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FORTSATT ÖKAD FÖRSÄLJNING 

 
Perioden januari – mars  
  2016 2015 Förändring (%) 

Nettoomsättning 3 808 2 886 +32 
EBITDA -3 134 -4 667 +33 

Rörelseresultat -3 449 -5 000 +31 
Periodens totalresultat -3 454 -5 006 +31 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,09 -0,23 +61 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 498 -4 854 +49 
Likvida medel vid periodens slut 3 332 1 724 +93 

 

 
 
Perioden januari – mars 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 32 % till 3 808 (2 886) kSEK. 

 
• Totalresultatet förbättrades med 1 552 kSEK till -3 454 (-5 006) kSEK. 
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,14 SEK till -0,09 (-0,23) 

SEK. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 498 (-4 854) kSEK. 
 
• Styrelsen i Genovis AB (publ) har beslutat om företrädesemission förutsatt godkännande på 

årsstämman den 12 maj 2016. 
 

• Genovis har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Alphalyse A/S och får genom 

samarbetsavtalet tillgång till Alphalyses expertkompetens inom mass-spektrometri samtidigt som 

Alphalyse får möjlighet att erbjuda sina kunder analyser baserade på Genovis unika enzymer för 

antikroppar och andra läkemedelsproteiner.  

 
 
Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör 
Det är återigen mycket glädjande att konstatera att vår försäljningstillväxt fortsätter. Första kvartalet 

2016 är vårt enskilt bästa kvartal någonsin och försäljningen ökade med 32 procent jämfört med 

motsvarande period föregående år. Detta är det sjätte kvartalet i följd vi visar fortsatt stark tillväxt. De 

satsningar vi gjort på vår försäljningsorganisation, både i USA och Europa, fortsätter att ge resultat 

och jag tycker det är särskilt roligt att försäljningen för samtliga enzymlinjer växer jämfört med 



	

Kvartalsrapport januari-mars 2016 2 

Kvartalsrapport januari-mars 2016 
	

motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen ligger fortsatt på en tillfredställande nivå på ca 

90 procent. 

Antal nya kunder och antal order ökade under kvartalet jämfört med samma period föregående år och 

jag förväntar mig fortsatt tillväxt av kundbasen under 2016 genom ökade sälj- och marknadsinsatser. 

Vi driver också tillväxten genom att bredda vår produktportfölj. Vi avser att fortsätta expansionen av 

produktutbudet under året och fokuserar produktportföljens expansion på våra befintliga marknader. Vi 

kommer även att expandera mot nya marknader där våra unika enzym ännu inte används, men där vi 

ser en tydlig potential. 

Under första kvartalet tecknade vi ett strategiskt samarbetsavtal med Alphalyse som är specialiserade 

på att utföra proteinanalys med mass-spektrometri. Avtalet ger oss möjlighet att både marknadsföra 

våra produkter och få information om nya marknadsmöjligheter för våra enzym. Vi kommer att fortsätta 

bygga samarbeten med fler aktörer på de marknader där vi verkar för att öka exponering av våra 

enzym och på så sätt öka försäljningen ytterligare. 

I april lanserade vi en ny produkt GingisREX™ som är vårt första enzym som inte bara riktar sig mot 

analys av antikroppar, utan även lämpar sig för analys av proteiner generellt. Redan från 

lanseringsdagen erhöll vi order på produkten och genom vårt utbyggda distributionsnätverk kunde vi 

skicka produkter till kund direkt efter lanseringen. 

Baserat på utvecklingen under det första kvartalet och de satsningar som vi kommer genomföra under 

året förväntar jag mig en fortsatt stark försäljningstillväxt 2016. 

 

 

 

 
 

GENOVIS ERBJUDER KUNDEN 
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Kunskap 
Anställda inom Genovis har varit direkt delaktiga i både upptäckt och utveckling av Genovis 

SmartEnzymes och har därför djup kunskap både om enzymernas aktivitet och deras applikationer. 

Genom nära kundkontakt och kundmöten erbjuder Genovis sina kunder att ta del av kompetensen 

som finns kring företagets enzymer samt applikationer inom utveckling av biologiska läkemedel. 

Specialister på Genovis bistår ofta kunder att tolka och utvärdera forskningsresultat för att på bästa 

sätt analysera biologiska läkemedels kvalitet med Genovis enzymer. I direkta diskussioner med 

kunderna lär vi oss mycket om biologiska läkemedel och hur man bäst analyserar dessa. Den nära 

interaktionen med specialiserade kunder ger oss en viktig överblick över marknaden och dess behov. 

Kombinationen av djup kunskap om enzymernas specifika aktiviteter och bred förståelse för 

applikationer för effektivare läkemedelsutveckling, är unik för Genovis.  

 

Support 
Utöver den fysiska produkten erbjuder Genovis globala leveranser och teknisk support inom 24 

timmar. Under produktutvecklingen lägger Genovis stor vikt vid att kundens upplevelse ska bli så 

positiv som möjligt, vilket innebär att produkterna måste vara robusta, enkla att använda samt stabila 

under frakt och lagring. Genovis erbjuder även kunderna utveckling av kundanpassade metoder. När 

Genovis enzym är etablerade i en viss analys låser ofta tillverkarna metoden på grund av regulatorisk 

styrning. Det leder till långa relationer som kan pågå under hela läkemedlets livslängd och därmed 

generar stabila intäkter över lång tid. 

 

Produkter 
Genovis marknadsför sju olika enzymer i olika produktformat. Produkterna kan beställas ur ett 

standardsortiment eller som custom-made produkter och kunderna använder produkterna för att 

analysera proteiner bl.a. antikroppsmolekyler. Genovis enzym gör det möjligt för kunden att genomföra 

snabbare analyser med högre kvalitet än vad konkurrerande teknik kan erbjuda. Efter periodens 

utgång har Genovis lanserat ett nytt enzym GingisREX™ och riktar sig nu till kunder inom hela 

proteomicsmarknaden. 
Produkterna delas in i proteaser och glycosidaser. 

 

Genovis proteaser 

FabRICATOR®  (IdeS), FabRICATOR®Z (IdeZ), GingisKHAN™ (KGP), FabULOUS® (SpeB) 

FabRICATOR är ett unikt enzym som klyver antikroppar i två delar, ett F(ab’)2-fragment och ett Fc-

fragment, med mycket hög precision och FabRICATOR_Z klyver även en viss typ av mus IgG på kort 

tid och mer effektivt än FabRICATOR och de andra enzymen på marknaden. FabULOUS är ett enzym 

som klyver en antikropp i tre delar och produkten är ett komplement till FabRICATOR. Kunden kan 

använda de båda produkterna tillsammans i en snabb metod för att i detalj karaktärisera den så 
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kallade hinge-regionen i en antikropp, vilket bland annat är viktigt i många ADC (Antibody Drug 

Conjugate) läkemedelskandidater. GingisKHAN är ett enzym som delar humana antikroppar i tre 

delar, produkten kompletterar FabRICATOR och FabULOUS men kan dessutom användas vid studier 

av antikroppens olika delar var för sig, vilket gör produkten unik i sitt slag.  

 
Genovis glycosidaser 

IgGZERO® (EndoS) och GlycINATOR® (EndoS2) 

IgGZERO är ett protein som specifikt klyver av sockermolekyler som finns naturligt på antikroppar för 

så kallad glykananalys. GlycINATOR är ytterligare ett enzym som snabbt kan klyva av 

sockermolekyler från en antikropp. Genom att använda IgGZERO i kombination med GlycINATOR är 

det möjligt att göra en enkel kvantitativ analys av så kallade high-mannos molekyler på antikroppar. 

Just mannos är en viktig parameter att förstå och hantera vid utveckling av produktionsprocesser för 

antikroppsbaserade läkemedel.  

	

Omsättning 
Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 808 (2 886) kSEK vilket är en försäljningsökning med ca 

32 % i jämförelse med samma period föregående år.  

 

Övriga rörelseintäkter 

Övriga intäkter uppgick för perioden till 5 296 (231) kSEK) och utgörs till största delen av 

försäkringsersättning i samband med den pågående tvisten i USA. 
 

 

 

Intäkter per geografiskt område (kSEK) 
 

 
  
 

 

Resultat 
Rörelseresultat (EBIT) 

För perioden uppgick rörelseresultatet till -3 499 (-5 000) kSEK.  
 

 

jan-mars jan-dec 
2016 2015 2015 

Europa 1 066 972 4 165 

Nordamerika 2 630 1 750 8 479 

Övriga länder 113 164 624 

Totalt 3 808 2 886 13 268 
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Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella kostnader och intäkter för perioden var netto 0 (-4) kSEK.  
 

Totalresultat 

Totalresultat för perioden uppgick till -3 454 (-5 006) kSEK. Resultat per aktie baserat på ett vägt 

genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,09 (-0,23) SEK. 
 

Kostnader 

Koncernens totala kostnader under perioden ökade med 4 436 till -12 553 (-8 117) kSEK. 

Rörelsekostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter -338 (-629) kSEK och övriga externa 

kostnader -9 185 (-4 050) kSEK. De ökade kostnaderna är främst hänförliga till den pågående 

patenttvisten mot Promega där huvuddelen av kostnaderna täcks av Genovis försäkring. 

Personalkostnader minskade till -2 715 (-3 045) kSEK.  
 

Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar för perioden uppgick till 222 (610) kSEK varav 10 (10) kSEK är 

hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 212 (600) 

kSEK avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

 

Kassaflöde 
Koncernens kassaflöde för periodens uppgick till 1 280 (1 036) kSEK. Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten uppgick till 4 000 (1 500) kSEK och utgörs av upptagna lån från 

huvudägare Mikael Lönn och styrelseledamoten Kenth Petersson. Lånen som fördelar sig lika mellan 

långivarna löper med 5,5 procent ränta. 
 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 332 (1 724) kSEK. Det befintliga 

rörelsekapitalet är inte tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen 

gör bedömningen att det går att anskaffa det kapital som krävs utöver förväntade intäkter via den fullt 

garanterade företrädesemissionen som styrelsen beslutat om, under förutsättning av godkännande vid 

årsstämman den 12 maj 2016. 
 

Bolaget har inte några räntebärande skulder utöver den bryggfinansiering om totalt 6 MSEK som 

ställts av huvudägaren Mikael Lönn och styrelseledamoten Kenth Petersson. Bryggfinansieringen 

avser att täcka kostnaderna för bolagets löpande förvaltning tills dess att bolaget erhållit finansiering 

via företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 

100 procent av emissionsbeloppet. 
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Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 5 368 (9 577) kSEK efter beaktande av periodens resultat. 

Eget kapital per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter 

utspädning vid periodens slut var -0,18 (-0,44) SEK. Koncernens soliditet vid periodens slut var 25 

(58) procent.  
 

Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid 

periodens utgång till 1 718 (1 718) kSEK. 
 

Anställda 
Den 31 mars 2016 var antalet anställda i koncernen fjorton personer jämfört med samma period 

föregående år då antalet anställda i koncernen var sexton personer. För båda perioderna var samtliga 

anställda i moderbolaget.  
  

Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 9 215 693,75 SEK. Totalt antal aktier uppgick till 36 862 

775 med ett kvotvärde på 0,25 SEK. Bolaget har 450 000 teckningsoptioner utställda som tecknats av 

vd Fredrik Olsson och styrelseordföranden Sarah Fredriksson. 

Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm, bolagets kortnamn är GENO. First North är 

en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Bolag på First 

North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 

marknad. Consensus är Certified Adviser åt Genovis, tel: 031-745 50 00. 
 

Moderbolaget 
Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; 

försäljning av produkter och/eller utlicensiering av forskningsbaserade innovationer. Enligt Genovis  

 

bedömning är definitionen av geografiska områden enligt IAS 14 inte uppfyllt varför något sekundärt 

segment inte finns. 

 

Intäkter 

Intäkterna för perioden uppgick till 8 309 (3 377) kSEK varav 3 013 (2 509) kSEK utgör intäkter från 

extern försäljning. Övriga intäkter under perioden uppgick till 5 296 (869) kSEK. Övriga intäkter utgörs 

till största delen av försäkringsersättning i samband med den pågående patenttvisten i USA.  

 

Kostnader 

Rörelsens totala kostnader för perioden uppgick till -11 625 (-7 352) kSEK. Övriga externa kostnader 

hänför sig huvudsakligen till advokatkostnader i samband med processen mot Promega.  
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Resultat 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 316 (-3 975) kSEK och resultat efter finansnetto till -3 316 

(-5 028) kSEK. Periodens resultat för perioden uppgick till -3 316 (-5 028) kSEK.  
 

Nettoinvesteringarna uppgick till 222 (73) kSEK. Likviditeten vid periodens slut uppgick till 2 125  

(1 549) kSEK.  

 

Skatt 

Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 1 718  

(1 718) kSEK motsvarande ett underskottsavdrag på ca 7,8 MSEK, vilket förväntas kunna utnyttjas 

inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 146 MSEK. 

 

Dotterbolaget Genovis Inc. 
Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden. 
 

Transaktioner med närstående 
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 

22,59 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye där Mikael Lönn också är styrelseledamot. 

Genovis har under första kvartalet 2016 köpt analystjänster från Redeye för totalt 82,5 kSEK. Genovis 

har under perioden tagit upp lån från huvudägaren/styrelseledamoten Mikael Lönn och 

styrelseledamoten Kenth Petersson på totalt 6 MSEK, lånen löper med 5,5 procents ränta. 

 

Händelser efter periodens utgång 
• Genovis har lanserat ett nytt enzym GingisREX™ och riktar sig nu till kunder inom hela 

proteomicsmarknaden. De produkter som Genovis hitintills lanserat har enbart använts för 

modifiering av antikroppar medan GingisREX kan användas för proteiner generellt. 
 

• Genovis har efter perioden tagit upp ett lån från huvudägaren/styrelseledamoten Mikael Lönn om 

1,5 MSEK, lånet löper med 5,5 % ränta. 
 

Utsikter 
Life Science är ett område som är relativt oberoende av konjunkturcykler, men perioder av osäkerhet 

kan påverka investeringsviljan i ny teknik hos våra kunder. Samtliga utvecklingsprojekt följer uppsatt 

plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det gäller 

nya produkter och försäljning. Sammantaget bedöms volymtillväxten som positiv under 2016. 
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Riskfaktorer 
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte 

förändrats sen den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis 

väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat svårigheten att behålla kompetent personal och risken 

för uteblivna förväntade intäkter då bolaget är verksamt på en marknad där de konkurrerande 

företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt förfogande. För en detaljerad översikt över 

bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2015 sidan 52-53.  

 

 

Kommande rapporttillfällen 2016 
Årsstämma       12 maj  

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni  20 augusti 

Delårsrapport  1 januari-30 september 23 november 

 

Kvartalsrapporter kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Genovis webbplats: www.genovis.com.  

Genovis AB, Box 790, SE-220 07 Lund Tel: 046-10 12 30, fax: 046-12 80 20 

 

 

Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats  i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering 

samt  tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Rapporten  för moderbolaget har upprättats i enlighet   

med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.   Redovisningsprinciper som tillämpats för 

koncernen och   moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper   som användes vid 

upprättandet av den senaste  årsredovisningen.  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Koncernens rapport över totalresultat jan-mars jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2015 
Nettoomsättning 3 808 2 886 13 268 
Övriga rörelseintäkter 5 296 231 9 255 
Råvaror och förnödenheter -338 -629 -2 459 
Bruttoresultat 8 766 2 488 20 064 
    

 
  

Personalkostnader -2 715 -3 045 -13 346 
Övriga externa kostnader -9 185 -4 050 -21 493 
Övriga rörelsekostnader 0 -60 0 
Rörelseresultat före avskrivningar  -3 134 -4 667 -14 775 
    

 
  

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -315 -333 -5 049 
Rörelseresultat -3 449 -5 000 -19 824 
    

 
  

Finansnetto 0 -4 -34 
Resultat efter finansiella poster -3 449 -5 004 -19 858 
    

 
  

Skatt 62 0 -48 
Resultat efter skatt -3 387 -5 004 -19 906 
Övrigt totalresultat -67 -2 -22 
Periodens totalresultat -3 454 -5 006 -19 928 
-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -3 454 -5 004 -19 928 

  

 
Resultat per aktie (SEK)*    
Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier före och efter utspädning* -0,09 -0,23 -0,66 
Antal utestående aktier 

   Vägt genomsnitt under perioden 36 862 775 21 845 652 30 064 155 
Antal aktier vid periodens början 36 862 775 21 845 652 21 845 652 
Antal aktier vid periodens slut 36 862 775 21 845 652 36 862 775 
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,80 2,12 2,00 

 

* Bolaget har 450 000 teckningsoptioner utställda. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under 
perioden från och med den 1 april 2017 till och med 30 juni 2017. De utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av 
resultatet per aktie eftersom en konvertering till aktier skulle medföra ett förbättrat redovisat resultat per aktie. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 31 mars 
(kSEK) 2016 2015 
Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 2 696 5 889 
Materiella anläggningstillgångar 1 589 2 130 
Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 
Omsättningstillgångar 12 325 5 048 
Kortfristig placering 0 0 
Likvida medel 3 332 1 724 
Summa tillgångar 21 660 16 509 
      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 5 368 9 577 
Långfristiga skulder 135 180 
Kortfristiga skulder 16 157 6 752 
Summa eget kapital och skulder 21 660 16 509 
    

Koncernens förändring i eget kapital                31 mars 
(kSEK) 2016 2015 	
Belopp vid periodens ingång 8 822 14 583 
Nyemission 0 0 
Valutadifferens -67 -2 
Periodens resultat -3 387 -5 004 
Belopp vid periodens utgång 5 368 9 577 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 5 368 9 577 
    

Finansiella nyckeltal 2016 2015 
Soliditet (%) 25 58 

Eget kapital per aktie vid periodens slut* (SEK) 0,18 0,44 

 
* Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning. 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
 Jan-mars jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2015 
Kassaflöde från rörelsen -3 449 -5 000 -19 824 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 248 331 5 026 
Förändring av rörelsekapital 703 -181 -1 285 
Finansnetto 0 -4 -34 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 498 -4 854 -16 117 
Investeringsverksamheten -222 4 390 3 314 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -2 720 -464 -12 803 
Finansieringsverksamheten 4 000 1 500 0 
Nyemission 0 0 14 167 
Periodens kassaflöde 1 280 1 036 1 364 
    

 
  

Likvida medel vid periodens början 2 052 688 688 
Likvida medel vid periodens slut 3 332 1 724 2 052 
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Moderbolaget  	
	Resultaträkning i sammandrag  
	

 jan-mars jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2015 
Rörelsens intäkter 8 309 3 377 21 525 
Rörelsens kostnader -11 625 -7 352 -39 195 
Rörelseresultat -3 316 -3 975 -17 670 
Finansnetto 0 -1 053 -2 330 
Resultat före skatt -3 316 -5 028 -20 000 
Uppskjuten skatt på periodens resultat 0 0 0 
Periodens resultat -3 316 -5 028 -20 000 

 

Balansräkning i sammandrag   
(kSEK) 31 mars 31 dec 
Tillgångar 2016 2015 2015 

Anläggningstillgångar 5 931 9 855 9 444 
Omsättningstillgångar 13 126 4 407 4 014 
Kortfristig placering 0 0 5 000 
Likvida medel 2 125 1 549 614 
Summa tillgångar 21 182 15 811 19 072 
    

  
  31 mars 31 dec 

Eget kapital och skulder (kSEK) 2016 2015 2015 
Eget kapital       

Bundet eget kapital 15 056 20 756 20 756 
Fritt eget kapital -9 627 -11 206 -6 178 
Skulder   

 
  

Kortfristiga skulder 15 753 6 261 4 494 
Summa eget kapital och skulder 21 182 15 811 19 072 

    
      

 
Förändring i eget kapital 31 mars 31 dec  
(kSEK) 2016 2015 2015  
Belopp vid periodens ingång 8 745 14 578 14 578 
Nyemission 0 0 14 167 
Pågående nyemission   0 0 
Periodens resultat -3 316 -5 028 -20 000 
Belopp vid periodens utgång 5 429 9 550 8 745 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 5 429 9 550 8 745 
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Kassaflödesanalys i sammandrag Jan-mars jan-dec 

jan-dec(kSEK) 2016 2015 2015 
Kassaflöde från rörelsen -3 316 -3 975 -17 671 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 298 284 5 381 
Förändring av rörelsekapital 1 789 638 -277 
Finansnetto 0 -3 -30 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 229 -3 056 -12 597 
Investeringsverksamheten -1 840 2 491 -990 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3 069 -565 -13 587 
Finansieringsverksamheten 4 000 1 500 14 167 
Periodens kassaflöde 931 935 580 
    

 
  

Likvida medel vid periodens början 1 194 614 614 
Likvida medel vid periodens slut 2 125 1 549 1 194 

 
 

Försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför  

 
Lund den 4 maj 2016 

 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Fredrik Olsson 
Verkställande direktör 
 

 

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av   bolagets revisorer. 

 

 

För ytterligare information kontakta:  

Fredrik Olsson, vd  

Tel: 046-10 12 33 

 

 

This information is also available in English.	


