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För För För För fjärdefjärdefjärdefjärde    kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet oktoberoktoberoktoberoktober    ----    decdecdecdecemberemberemberember    

• Nettoomsättningen för kvartalet blev 27,4 (27,5) Mkr. Försäljningen påverkas negativt av en valu-

taeffekt på 1,2 Mkr jämfört med samma period föregående år. Korrigerat för valutaeffekt är tillväx-

ten 4 procent. 

• Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet blev 0,6 (-76,0) Mkr. Valutaeffekten påverkar resultatet ne-

gativt med 1,4 Mkr jämfört med samma period föregående år. (Resultatet 2011 belastades under 

fjärde kvartalet med nedskrivningar om 74,6 Mkr). 

• Rörelsemarginalen för kvartalet blev två procent. 

• Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till 0,9 (-71,7) Mkr. 

• Resultatet per aktie för kvartalet såväl före som efter utspädning var 0,03 (-0,75) kr.  

För perioden januari För perioden januari För perioden januari För perioden januari ----    decedecedecedecembermbermbermber    

• Nettoomsättningen för helåret blev 112,7 (98,7) Mkr, motsvarande en ökning på 14 procent jäm-

fört med föregående år (Olerup GmbH ingår i koncernen fr.o.m. 1 juni 2011). Försäljningen jämfört 

med föregående år påverkas negativt av en valutaeffekt på 2,3 Mkr. 

• Rörelseresultatet (EBIT) för året blev 7,9 (-88,1) Mkr. Valutaeffekten påverkar resultatet negativt 

med 3,7 Mkr jämfört med föregående år. (Resultatet 2011 belastades med nedskrivningar om 

74,6 Mkr.) 

• Rörelsemarginalen för året blev sju procent. 

• Resultatet efter skatt för året uppgick till 0,3 (-504,7) Mkr. (Resultatet 2011 belastades med ned-

skrivningar om 489,3 Mkr). 

• Resultatet per aktie för året såväl före som efter utspädning var 0,04 (-7,23) kr.  

Väsentliga händelser Väsentliga händelser Väsentliga händelser Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgångefter rapportperiodens utgångefter rapportperiodens utgångefter rapportperiodens utgång    

• Allenex dotterbolag AbSorber har erhållit EU-bidrag på 215 000 EUR under en treårsperiod.  

• Allenex har fått en genombrottsorder i USA för SBT Resolver™ på ett ledande amerikanskt HLA-

typnings laboratorium. Det årliga försäljningsvärdet uppskattas till mer än 2 Mkr.  

       

 
VD och koncernchef Anders Karlssons kommentar till fjärde kvartalet 2012: 

”Allenex har under 2012 fullföljt omställningen av företagets inriktning mot transplantationsdiagnostik. 

Organisationen är idag renodlad för bolagets nya strategi och anpassad för att möta kundernas behov. 

Under året har försäljningen ökat och viktiga delmål för verksamheten uppnåtts. För företagets största 

produkt Olerup SSP® ser vi fortsatt tillväxt på viktiga marknader. Lanseringen av produkten SBT Resol-

ver™ från vår australiensiska partner Conexio Genomics har varit intensiv och under året har flera centra 

valt produkten. Efter rapportperiodens utgång har vi fått en genombrottsorder i USA från ett stort ledande 

transplantationscentrum och nu förväntas flera betydelsefulla amerikanska centra att följa inom kort. Vi 

ser detta som en viktig milstolpe i att vår lansering. Vi ser stora möjligheter att flera, även större, centra 

kommer att följa efter i övriga världen. Den starka svenska kronan har tyvärr påverkat försäljningen nega-

tivt främst under sista halvåret.” 

 

 

 

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 utvecklingKoncernens utvecklingKoncernens utvecklingKoncernens utveckling        

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, 
marknadsför och säljer produkter för säkrare transplan-
tationer av organ och blodstamceller på den globala 
marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stock-
holm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt 
arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.  
 
FÖRSÄLJNING    

Nettoomsättningen för året uppgick till 112,7 (98,7) Mkr, 
vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med 
föregående år. Olerup GmbH ingår i koncernen fr.o.m. 
den 1 juni 2011, vilket innebär att siffrorna inte är helt 
jämförbara. 
 

 
 
Försäljningen under fjärde kvartalet utgörs till största 
delen av kit för HLA-typning baserad på SSP-teknik. Vid 
en jämförelse mot tredje kvartalet 2012 ses en ökning i 
SEK om tre procent. Nettoomsättningen påverkas nega-
tivt av den under fjärde kvartalet allt starkare svenska 
kronan. Valutaförändringarna slår negativt på omsätt-
ningen med 1,2 Mkr för kvartalet och 2,3 Mkr för hela 
året. Korrigerat för valutan är omsättningen sju procent 
högre under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. 
 
Försäljningen ökade under 2012 genom Olerup GmbH i 
Wien (Europa och övriga världen exkluderat Nord- och 
Sydamerika samt Norden) i EUR med åtta procent jäm-
fört med föregående år. 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 upphand-
lingar. Allenex har under året tillsammans med en lokal 
distributör i Frankrike vunnit en central upphandling till 
den franska statens vävnadstypningslaboratorier (EFS) 
om leverans av SSP-produkter under fyra år.  

 

Försäljningen i Nordamerika genom Olerup Inc ökade i 
lokal valuta (USD) med en procent jämfört med föregå-
ende år.  
 

Försäljningen utanför Europa och Nordamerika utgör än 
så länge en mycket liten del av den totala försäljningen. 
Samtidigt pågår ett omfattande arbete med produktregi-
strering i bl.a. Brasilien, Mexiko, Sydkorea och Kina. 

 
Allenex kundgrupp utgörs till största del av HLA-
laboratorier. I Allenex kundsegmentering av laboratorier-
na är indelningen beroende på hur automatiserade 
dessa är. Ju fler individer som HLA-bestäms desto större 
sannolikhet att laboratoriet är fullt automatiserat. SSP-
teknologin används främst av mindre laboratorier men 
även som komplementär teknik på de allra största labo-
ratorierna, vilka idag använder sig av automatiserade 
lösningar som primär typningsteknologi. 
 
MARKNADSUTVECKLING 

Sedan 2011 är Allenex exklusiv global distributör av HLA-
typningsprodukterna SBT Resolver™ och Assign-SBT™ 
3.6+, från Conexio Genomics Pty. Fokus har sedan dess 
legat på att introducera den nya produktlinjen hos de 
allra största och automatiserade HLA-laboratorierna i 
USA och Europa. Dessa stora laboratorier genomför 
framför allt tester till benmärgsregister (av typen svenska 
Tobiasregistret) eller uppdragstester till mindre trans-
plantationscentra. Stora registertypningslaboratorier 
genomför årligen HLA-typning på 5 - 10.000 individer och 
är noggranna i utvärderingen av en ny leverantör, något 
som leder till långa införsäljningsprocesser. Inköps-
mönstren påverkas dessutom av att laboratorierna håller 
stora egna lager och att beställning sker var tredje till 
sjätte månad. 
 
Man kan därmed konstatera att tiden mellan första 
kundbesök och en order i bästa fall uppgår till mellan sex 
och tolv månader. Tendensen är att ju större använd-
ningen är, desto längre är tiden för utvärdering och be-
slut. Inför inköpsbeslut sker först en utvärdering av SBT 
Resolver™ gentemot nuvarande leverantör av SBT-
typning. Om utvärderingen utfaller positivt krävs därefter 
att man validerar den nya produkten internt innan det 
finala beslutet tas om att byta leverantör. Denna valide-
ring, som syftar till att säkerställa interna rutiner och 
processer, tar tre till sex månader.  
 
Sedan tidigare finns mellan Conexio och det ameri-
kanska bolaget Celera ett samarbetsavtal som upphör 
den 31 december 2013. Detta bedöms kunna ha en 
gynnsam effekt på Allenex möjlighet att nå en stark posit-
ion också inom SBT-typning. Detta avtal har inneburit att 
Celera erhållit möjlighet att på licens producera och 
distribuera SBT-reagenser samt kunnat erbjuda Conexios 
mjukvara, Assign-SBT™, till kunder som använt deras 
produkter för SBT-typning. Abbott, som distribuerat Cele-
ras produkter, har byggt upp en stark marknadsposition 
genom dessa produkter och är leverantör av SBT-
produkter till motsvarande två tredjedelar av de ameri-
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kanska HLA-typningslaboratorierna som använder SBT-
teknologin. I Europa är motsvarande andel cirka en tred-
jedel. För Allenex, som exklusiv distributör av Conexios 
SBT-lösningar, innebär detta en möjlighet att snabbare 
och i större grad penetrera dessa två centrala mark-
nader. En stor anledning är att den mjukvara, Assign-
SBT™, som används av Allenex är en uppgraderad vers-
ion av den som tidigare använts exklusivt för Abbotts 
kunder. Allenex ser således en stor möjlighet att konver-
tera ytterligare laboratorier till Allenex lösning.  
 
Den kliniska användningen av SBT Resolver™ har nu 
startat och det finns idag köpande kunder av SBT Resol-
ver™ såväl i Nordamerika som i Europa. I Europa har 
Allenex via dotterbolaget Olerup GmbH konverterat elva 
laboratorier i slutskedet av 2012 och ytterligare kunder 
är nu i validerings- och utvärderingsfas.   
 
I USA, där HLA-laboratorierna generellt sett har högre 
volymer än vad som är fallet i Europa, används idag 
Allenex SBT-lösning vid fyra laboratorier. Tio laboratorier 
befinner sig i final validering medan ytterligare tio labora-
torier för närvarande befinner sig i utvärderingsfas. Till-
läggas bör att endast två laboratorier i USA efter utvärde-
ring har valt annan leverantör, medan tretton laboratorier 
valt att validera Allenex lösning framför andra alternativ. 
 

PRODUKTUTVECKLING 

Allenex SSP-produkter uppdateras kontinuerligt och 
strategin är att erbjuda så kompletta lösningar som 
möjligt. Därför sker kontinuerlig produktutveckling som 
syftar mot att bibehålla positionen som marknadsle-
dande. Vid stamcells- och organtransplantation finns för 
närvarande tre olika tekniker för att HLA-typa patienter 
och donatorer. SSO och SBT är automatiserade tekniker 
och under 2012 har Allenex påbörjat arbetet med att 
introducera SSP-produkter, s.k. Add-ons”, som skall 
komplettera de automatiserade teknikerna.  

Allenex avser även fortsättningsvis att vara i frontlinjen 
inom SSP-tekniken genom att kontinuerligt och frekvent 
uppdatera och anpassa sin produktportfölj, men även 
genom att utveckla nya produkter som syftar att komplet-
tera andra typningsmetoder, då främst Conexios SBT 
Resolver™. 
 
För korstestet XM-ONE®, inriktat på antikroppsdetektion, 
har flera nationella och regionala kliniska studier påbör-
jats både i USA och i Europa. Syftet med dessa studier är 
att ytterligare påvisa produktens kliniska värde. Under 
året har även ett samarbetsavtal tecknats med Universi-
tetskliniken i Heidelberg, Tyskland. Kliniken kommer att 
fungera som referenslaboratorium inom Europa där 
andra laboratorier kan beställa XM-ONE®-tester.  
 

RESULTAT  

Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till      
7,9 (- 88,1) Mkr. I resultatet ingår realiserade och oreali-
serade valutaeffekter om -3,7 Mkr. Resultatet för 2011 
belastades med nedskrivningar av immateriella tillgångar 
om -74,6 Mkr. 
 
Bakom årets positiva resultat jämfört med tidigare år 
ligger även den fortsatta försäljningsutvecklingen, effek-
tiviseringen i den nya organisationen, den ökade margi-
nal som kommer från att Olerup GmbH numera är ett 
dotterbolag samt effekterna av de åtgärder som vidtagits 
för att sänka kostnaderna. Jämfört med föregående år 
har kostnaden för ersättningar till anställda minskat med 
8,5 Mkr och övriga kostnader med 4,5 Mkr. (Olerup 
GmbH som konsoliderades från och med den 1 juni 
2011 och ingår med 12 månader 2012 jämfört med sju 
månader 2011). 
 
Verkligt värde för de kvarvarande två innehaven i bola-
gen AnaMar AB och ONCOlog Medical QA AB har fortsätt-
ningsvis bedömts till noll.  
 

VIKTIGA HÄNDELSER I KONCERNEN 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

• Vid utgången av anmälningsperioden den 11 januari 
2012 hade det uppköpserbjudande som i november 
2011 lämnats av Xenella Holding AB, gemensamt ägt 
av Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ), 
accepterats av innehavare till sammanlagt 11 174 
755 aktier i Allenex, motsvarande 9,3 procent av ak-
tierna och rösterna i bolaget.  

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet    

• Under april har Allenex sålt sitt innehav i intressebo-
laget Likvor AB mot en köpeskilling om 750 Tkr. Re-
dovisningsmässigt är innehavet upptaget till noll, var-
för överlåtelsen för Allenex innebar en motsvarande 
vinst under andra kvartalet 2012. 

• Under april har Allenex därutöver sålt sitt innehav i 
intressebolaget Pharmacolog i Uppsala AB mot en 
köpeskilling om 300 Tkr. Även här är innehavet redo-
visningsmässigt upptaget till noll, varför överlåtelsen 
för Allenex 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, påbör-
jade i juni en studie av XM-ONE® vid njurtransplantat-
ion. Beräknad inklusionstid är ett år, varefter patien-
terna kommer att följas upp under 6 månader. 

• University of Miami startade i juni en klinisk prövning 
av XM-ONE ® vid njurtransplantation. Beräknad inklus-
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ionstid är två år och patienterna följs upp under 6 
månader efter genomförd transplantation. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

• Allenex vann tillsammans med lokal distributör i 
Frankrike en central upphandling till den franska sta-
tens vävnadstypningslaboratorier (EFS). Det förvän-
tade värdet av upphandlingen är för Allenex 6 Mkr 
per år under fyra års tid (totalt 24 Mkr). Då hälften av 
dessa laboratorier är kunder redan idag innebär upp-
handlingen en nettoeffekt eller direkt försäljningsök-
ning med ca 3 Mkr per år (totalt 12 Mkr). 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

• Återstående belopp om 7,7 Mkr av bolagets konverti-
bellån (KV1) återbetalt utan konvertering. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

• Allenex dotterbolag AbSorber har tillsammans med 
EUROSTAM, ett konsortium av europeiska transplan-
tationscentra, erhållit ett bidrag som en del av EU-
kommissionens 7th Framework Programme, FP7. 
Syftet är att förbättra resultatet av njurtransplantat-
ioner hos patienter med ökad risk för komplikationer 
beroende på för stora genetiska avvikelser gentemot 
donator. Allenex korstest XM-ONE® kommer att an-
vändas löpande i hela projektet. Av det totala EU-
bidraget på 2,6 MEUR är AbSorbers del 215 000 EUR 
under en treårsperiod.  
 

• Ett ledande USA baserat HLA-laboratorium har valt 
Allenex amerikanska distributionsbolag Olerup, Inc. 
som leverantör av sekvensbaserad HLA-typning 
(SBT). Laboratoriet, som är ett av de tio största typ-
ningslaboratorierna i USA, har under en längre tid ut-
värderat och validerat SBT Resolver™ från Allenex 
partner Conexio Genomics. Laboratoriet har redan 
lagt sin initiala order, som även inkluderar mjukvaran 
Assign-SBT™ 3.6+. Det årliga försäljningsvärdet upp-
skattas till mer än 2 Mkr.   

 

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH 
FINANSIERING 

Verksamheten finansieras med eget kapital och lån. 
Räntebärande skulder uppgick till 99,0 (150,0) Mkr som 
huvudsakligen tagits upp för finansiering av förvärven av 
Olerup SSP och AbSorber. Allenex har under året slutbe-
talat konvertibellån ”KV1” med 40,8 Mkr samt amorterat 
banklån med 12 Mkr. Banklån om 30 Mkr samt de 31 
Mkr i konvertibellån till SSP Primers som förfaller den 30 
juni 2013 ingår i de refinansieringsdiskussioner som 
Allenex inlett med sin huvudbank.  

Soliditeten för koncernen uppgick till 63 (53) procent. 
Eget kapital för koncernen uppgick till 216,2 (219,8) Mkr, 
motsvarande 1,80 (1,83) kr per aktie. Likvida medel 
uppgick till 14,3 (80,5) Mkr. Kassaflödet från den lö-
pande verksamheten före förändring av rörelsekapital 
uppgick till 0,6 (-25,6) Mkr. Denna positiva förändring 
beror främst på försäljningsökning och reducerade kost-
nader. 

 

Konvertibler emitterade i juli 2008 ställda till SSP 
Primers AB. 

Konvertibeln uppgår till 31 Mkr med förfall den 30 juni 
2013. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 6 pro-
cent. Konverteringskursen är 35,72 kronor. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorerRisker och osäkerhetsfaktorerRisker och osäkerhetsfaktorerRisker och osäkerhetsfaktorer    

Allenex har sedan länge en väl etablerad verksamhet 
med välkända produkter inom området genomisk HLA-
typning baserad på SSP-tekniken och med betydande 
marknadsandelar. Samtidigt finns här en marknadsrisk. 
Konkurrens från andra producenter, övergång till mer 
automatiserade typningsprocesser liksom nya teknolo-
gier kan medföra att bolaget får svårigheter att försvara 
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 
distribueras på basis av samarbetsavtal med andra 
företag ökar möjligheterna att stärka marknadsposition-
en och lönsamheten samtidigt som det innebär en ökad 
risk mot bakgrund av de åtaganden med avseende på 
resursinsatser och kostnader som följer av avtalen. Det 
finns en förväntan att främst SBT-produkterna från det 
australienska 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 etable-
rade och det finns en risk att dessa inte når den förvän-
tade framgången. Förmågan att leverera rätt kvalitet i 
rätt tid är av såväl kortsiktig som långsiktig betydelse för 
verksamheten. Om samarbetspartnern inte förmår leve-
rera på grund av exempelvis avbrott i produktionen kan 
detta i väsentlig utsträckning påverka försäljningen nega-
tivt. 

Transplantationstestet XM-ONE® är främst förankrat som 
en forskningsprodukt för större centra. Arbete pågår med 
att få produkten etablerad i bred klinisk användning. 
Detta har visat sig ta längre tid än tidigare planerat 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 en unik produkt inom sitt område och har ett 
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betydande patentskydd. Det finns dock en risk att bola-
gets konkurrenter kan komma att utmana dessa patent 
eller på annat sätt kan introducera konkurrerande test-
metoder. 

Allenex har större delen av sin försäljning 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 valutarisk för verksam-
heten. Allenex använder sig ej av valutasäkring. 

För koncernen är det av allra högsta betydelse att attra-
hera och behålla kvalificerad personal för utveckling, 
produktion, marknadsföring, försäljning, logistik och ad-
ministration. 

Värdet på verksamheten är delvis beroende av förmågan 
att erhålla och försvara patent, andra immateriella rät-
tigheter samt specifik kunskap. Patentskyddet för medi-
cinska, medicintekniska och biotekniska produkter kan 
vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och 
tekniska frågor. Patent måste vanligtvis sökas och upp-
rätthållas i flera olika jurisdiktioner. Även utfärdade pa-
tent kan bestridas, ogiltigförklaras och kringgås. Detta 
kan leda till att Allenex och dess dotterbolags patent-
skydd upphör eller kortas ned i tid, vilket i sin tur kan 
leda till att man inte kan förhindra att konkurrenter 
marknadsför liknande produkter. Den osäkerhet som är 
förknippad med patent och som följer av patenttvister 
och andra processer kan ha negativ inverkan på Allenex 
och dess dotterbolags konkurrensförmåga 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 
produktansvarsförsäkringar. 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 
regulatoriska 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 bola-
gets resultat och finansiella ställning. 

Genom att Allenex konvertibellån (KV1) nu slutbetalats 
har belåningsrisken minskat. Kvar finns den lånerisk som 
är förknippad med förvärvet av Olerup SSP AB genom det 
konvertibellån om 31 Mkr som i juni 2008 tecknades av 
SSP Primers AB och som förfaller till betalning i juni 
2013.  

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 
negativ riktning, vilket kan försvåra den löpande finansie-
ringen. 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. 

 

MODERBOLAG  

Intäkterna för året uppgick till 2,6 (3,2) Mkr. Rörelseresul-
tatet för samma period uppgick till -13,7 (-27,3) Mkr. För-
säljning av två intressebolag har inneburit en realisations-
vinst om 1,0 Mkr. Bolagets koncerninterna långfristiga 
fordringar uppgår till 99,9 (92,1) Mkr. Likvida medel upp-
gick till 5,5 (55,3) Mkr. Kassaflödet från den löpande verk-
samheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -
17,9 (-31,1) Mkr. Antal anställda var 4 (6) st. vid utgången 
av året. 
 
AKTIEN OCH ÄGARE 

Största ägare 2012-12-31 Antal aktier Ägarandel % 

Mohammed Al Amoudi  43 678 850 36,3 

FastPartner AB (publ)  38 886 307 32,3 

Xenella Holding AB *) 11 174 755 9,3 

Mannersons Fastighets AB 6 774 152 5,6 

Länsförsäkringar småbolagsfond 3 327 500 2,8 

Avanza Pension 1 937 259 1,6 

Ingemar Lagerlöf 1 370 214 1,1 

Övriga 13 139 411 11,0 

Summa  120 288 448 100,0 

*) Xenella Holding AB är gemensamt ägt av Mohammed Al 
Amoudi och FastPartner AB (publ).  

    

RedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciper    
Allenex tillämpar International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den 
svenska Årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är 
upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningsla-
gen för koncernen och enligt Årsredovisningslagen för 
moderbolaget. 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som till-
lämpats för koncernen och moderbolaget överensstäm-
mer med de som användes vid upprättandet av den 
senaste årsredovisningen. 
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Kommande rapporttillfällen Kommande rapporttillfällen Kommande rapporttillfällen Kommande rapporttillfällen     
Delårsrapport januari-mars: 25 april 2013 
Årsredovisning 2012 kommer att publiceras senast vecka 18 på bolagets hemsida  
Delårsrapport januari-juni: augusti 2013 
Delårsrapport januari-september: november 2013 
 
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 23 maj 2013. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stäm-
man kan skriftligen begära detta hos bolaget. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Allenex (publ), Att: 
Årsstämma 2013, Box 122 83, 102 27 Stockholm alt arsstamma@allenex.se, och måste inkomma till bolaget senast 
den 11 april 2013, eller i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman. 
 
 
Stockholm den 21 februari 2013 
 
 
 
 
Anders Karlsson 
Verkställande direktör 
 
 
Denna bokslutskommuniké 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 rapport och tidigare finansiella rapporter finns även på 
www.allenex.com 
 
 
    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl. 14.00 
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Rapport över totalresultat för koncernen 2012 2011  2012  2011 

Belopp i Tkr OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1) 

Nettoomsättning 27 364 27 464 112 688 98 712 
Förändring av lager av färdiga varor  -564 -1 076 220 -2 225 
Aktiverat arbete för egen räkning - 732 - 5 153 
Övriga intäkter 862 1 116 3 445 3 662 
 27 662 28 236 116 353 105 302 
     

Råvaror och förnödenheter -5 795 -4 070 -18 089 -16 599 
Övriga kostnader -11 500 -12 030 -44 770 -49 236 
Kostnad för ersättningar till anställda -9 244 -12 873 -43 299 -51 760 
Avskrivningar  -548 -676 -2 262 -1 864 
Nedskrivningar immateriella tillgångar 0 -74 604 0 -74 604 
Resultat från andelar i intressebolag redovisade enligt  
kapitalandelsmetoden 1) 

- 0 - 668 

Rörelseresultat 575 -76 017 7 933 -88 093 
     

Värdeförändring/nedskrivning av investeringar i intresse-
bolagen  

0 -730 0 -414 687 

Resultat från intressebolag 0 - 1 050 - 
Övriga finansiella kostnader och intäkter -904 -1 115 -6 548 -11 008 
Resultat efter finansiella poster  -329 -77 862 2 435 -513 788 
     
Skatt 1 179 6 130 -2 160 9 125 
Periodens resultat 850 -71 732 275 -504 663 
 
Periodens övriga totalresultat 

    

Omräkningsdifferenser 525 -855 779 -695 
Totalresultat för perioden 1 375 -72 587 1 054 -505 358 
     
Resultat för perioden hänförligt till:     

Ägare till moderföretaget 3 983 -67 420 4 452 -498 572 
Innehav utan bestämmande inflytande  -3 133 -4 312 -4 177 -6 091 
     

Totalresultat för perioden hänförligt till:     

Ägare till moderföretaget 4 303 -68 002 4 655 -498 851 
Innehav utan bestämmande inflytande   -2 928 -4 585 -3 601 -6 507 
     
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 2) 0,03 -0,75 0,04 -7,23 
Antal utestående aktier i genomsnitt före/efter utspädn 2) 120 288 448 89 987 262 120 288 448 69 000 080 
Antal aktier vid periodens slut 120 288 448 120 288 448 120 288 448 120 288 448 
 

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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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

 

2012 2011 

Belopp i Tkr  31 DEC 31 DEC 
Tillgångar      
Goodwill  214 541 214 808 
Immateriella anläggningstillgångar  64 220 65 086 
Materiella anläggningstillgångar  4 496 5 968 
Andelar i intressebolag och andra innehav  0 0 
Uppskjuten skattefordran  8 711 10 389 
Summa anläggningstillgångar  291 968 296 251 
Varulager  21 701 21 050 
Kortfristiga fordringar   14 912 13 102 
Likvida medel  14 327 80 530 
Summa omsättningstillgångar  50 940 114 682 
Summa tillgångar  342 908 410 933 
    

Eget kapital och skulder    
Eget kapital   216 196 219 810 
Räntebärande långfristiga skulder  
Räntebärande långfristiga skulder 

 18 000 90 166 
Ej räntebärande långfristiga skulder och avsättningar  
 

 13 172 15 162 
Räntebärande kortfristiga skulder  
Räntebärande långfristiga skulder 

 80 774 59 817 
Ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar  
 

 14 766 25 978 
Summa eget kapital och skulder  342 908 410 933 

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 
 

2012 2011 
Belopp i Tkr  31 DEC 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 
Årets totalresultat  1 054 -505 358 
Belopp vid årets utgång  216 196 219 810 
Varav hänförligt till:    
Ägare till moderföretaget  222 025 222 038 
Innehav utan bestämmande inflytande   -5 829 -2 228 
 
 

   

 
 
Rapport över kassaflöden för koncernen 

 

2012 2011 

Belopp i Tkr  JAN-DEC JAN-DEC 

Resultat före finansiella poster  7 933 -88 093 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  3 794 75 066 
Finansiella poster   -7 353 -11 414 
Betalda inkomstskatter 
 

 -3 770 -1 192 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  604 -25 633 
    
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 
 

 -890 485 
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -3 450 3 578 
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -7 025 -305 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -10 761 -21 875 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1) 

 

961 -15 329 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2) 3) 
 

 -56 403 86 535 
Årets kassaflöde  -66 203 49 331 
Likvida medel vid årets början  80 530 31 199 

Likvida medel vid årets slut  14 327 80 530 
 

    
1) Försäljning av intressebolag ingår med 1 050 (0) Tkr. 
2) Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande ingår med 4 668 (3 235) Tkr. 
3)  Konvertibellån ”KV1” löst med 40 776 Tkr samt amortering banklån om 12 000 Tkr 

 
 

4)  
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Resultaträkning för moderbolaget 2012 2011  2012  2011 
Belopp i Tkr OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

Övriga intäkter 650 1 340 2 552 3 219 
     
Övriga externa kostnader -2 065 -3 318 -8 477 -15 045 
Personalkostnader -1 353 -3 773 -7 625 -15 365 
Avskrivningar  -43 -44 -174 -163 
Rörelseresultat -2 811 -5 795 -13 724 -27 354 
     
Nedskrivning av investeringar i intressebolagen 0 -730 0 -254 219 
Nedskrivning av aktier i dotterbolag  -2 000 -116 732 -2 000 -116 732 
Resultat från försäljning av intressebolag 0 - 1 050 - 
Övriga finansiella kostnader och intäkter -187 -759 237 -3 576 
Resultat efter finansiella poster -4 998 -124 016 -14 437 -401 881 
     
Bokslutsdispositioner     
Erhållna koncernbidrag 31 648 31 102 31 648 31 102 
Lämnade koncernbidrag -16 618 - -16 618 - 
Resultat före skatt 10 032 -92 914 593 -370 779 
     
Skatt  -297 -10 525 -297 -3 702 
Årets resultat 9 735 -103 439 296 -374 481 

 
Rapport över totalresultat för moderbolaget  

 

  
Periodens resultat 9 735 -103 439 296 -374 481 
Periodens övriga totalresultat - - - - 
Totalresultat för perioden 9 735 --103 439 296 -374 481 

 

Balansräkning för moderbolaget 2012 2011 

Belopp i Tkr 31 DEC 31 DEC 

Tillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 322 468 
Andelar i koncernbolag  57 378 57 378 
Andelar i intressebolag 0 0 
Långfristiga koncerninterna fordringar  99 872 92 122 
Uppskjuten skattefordran 1 626 1 923 
Summa anläggningstillgångar 159 198 151 891 
   
Kortfristiga fordringar  38 128 38 794 
Kassa och bank 5 480 55 320 
Summa omsättningstillgångar 43 608 94 114 
   
Summa tillgångar 
 

202 806 246 005 
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 163 621 163 325 
Långfristiga skulder 0 30 058 
Kortfristiga skulder 39 185 52 622 
Summa eget kapital och skulder 202 806 246 005 
   
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 
Årets resultat 296 -374 481 
Belopp vid periodens utgång 163 621 163 325 
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Kassaflöde för moderbolaget 2012 2011 

Belopp i Tkr JAN-DEC JAN-DEC 

Resultat före finansiella poster -13 724 -27 354 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 174 187 
Finansiella poster  -4 320 -6 289 
Betalda inkomstskatter 
 

0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -17 870 -33 456 
   
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 441 1 244 
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -3 909 -2 324 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -21 338 -34 536 
   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1) 2) 

 
12 274 -29 451 

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten) 3) 

 
-40 776 101 870 

Årets kassaflöde -49 840 37 883 
Likvida medel vid årets början 55 320 17 437 

Likvida medel vid årets slut 5 480 55 320 
 

1) Erhållen utdelning från dotterbolag med 2 400 (2 400) Tkr. 
2) Försäljning av intressebolag ingår med 1 050 (0) Tkr 
3) Konvertibellån ”KV1” är löst med 40 776 Tkr. 
    

Nyckeltal 2012 2011 

 JAN–DEC JAN-DEC 

   

Nettoomsättning, Tkr 112 688 98 712 

Rörelseresultat, Tkr 7 933 -88 093 

Resultat efter skatt, Tkr 275 -504 663 

Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 1) 0,04 -7,23 

Eget kapital per aktie, kr  1,80 1,83 

Soliditet, % 63 53 

Avkastning på eget kapital, % 2 -225 

Medelantal anställda  54 60 

Verkligt värde av intressebolagsportfölj, Tkr  0 0 

Bokfört värde intressebolagsportfölj, Tkr 0 0 

Antal utestående aktier vid periodens utgång 120 288 448 120 288 448 

Antal utestående aktier i genomsnitt 1) 120 288 448 69 000 080 

Börskurs vid årets slut, kr 0,85 1,49 
Börsvärde, Tkr 
 

102 245 179 230 
 
 

  
1,)       Omräkning av historiska värden har skett med hänsyn till fondemissionselement i nyemissionen under november 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definitioner: 
Resultat per aktie  Resultat efter skatt hänförligt till moderföretaget dividerat med genomsnittligt antal utestående 

aktier. 
Eget kapital per aktie  Eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. 
Soliditet  Eget kapital vid årets utgång i förhållande till balansomslutningen. 
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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. Produkten används inför transplantat-

ioner för att matcha donator med mottagare. 

Bättre matchning minskar risken för komplikat-

ioner till följd av transplantationen. HLA-typning 

är standard vid benmärgstransplantation (hema-

topoetisk stamcellstransplantation) men används 

också vid organtransplantationer (njure, lunga, 

hjärta med flera). Olerup SSP har 2011 tecknat 

ett femårigt exklusivt globalt (exkl. Australien, Nya 

Zeeland och Taiwan) avtal med Conexio Ge-

nomics, 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 och övriga värl-

den exkluderat Nord-, Latin- och Sydamerika samt 

Norden. 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 distributörer. Bolaget ägs av Olerup Internat-

ional 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 distribuerar bolaget sedan 

halvårsskiftet 2011 produkter från Conexio Genomics. 

I USA har bolaget en egen säljorganisation, medan 

försäljningen i Kanada samt Mellan- och Sydamerika 

hanteras via distributörer. Bolaget ägs av AbSorber till 

50 procent. För mer information besök 

www.olerup.com                                                                                     

 


