar bruttomarginal överstigande 50% för efterföljande år.

•

Bolaget förväntar sig att nå break-even 2021 med en omsättning om
80 MSEK.

"Det finns en rad faktorer som talar för en stark och hållbar försäljningstillväxt
framöver. Intresset och efterfrågan på djurfria tester är stort och växer i takt med att
nya regelverk stryper möjligheten att använda tekniskt och etiskt undermåliga
djurtester. Vi kommer att fortsätta hålla produktutvecklingstakten baserat på de
största och mest akuta utmaningarna som de olika industrierna måste ha en lösning
på. Vi ligger mycket långt fram och vi breddar därför vår strategi nu och fokuserar
kraftfullt på att rekrytera starka CRO- och industriella partners inom alla våra
marknadssegment och geografier”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.
SenzaGens finansiella målsättning som anges ovan utgör framåtblickande
information och grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som
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Bolaget är verksamt i vilken över tid kan variera väsentligt och bli sämre än vad
SenzaGen bedömde när den finansiella målsättningen antogs. Som en följd därav
omfattas SenzaGens förmåga att uppnå den finansiella målsättningen av
osäkerheter och eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns
ingen garanti för att SenzaGen kan nå målsättningen eller att Bolagets finansiella
ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från den finansiella
målsättningen.
För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD®

GARD® är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk
reaktion hos	
  människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora
mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras
med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents
precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för
en kemisk substans.
	
  

	
  
Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma
om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till
exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än
traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom
partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt,
knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt
huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök
www.senzagen.com.

	
  
Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 oktober 2018
kl. 08:30.

	
  
	
  
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets
Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.
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