
 

 
 

 

ALLENEX AB (PUBL)    

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012  

 

För andra kvartalet april - juni 

 Nettoomsättningen för kvartalet blev 28,7 (24,4) Mkr, motsvarande en ökning på 17,6 procent jämfört med 

motsvarande period föregående år (Olerup GmbH ingår i koncernen fr.o.m. 1 juni 2011).  

 Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet blev 3,1 (-8,7) Mkr.  

 Rörelsemarginalen för kvartalet blev 11 (-35) procent. 

 Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till 1,7 (-127,4) Mkr. 

 Resultatet per aktie för kvartalet såväl före som efter utspädning var 0,01 (-2,04) kr.  

För perioden januari - juni 

 Nettoomsättningen för perioden blev 58,6 (44,9) Mkr, motsvarande en ökning på 30,5 procent jämfört med 

motsvarande period föregående år (Olerup GmbH ingår i koncernen fr.o.m. 1 juni 2011). 

 Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 6,1 (-11,9) Mkr.  

 Rörelsemarginalen för perioden blev 10 (-26) procent. 

 Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 1,2 (-373,6) Mkr. 

 Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,01 (-6,00) kr.  

 Eget kapital per aktie var 1,86 (11,65) kr.   

 Soliditeten uppgick till 62 (41) procent. 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 Under april har Allenex sålt sitt innehav i intressebolaget Likvor AB mot en köpeskilling om 750 Tkr. Redovis-

ningsmässigt är innehavet upptaget till noll, varför överlåtelsen för Allenex innebar en motsvarande vinst un-

der andra kvartalet 2012. 

 Under april har Allenex därutöver sålt sitt innehav i intressebolaget Pharmacolog i Uppsala AB mot en köpe-

skilling om 300 Tkr. Även här är innehavet redovisningsmässigt upptaget till noll, varför överlåtelsen för Al-

lenex innebar en motsvarande vinst under andra kvartalet 2012. 

 Från och med den 1 maj säljer Olerup GmbH direkt till slutkunder i Holland och Belgien.  

 Tulane University Hospital, New Orleans, USA, påbörjade i juni en studie av XM-ONE® vid njurtransplantation. 

Beräknad inklusionstid är ett år, varefter patienterna kommer att följas upp under 6 månader. 

 University of Miami startade i juni en klinisk prövning av XM-ONE ® vid njurtransplantation. Beräknad inklus-

ionstid är två år och patienterna följs upp under 6 månader efter genomförd transplantation. 

 

 

VD Anders Karlssons kommentar till andra kvartalet 2012: 

”Efter renodling av verksamheten visar Allenex även under andra kvartalet 2012 ett positivt rörelseresultat. Såväl 

volymer som marginaler ökar jämfört med samma period föregående år. Allenex har idag en attraktiv produktportfölj 

som erbjuder våra kunder bra lösningar för diagnostik innan transplantation. Vi ser även synergieffekter av den nya 

produktlinjen SBT Resolver från Conexio Genomics. Under kvartalet har vi initierat ytterligare utvärderingar av nya 

produkter och inlett samarbetsprojekt med ledande transplantationscentra i såväl USA som Europa.” 

 

 

  

 

 

 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anders Karlsson, VD, tel: 070-918 00 10 eller e-post: anders.karlsson@allenex.se 

Yvonne Axelsson, CFO, tel: 08-508 939 72 eller e-post: yvonne.axelsson@allenex.se 
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Koncernens utveckling  

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillver-

kar, marknadsför och säljer produkter för säkrare 

transplantationer av organ och benmärg på den glo-

bala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). 

Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-

koncernen.  

FÖRSÄLJNING 

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 58,6 

(44,9) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 30,5 pro-

cent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Omsättningen har påverkats positivt av konsolidering-

en av Olerup GmbH, som ingår i koncernen fr.o.m. den 

1 juni 2011. 

 

 
 

Försäljningen utgörs till största delen av kit för HLA-

typning från Olerup SSP. Påskledigheten under april 

månad gav en försäljningsförskjutning mellan Q1 och 

Q2 och därmed en något lägre aprilförsäljning. Vid 

jämförelse av första halvåret 2012 med motsvarande 

period föregående år syns en tydlig volymtillväxt under 

innevarande år. Samma uppgång ses även mellan 

första halvåret innevarande år och andra halvåret 

2011 - en ökning med 8,9 procent (58,6 Mkr jämfört 

med 53,8 Mkr). Ökade marknads- och försäljningsakti-

viteter liksom synergieffekter vid införsäljning av den 

nya produktlinjen SBT Resolver från Conexio Genomics 

har bidragit till denna ökning. 

Sedan hösten 2011 har fokus legat på att introducera 

SBT Resolver hos de största HLA-laboratorierna i USA 

och Europa. Dessa stora laboratorier genomför tester 

till benmärgsregister (av typen Tobiasregistret) eller 

uppdragstester till mindre transplantationscentra och 

är således ekonomiskt beroende av att genomföra 

registertesterna. De större laboratorierna genomför 

HLA-typning på 5 - 10.000 individer årligen och är 

noggranna i utvärderingen av en ny leverantör, vilket 

leder till långa införsäljningsprocesser. Inköpsmönst-

ren påverkas dessutom av att laboratorierna håller 

stora egna lager och att beställning sker var tredje till 

sjätte månad. Tiden mellan första kundbesök och en 

order uppgår därmed i bästa fall till mellan sex och tolv 

månader. Inför inköpsbeslut sker först en utvärdering 

av SBT Resolver gentemot nuvarande leverantör av 

SBT-typning. Om beslut tas att byta till ny leverantör 

krävs att man därefter validerar den nya produkten 

internt. Denna process, som syftar till att säkerställa 

interna rutiner och processer, tar tre - sex månader. 

Parallellt med validering fortsätter laboratorierna att 

använda och köpa in befintlig metod. Just nu pågår 

utvärdering och validering av SBT Resolver bland an-

nat vid sex av de tio största laboratorierna i USA och 

Kanada (ofta registertypning). 

Därutöver finns de vanliga transplantationsIaboratori-

erna som genomför HLA-typning inför transplantation 

av stamceller och organ. Den kliniska användningen 

av Conexio Resolver SBT har nu startat på denna typ 

av laboratorier. I Europa pågår validering vid HLA-

laboratorier i samtliga nordiska länder liksom i Frank-

rike, Tyskland, Tjeckien och Portugal. 

 

De pågående utvärderingarna i såväl USA som Europa 

visar så här långt goda resultat.  

 

MARKNADSUTVECKLING 

I Europa ökade försäljningen genom Olerup GmbH i 

lokal valuta med 10 procent jämfört med samma 

period förra året. Italien och Tyskland utgör de två 

största marknaderna.  

I södra Europa syns alltmer en tendens till större och 

mer strukturerade upphandlingar. Detta gäller för 

Italien, Spanien och Portugal, men även Frankrike har 

nyligen visat tecken på att vilja göra större, nationella 

upphandlingar. Dessa upphandlade avtal är oftast 

gällande i två till tre år.  

Försäljningen i Nordamerika genom Olerup Inc. av 

Allenex produkter ökade i lokal valuta med 3 procent 

för första halvåret jämfört med samma period föregå-

ende år.  

Försäljningen utanför Europa och Nordamerika utgör 

än så länge en mycket liten del av den totala försälj-

ningen. Samtidigt pågår ett omfattande arbete med 

produktregistrering i bl.a. Brasilien, Mexiko och Kina. 
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PRODUKTUTVECKLING 

Olerup SSP fortsätter arbetet med att vidareutveckla 

sin nuvarande produktlinje för att behålla sin mark-

nadsledande position. För att bättre svara upp mot 

kunders behov har under april introducerats en 

formatförändring i de så kallade ”lågupplösande” 

produkterna. Samtidigt har samarbetet med Conexio 

Genomics fördjupats med avsikt att integrera de olika 

typningsmetoderna med varandra. Som ett resultat av 

detta lanserade Olerup SSP en ny produktlinje under 

maj månad, SSP Add-ons. Dessa produkter är kom-

plementära till SBT-typning. 

För AbSorbers produkt XM-ONE® har flera nationella 

och regionala kliniska studier påbörjats för att ytterli-

gare påvisa produktens kliniska värde. Dessa studier 

kommer att inkludera patienter under 2012 och resul-

tat beräknas föreligga fr.o.m. andra halvåret 2013.  

RESULTAT  

Rörelseresultatet i koncernen uppgick för första halv-

året till 6,1 (- 11,9) Mkr.  

Bakom det förbättrade resultatet ligger den positiva 

försäljningsutvecklingen, synergieffekter i den nya 

organisationen, den ökade marginal som kommer från 

att Olerup GmbH numera är ett dotterbolag samt ef-

fekterna av de åtgärder som vidtagits för att sänka 

kostnaderna. 

Verkligt värde för kvarstående två innehav i intressebo-

lag har vid kvartalets utgång fortsättningsvis bedömts 

till noll.  

Efter första halvåret kvarstår innehaven i AnaMar AB 

och ONCOlog Medical QA AB.  

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER I KONCERNEN 

Allenex har den 12 april sålt sitt innehav i intressebo-

laget Likvor AB till tre av de övriga ägarna i bolaget. 

Köpeskillingen uppgick till 750 Tkr. Eftersom inneha-

vet redovisningsmässigt är upptaget till noll, innebar 

överlåtelsen för Allenex en motsvarande vinst under 

andra kvartalet 2012. 

Allenex har även den 27 april sålt sitt innehav i intres-

sebolaget Pharmacolog i Uppsala AB till de övriga 

ägarna i bolaget. Köpeskillingen uppgick till 300 Tkr.  

Även i detta fall innebar överlåtelsen för Allenex en 

motsvarande vinst under andra kvartalet 2012. 

Som ett led i Allenex fokus på att bygga ett globalt 

transplantationsbolag med en stark försäljnings- och 

supportorganisation har företaget nu valt att sälja 

direkt till slutkunder i Holland och Belgien. Samarbetet 

med den tidigare distributören Genome Products BV 

har avslutats och Allenex säljer nu genom sin egna 

europeiska säljorganisation Olerup GmbH. Övergången 

har gått mycket bra och resulterat i ökade marginaler 

och bibehållna försäljningsvolymer. 

Tulane University Hospital, New Orleans, USA, star-

tade i juni en studie av XM-ONE ® vid njurtransplan-

tation. Beräknad inklusionstid är ett år, varefter 

patienterna kommer att följas upp under sex måna-

der. 

 

University of Miami startade i juni en klinisk pröv-

ning av XM-ONE ® vid njurtransplantation. Beräknad 

inklusionstid är två år och patienterna följs upp 

under sex månader efter genomförd transplantation. 

 

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportpe-

riodens utgång. 
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Bolag i Allenexkoncernen  
 

PRODUKTIONS- OCH FOU- BOLAG 

  

 

Olerup SSP AB är världsledande på att ta fram kit för 

genomisk HLA-typning baserad på SSP-tekniken. Pro-

dukten används inför transplantationer för att matcha 

donator med mottagare. Bättre matchning minskar 

risken för komplikationer till följd av transplantationen. 

HLA-typning är standard vid benmärgstransplantation 

(hematopoetisk stamcellstransplantation) men an-

vänds också vid organtransplantationer (njure, lunga, 

hjärta med flera). Olerup SSP har ett femårigt exklusivt 

globalt (exkl. Australien) avtal med Conexio Genomics, 

Perth, Australien. Allenex ägarandel i Olerup SSP är 91 

procent. För mer information besök www.olerup-

ssp.com 

 

 

 

AbSorber AB utvecklar produkter som ökar möjlighet-

erna att genomföra mer framgångsrika transplantat-

ioner. AbSorbers transplantationstest XM-ONE® påvi-

sar antikroppar av betydelse för avstötningsreaktioner. 

I bolagets forskningsportfölj finns även en patenterad 

AB0-kolonn för transplantation mellan personer med 

olika blodgrupp och en AB0-diagnostik som mäter 

förekomst av blodgruppsantikroppar. Allenex ägaran-

del i AbSorber är 98 procent. För mer information 

besök www.absorber.se

 

 

 

FÖRSÄLJNINGS- OCH DISTRIBUTIONSBOLAG 

 

 

Olerup GmbH i Wien, Österrike, ansvarar för försälj-

ning, distribution och logistik i Europa. Försäljningen 

omfattar Olerup SSPs produkter inom HLA-typning och 

AbSorbers transplantationstest XM-ONE®. Vidare säljer 

och distribuerar bolaget sedan halvårsskiftet 2011 

produkter från Conexio Genomics. Försäljningen sker 

genom egna säljare i Tyskland, Österrike, Slovenien 

samt i Norden. Från den 1 maj 2012 säljer bolaget 

även i Belgien och Holland direkt till slutkund. På 

övriga marknader sker försäljningen genom distributö-

rer. Bolaget ägs av Olerup International där Allenex 

äger 75 procent. För mer information besök 

www.olerup.com 

 

 

 

 

Olerup Inc. med säte i West Chester, PA, USA, 

ansvarar på de amerikanska marknaderna för 

försäljning, distribution och logistik av Olerup SSPs 

och AbSorbers produkter. Vidare säljer och distribue-

rar bolaget sedan halvårsskiftet 2011 produkter från 

Conexio Genomics. I USA har bolaget en egen säljor-

ganisation, medan försäljningen i Kanada samt Mel-

lan- och Sydamerika hanteras via distributörer. 

Bolaget ägs av AbSorber till 50 procent. För mer 

information besök www.olerup.com 

                                                                                                

 

GmbH

Vienna Austria

Inc. 

West Chester PA USA

http://www.absorber.se/
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Finansiell utveckling januari – juni 2012  
 

KONCERNEN  

Resultat för perioden  

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 6,1            

(-11,9) Mkr och resultatet efter skatt till 1,2 (-373,6) Mkr, 

motsvarande 0,01 (-6,00) kr per aktie före och efter ut-

spädning. Siffror inom parantes avser motsvarande period 

föregående år. 

 

Intressebolag 

Verkligt värde i koncernen av aktier i intressebolag redovi-

sas per den 30 juni 2012 till 0 Mkr.   

Finansiell ställning, kassaflöde och nyckeltal 

Verksamheten finansieras med eget kapital och lån. Rän-

tebärande skulder uppgick till 115,7 (212,9) Mkr som 

huvudsakligen tagits upp för finansiering av förvärven av 

Olerup SSP och AbSorber.  

Soliditeten för koncernen uppgick till 62 (41) procent. Eget 

kapital för koncernen uppgick till 215,9 (203,9) Mkr, mot-

svarande 1,86 (11,65) kr per aktie. Likvida medel uppgick 

till 32,0 (74,3) Mkr. Kassaflödet från den löpande verk-

samheten före förändring av rörelsekapital under perioden 

januari - juni 2012 uppgick till 1,1 (-20,0) Mkr. 

 

MODERBOLAG 

Aktier i dotterbolag 

HLA Intressenter AB, AbSorber AB, Olerup SSP AB, Olerup 

Inc, Olerup International AB och Olerup GmbH ingår i kon-

cernräkenskaperna som dotterbolag respektive dotterdot-

terbolag och inkluderas därför inte i beräkningen av verk-

ligt värde.  

Andelar i intressebolag 

Allenex deltar fortsättningsvis inte i finansieringen av kvar-

varande intressebolag. I förhållande till dessa har Allenex 

inga åtaganden utöver ett borgensåtagande gentemot 

ONCOlog Medical QA AB uppgående till 937 Tkr. 

 
Allenex portfölj av  

intressebolag 

Ägarandel Ägarandel 

30 juni 2012 31 dec 2011 

AnaMar AB 9,7 % 9,7 % 

BioResonator AB 1) 48,5% 48,5 % 

Biovator AB 2) 67,6 % 67,6 % 

Likvor AB 3) 0 % 37,3 % 

ONCOlog Medical QA AB 20,3 % 20,3 % 

Pharmacolog i Uppsala AB 3) 0 % 35,9 % 

   

1) Bolaget försattes i konkurs i december 2011. 

2) Bolaget försattes i konkurs i januari 2012. 

3) Innehavet sålt i april 2012. 

Villkor för konvertibler emitterade i december 2009 

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 6 procent från 

och med den 15 januari 2010. Ränta utbetalades första 

gången den 15 januari 2011 och erläggs sista gången på 

återbetalningsdagen den 15 december 2012. Konver-

tiblerna förfaller till betalning med nominellt belopp om 

7,7 Mkr den 15 december 2012, om inte återbetalning 

eller konvertering till aktier dessförinnan har skett. Påkal-

lande av konvertering kan ske löpande med kvartalsvis 

registrering av nya aktier. Sista dag för att påkalla konver-

tering är den 30 november 2012. Konverteringskursen är 

30 kronor.  

Finansiella mål 

Allenex finansiella mål är att under en konjunkturcykel öka 

omsättningen för koncernen med i genomsnitt minst 10 

procent per år med en rörelsemarginal på EBIT-nivå som 

överstiger 20 procent. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Inom transplantationsområdet har Olerup SSP sedan 

länge en väl etablerad verksamhet med välkända produk-

ter inom området genomisk HLA-typning och med bety-

dande marknadsandelar. Samtidigt finns här en mark-

nadsrisk. Konkurrens från andra producenter, övergång till 

mer automatiserade typningsprocesser liksom nya tek-

nologier kan medföra att bolaget får svårigheter att för-

svara sina marknadsandelar och marginaler. 

Den operativa risken är främst knuten till bolagets för-

måga att ständigt uppdatera sitt produktprogram och att 

producera kontinuerligt uppdaterade testkit i den takt som 

marknaden efterfrågar. 

Tillkomsten under 2011 av produkter som säljs och distri-

bueras på basis av samarbetsavtal med andra företag 

ökar möjligheterna att stärka marknadspositionen och 

lönsamheten samtidigt som det innebär en ökad risk mot 

bakgrund av de åtaganden med avseende på resursinsat-

ser och kostnader som följer av avtalen. Det finns en 

förväntan att främst SBT-produkterna från det australi-

enska bolaget Conexio Genomics ska uppnå en betydande 

försäljning. Samtidigt finns här en betydande konkurrens 

och marknadsrisk. Detta har visat sig ta längre tid än 

tidigare planerat att få produkterna etablerade och det 

finns en risk att dessa inte når den förväntade fram-

gången. Förmågan att leverera rätt kvalitet i rätt tid är av 

såväl kortsiktig som långsiktig betydelse för verksamhet-

en. Om samarbetspartnern inte förmår leverera på grund 

av exempelvis avbrott i produktionen kan detta i väsentlig 

utsträckning påverka försäljningen negativt. 
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AbSorbers transplantationstest XM-ONE® är främst förank-

rat som en forskningsprodukt för större centra. Arbete 

pågår med att få produkten etablerad i bred klinisk an-

vändning. Detta har visat sig ta längre tid än tidigare pla-

nerat och det finns en risk att produkten inte når den 

förväntade framgången. Detta kan i sin tur få ytterligare 

negativa effekter på värdet av immateriella och andra 

tillgångar. XM-ONE® är än så länge ensam inom sitt om-

råde och har ett betydande patentskydd. Det finns dock en 

risk att bolagets konkurrenter kan komma att utmana 

dessa patent eller på annat sätt kan introducera konkurre-

rande testmetoder. 

AbSorber och Olerup SSP har större delen av sin försälj-

ning i annan valuta än SEK, till största delen i EUR men 

även en betydande del i USD. En mindre del av inköpen 

sker också i annan valuta än SEK. Detta medför en valuta-

risk för verksamheten. Allenex använder sig ej av valuta-

säkring. 

För koncernen är det av allra högsta betydelse att attra-

hera och behålla kvalificerad personal för utveckling, 

produktion, marknadsföring, försäljning, logistik och admi-

nistration. 

Värdet på verksamheten är delvis beroende av förmågan 

att erhålla och försvara patent, andra immateriella rättig-

heter samt specifik kunskap. Patentskyddet för medi-

cinska, medicintekniska och biotekniska produkter kan 

vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och tek-

niska frågor. Patent måste vanligtvis sökas och upprätthål-

las i flera olika jurisdiktioner. Även utfärdade patent kan 

bestridas, ogiltigförklaras och kringgås. Detta kan leda till 

att Allenex och dess dotterbolags patentskydd upphör eller 

kortas ned i tid, vilket i sin tur kan leda till att man inte kan 

förhindra att konkurrenter marknadsför liknande produk-

ter. Den osäkerhet som är förknippad med patent och som 

följer av patenttvister och andra processer kan ha negativ 

inverkan på Allenex och dess dotterbolags konkurrensför-

måga vilket kan få en negativ inverkan på Allenex och 

dess dotterbolags verksamhet. 

Både kliniska prövningar samt marknadsföring och för-

säljning av produkter medför en betydande risk vad gäller 

produktansvar. När så bedöms lämpligt tecknas produkt-

ansvarsförsäkringar. Inga garantier kan dock ges för att 

försäkringar kommer att täcka framtida anspråk mot 

Allenex eller dess dotterbolag. 

Vissa av bolagen är beroende av godkännande genom 

kliniska prövningar eller myndighetsbeslut. Inga garantier 

kan lämnas för att bolagen kan uppnå tillräckliga resultat 

vid sådana prövningar, inte heller för att nödvändiga regu-

latoriska godkännanden erhålls. 

Koncernens kundrelationer är stabila och långsiktiga, med 

historiskt låga kreditförluster. Kreditbedömning görs av 

nya kunder. Kreditrisken bedöms i nuläget som låg men 

en förändring i negativ riktning kan påverka bolagets 

resultat och finansiella ställning. 

Allenex förvärv av Olerup SSP under 2008 har medfört en 

ökad risk med anledning av lånefinansieringen av förvär-

vet. På motsvarande sätt har risken ökat genom den låne-

finansiering som skett av förvärvet under 2009 av AbSor-

ber. Samtidigt har risken reducerats genom den minskning 

av Allenex konvertibellån (”KV1”) som skett under hösten 

2011 och kring senaste årsskifte. 

Delar av finansieringen har skett till rörlig ränta varför 

stigande låneräntor kan leda till försämrad avkastning för 

bolaget, vilket i sin tur kan påverka bolagets resultat och 

finansiella ställning.  

Det är bedömningen utifrån nu kända förhållanden att 

koncernen har erforderlig likviditet för att bedriva verk-

samheten enligt nuvarande planer. Det finns en risk att 

marknadsförutsättningar och försäljning utvecklas i nega-

tiv riktning, vilket kan försvåra den löpande finansieringen. 

Koncernens möjlighet att refinansiera förfallande lån kan 

negativt påverkas av dels koncernens utveckling, dels de 

allmänna förutsättningarna på finansmarknaden. 

Bolagets likvida medel placeras i likvida tillgångar med låg 

kreditrisk. 

 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för perioden januari - juni 2012 

har, i likhet med årsbokslutet för 2011, upprättats i enlig-

het med International Financial Reporting Standards 

(IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska Års-

redovisningslagen.  

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 

och Årsredovisningslagen för koncernen och enligt Årsre-

dovisningslagen för moderbolaget. 

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och 

moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprin-

ciper som användes vid upprättandet av den senaste 

årsredovisningen. 
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Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport januari-september: 20 november 2012 

Bokslutskommuniké 2012: 21 februari 2013 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verk-

samhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Allenex och dess dotter-

bolag och intressebolag står inför. 

 

 

Stockholm den 28 augusti 2012 

 

 

 

 Anders Williamsson  

Styrelsens ordförande 

 

Oscar Ahlgren 

Styrelseledamot  

 

 

 Jan Eriksson 

Styrelseledamot  

Sven-Olof Johansson  

Styrelseledamot 

  Gunnar Mattsson 

Styrelseledamot 

   

   
 

Anders Karlsson 

Verkställande direktör 

 
 

 

 

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Informationen är sådan som Allenex AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

 

 

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2012 kl 14:00 

 

Denna rapport och tidigare finansiella rapporter finns även på www.allenex.com 

 

 

 

Allenex AB (publ) 

Box 12283 

102 27 Stockholm 

Org nr 556543-6127 

Telefon + 46 8 50 89 39 00 
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Koncernens totalresultaträkning  2012 2011 2012 2011 

Belopp i Tkr APRIL-JUNI APRIL-JUN JAN-JUNI JAN-JUNI 1) 

Nettoomsättning 28 668 24 394 58 641 44 908 

Varulagerförändring -588 -1 858 -545 -2 059 

Aktiverat arbete för egen räkning - 1 573 - 2 815 

Övriga intäkter 891 783 1 767 1 427 

 28 971 24 892 59 863 47 091 
     

Råvaror och förnödenheter -2 594 -4 151 -7 151 -8 605 

Övriga externa kostnader -10 696 -13 295 -21 920 -23 074 

Personalkostnader -11 963 -15 980 -23 524 -27 313 

Avskrivningar  -592 -412 -1 192 -623 

Resultat från andelar i intressebolag redovisade enligt  

kapitalandelsmetoden 1) 
- 209 - 668 

Rörelseresultat 3 126 -8 737 6 076 -11 856 

     

Värdeförändring/nedskrivning av investeringar i intresse-

bolagen  
0 -117 649 0 -357 770 

Resultat från intressebolag 1 050 - 1 050 - 

Övriga finansiella kostnader och intäkter -1 012 -3 551 -3 353 -7 700 

Resultat efter finansiella poster  3 164 -129 937 3 773 -377 326 

     

Skatt -1 494 2 561 -2 526 3 715 

Periodens resultat 1 670 -127 376 1 247 -373 611 

 

Periodens övriga totalresultat 
    

Omräkningsdifferenser -1 210 668 -451 1 262 

Totalresultat för perioden 460 -126 707 796 -372 349 

     

Resultat för perioden hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare 1 529 -126 561 1 197 -371 600 

Innehav utan bestämmande inflytande  141 -815 51 -2 011 

     

Totalresultat för perioden hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 980 -126 514 938 -371 600 

Innehav utan bestämmande inflytande  -520 -193 -142 -749 

     

Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 2) 0,01 -2,04 0,01 -6,0 

Antal utestående aktier i genomsnitt före/efter utspädn 2) 120 288 448 61 927 476 120 288 448 61 927 476 

Antal aktier vid periodens slut 120 288 448 17 184 064 120 288 448 17 184 064 
 

1) Olerup International AB är dotterbolag from den 1 juni 2011. Olerup International AB äger i sin tur 100 % av Olerup GmbH. 
2) Omräkning av historiska värden har skett med hänsyn till fondemissionselement i nyemissionen under november 2011. 
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Koncernens balansräkning 
 

2012 2011 

Belopp i Tkr  
30 JUNI 31 DEC 

Tillgångar      

Goodwill  214 808 214 808 

Immateriella anläggningstillgångar  64 723 65 086 

Materiella anläggningstillgångar  5 174 5 968 

Andelar i intressebolag   0 0 

Uppskjuten skattefordran  9 369 10 389 

Summa anläggningstillgångar  294 074 296 251 

Tillgångar som innehas för försäljning 1)   0 0 

Varulager  21 643 21 050 

Kortfristiga fordringar   15 150 13 102 

Likvida medel  32 004 80 530 

Summa omsättningstillgångar  68 797 114 682 

Summa tillgångar 
 

362 871 410 933 
    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital   215 938 219 810 

Långfristiga skulder och avsättningar  102 829 105 328 

Kortfristiga skulder och avsättningar  44 104 85 795 

Summa eget kapital och skulder  362 871 410 933 

Förändring av eget kapital, koncernen 
 

2012 2011 

Belopp i Tkr  30 JUNI 31 DEC 

Belopp vid årets ingång 

 

 219 810 575 609 

Nyemission  - 154 656 

Emissionskostnader  - -6 709 

Uppskjuten skatt på emissionskostnader  - 1 764 

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande  -4 668 -3 235 

Förvärv av bolag med innehav utan bestämmande inflytande  - 3 083 

Periodens totalresultat  796 -505 358 

Belopp vid periodens utgång  215 938 219 810 

 

 

   

Varav hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare  223 212 222 038 

Innehav utan bestämmande inflytande   -7 274 -2 228 

 

 

   
1) Tillgångar som innehas för försäljning utgjordes vid utgången av 30 juni 2012 av innehaven i AnaMar och ONCOlog. För 2011 

utgjordes innehaven av AnaMar AB, Likvor AB, ONCOlog Medical QA AB och Pharmacolog i Uppsala AB.  

 

 

Koncernens kassaflödesanalys 2012 2011 

Belopp i Tkr JAN-JUNI JAN-JUNI 

Resultat före finansiella poster 6 077 -11 856 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 983 -46 

Finansiella poster -3 350 -7 768 

Betalda inkomstskatter 

 
-2 611 -347 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 099 -20 017 

   

Varulager 

 
-646 1763 

Fordringar -3 399 -1 205 

Skulder -5 769 3 621 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 715 -15 838 
   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 
-31 -7 459 

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 
-39 780 6 550 

Periodens kassaflöde -48 526 -16 747 

Likvida medel vid årets början 80 530 31 199 

Likvida medel vid periodens slut 32 004 14 452 
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Moderbolagets resultaträkning 2012 2011  2012  2011 

Belopp i Tkr APRIL-JUNI APRIL-JUN JAN-JUNI JAN-JUNI 

Övriga intäkter 611 564 1 288 1 223 

     

Övriga externa kostnader -2 302 -4 034 -4 753 -7 839 

Personalkostnader -2 099 -6 517 -4 512 -9 584 

Avskrivningar  -43 -48 -88 -75 

Rörelseresultat -3 833 -10 035 -8 065 -16 275 

     

Nedskrivning av investeringar i intressebolagen 0 -61 807 0 -203 255 

Resultat från intressebolag 1 050 0 1 050 0 

Övriga finansiella kostnader och intäkter 1 776 -128 1 049 -1 042 

Resultat efter finansiella poster -1 007 -71 970 -5 966 -220 572 

     

Skatt  0 2 673 0 4 505 

Periodens resultat -1 007 -69 297 -5 966 -216 067 

     

     

     

     

 

 

Moderbolagets balansräkning 2012 2011 

Belopp i Tkr 30 JUNI 31 DEC 

Tillgångar   

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 391 468 

Aktier i dotterbolag  57 378 57 378 

Andelar i intressebolag 0 0 

Långfristiga fordringar 1) 99 522 92 122 

Uppskjuten skattefordran 1 923 1 923 

Summa anläggningstillgångar 159 214 151 891 

   

Kortfristiga fordringar  18 856 38 794 

Likvida medel 21 424 55 320 

Summa omsättningstillgångar 40 280 94 114 

   

Summa tillgångar 

 
199 494 246 005 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 157 358 163 325 

Långfristiga skulder 30 372 30 058 

Kortfristiga skulder 11 764 52 622 

Summa eget kapital och skulder 199 494 246 005 

   

Förändring av eget kapital, moderbolag   

Belopp vid årets ingång 163 325 388 096 

Nyemission - 154 655 

Emissionskostnader - -6 709 

Uppskjuten skatt på emissionskostnader - 1 764 

Periodens resultat -5 966 -374 481 

Belopp vid periodens utgång 157 358 163 325 

 

 

 

  
1) Koncernintern fordran    
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Moderbolagets kassaflödesanalys 2012 2011 

Belopp i Tkr JAN-JUNI JAN-JUNI 

Resultat före finansiella poster -8 065 -16 275 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 88 75 

Finansiella poster 75 -2 936 

Betalda inkomstskatter 

 
0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -7 902 -19 136 

   

Fordringar -54 -156 

Skulder -4 426 2 917 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 382 -16 375 
   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 
11 589 5 629 

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 
-33 103 0 

Periodens kassaflöde -33 896 -10 746 

Likvida medel vid årets början 55 320 17 437 

Likvida medel vid periodens slut 21 424 6 691 

 

 

 

 

Nyckeltal 2012 20111,2) 

 JAN–JUNI JAN-JUNI 

   

Nettoomsättning, Tkr 58 641 44 908 

Rörelseresultat, Tkr 6 077 -11 856 

Resultat efter skatt, Tkr 1 247 -373 611 

Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 2) 0,01 -6,00 

Eget kapital per aktie, kr  1,86 11,65 

Soliditet, % 62 41 

Avkastning på eget kapital, % 1 -186 

Medelantal anställda  52 59 

Verkligt värde av intressebolagsportfölj, Tkr 1) 0 54 600 

Bokfört värde intressebolagsportfölj, Tkr 0 48 647 

Antal utestående aktier vid periodens utgång 120 288 448 17 184 064 

Antal utestående aktier i genomsnitt 2) 120 288 448 61 927 476 

Börskurs vid periodens slut, kr 1,30 8,15 

Börsvärde, Tkr 

 
156 375 140 050 

1) Olerup International AB är dotterbolag from den 1 juni 2011. Olerup International AB äger i sin tur 100 % av Olerup GmbH. 
2) Omräkning av historiska värden har skett med hänsyn till fondemissionselement i nyemissionen under november 2011.

 


