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Redogörelse över väsentliga händelser efter utgången av 2017 

Efter räkenskapsåret 2017 har vi sett år 2018 med fortsatt tillväxt och stabilitet inom Bluefish 
Pharmaceuticals. Företaget har målmedvetet och strategiskt fokuserat på verksamhetsutveckling och 
stabila processer med bättre möjlighet att tillvara de möjligheter som skapats på marknaden.  

Lönsamheten ökade under 2018 jämfört med föregående vilket visar att omställningen vi gjort i 
verksamheten i riktning mot stabilitet och fortsatt tillväxt varit lyckad. Vi räknar med att 2019 blir ett 
ytterligare stabilt och framgångsrikt år och att vi kommer att skapa en bättre lönsamhet för 
företaget. 

Under 2018 har den tredje av våra egenutvecklade produker i portföljen, Anagrelid, blivit godkänd i 
de flesta länder där vi planerar att lansera produkten och vi har höga förväntningar på försäljningen 
för 2019. Hydroxyzine som är en egenutvecklad produkt och lanserades under 2017, har ökat i 
försäljning under året och återfinns nu bland företagets tio största produkter. Det känns bra att se att 
Bluefish egenutvecklade produkter visar på så goda försäljningsresultat och vi ser med tillförsikt fram 
emot ytterligare tillväxt under året. 

Totalt ökade försäljningen med 9 procent och marginalen förbättrades till över 50 procent under 
2018 då vi lyckades med marignalhöjningar i flera länder. Omkostnaderna har hållits på stabil nivå 
men försäljningskostnaderna ökar naturligtvis något i takt med ökade volymer. Sverige har under 
året med sin tillväxt tagit plats som en av våra största marknader tillsammans med Tyskland, Spanien 
och Polen. Den stärkta försäljningsorganisationen i Polen och Sverige har gett önskat resultat i 
försäljningsökning. De initiativ vi fokuserat på under året visar att vi bygger en framgångsrik modell 
för fortsatt tillväxt. Vårt nyöppnade försäljningskontor på Irland kom igång senare än planerat vilket 
påverkat resultatet. Årets sista månader visade på en försäljning i nivå med förväntningar vilket 
stärker oss i tron på ett framgångsrikt 2019 på Irland. 

Sammantaget ledde detta till en högre omsättning och ett bättre rörelseresultat 2018 än året innan 
som också var ett omställningsår. 

Under året har vi arbetat med produktportföljen och identifierat nya möjligheter för tillväxt samt 
startat två nya utvecklingsprojekt på vårt eget laboratorium med planerad lansering 2021 och 2022. 
Vi fortsätter vår satsning på egen utveckling och räknar med att lansera Hydroxyzine på fler 
marknader under 2019 samt att försäljningen av Anagrelid kommer igång på de marknader där vi fått 
godkännande, ytterligare marknader väntar på myndighetsgodkännande under 2019. Vi har också 
fortsatta planer på att lansera ytterligare produkter på utvalda marknader under året.  

AIMFA, gruppen för Farmaceutisk forskning och marknadsföring i Spanien har tilldelat Bluefish 
Pharmaceuticals en utmärkelse för den mest framgångsrika generiska lanseringen 2017 i kategorin 
”Innovation Award” för bästa lanseringen inom Generiska läkemedel för lanseringen av Diazepam 
2017 i Spanien. 

Styrelseledamot Nivedan Bharadwaj har efter räkenskapsårets utgång lämnat sitt uppdrag. Vidare 
har Anders Svensson ersatts med Jane Benyamin som CFO och Astha Seghar, HR, har ersatts av Milee 
Mathew under första kvartalet av 2018. 
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Under 2018 har större avskrivningar och nedskrivningar jämfört med budget tillsammans med det för 
bolaget uppsatta transferregler där moderbolaget är skyldigt att ta eventuella förluster i 
dotterbolagen försatt Moderbolaget i en Kontrollbalansräkningssituation. En uppdaterad formell 
kontrollbalansräkning beräknades per 2018-12-31. Denna visade att aktiekapitalet i moderbolaget 
inte var förbrukat till mindre än 50%. Om än precis ovanför gränsen enligt Aktiebolagslagens krav, är 
detta inte tillräckligt och bolagets revisorer har informerat om att de kommer att kräva en nogrann 
uppföljning av kapitalutvecklingen.  

Ledning har tillsammans med styrelsen bevakat utvecklingen av aktiekapitalet i moderbolaget och vid 
en ny kontrollbalansräkning beräknad per den 2019-01-31 har styrelsen konstaterat att mer än 50% 
av aktiekapitalet i moderbolaget är förbrukat. Styrelsen har därför vid styrelsemöte den 2 april 2019 
fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 6 000 000 SEK genom att med företrädesrätt 
för aktieägarna emittera högst 30 000 000 aktier under förutsättning av årsstämmans godkännande. 

Styrelsen har beslutat att Erik Penser Bank AB kommer att medverka som finansiell rådgivare och 
emissionsinstitut i emissionen, vilken förutsätts kunna genomföras enligt ett standardiserat 
förfarande för företrädesemission. 
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Stockholm den 23 april 2019 

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) 

Styrelsen 

 
 
 

____________________  
Gerald Engström 

____________________  
Erika Kjellberg Eriksson 

 
____________________  
Karl Karlsson 
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STYRELSENS REDOGÖRELSE AVSEENDE 
KVITTNING 

 

Styrelsen för Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673-9164 (”Bolaget”) får härmed 
avge följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551).  

• Följande aktieägare har existerande fordringar på Bolaget uppgående till totalt 
15.000.000 SEK. 

Aktieägare Utestående belopp  
556656-4638 
FÄRNA INVEST AB 
C/O GERALD 
ENGSTRÖM/SYSTEMAIR AB 
739 30  SKINNSKATTEBERG 

7.500.000 

556624-5717 + 
NEXTTOBE AB   
751 83 UPPSALA 
  

7.500.000 

  
Totalt 15.000.000 SEK 

• Aktieägarna listade ovan har rätt att kvitta sina respektive fordringar [i dess helhet] 
mot aktier i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 1. 

Styrelsen bedömer att kvittningsemissionen är till fördel för Bolaget. 
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