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Rapport över det första kvartalet 2020            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Januari – mars i sammandrag 
 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 11 475 (11 931) tkr. Justerat för bioprocessordern under första 
kvartalet 2019 som uppgick till 2,4 MSEK har tillväxten under kvartalet ökat med 20%. 

 Bruttoresultatet uppgick till 10 977 (11 140) tkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -847 (2 695) tkr. Kostnader av 
engångskaraktär avseende det pågående förvärvet av QED Bioscience Inc. har belastat 
rörelseresultatet med 1 354 tkr. 

 Rörelseresultatet uppgick till -1 889 (1 942) tkr. 

 Periodens totalresultat uppgick till -1 915 (1 591) tkr. 

 Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (0,03) kr. 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 506 (2 709) tkr. 

 Likvida medel vid periodens slut uppgick till 61 641 (11 025) tkr. 

 Genovis har tecknat en avsiktsförklaring för förvärv av samtliga aktier i det privatägda bolaget 
QED Bioscience Inc. baserat i San Diego, USA. Förvärvet sker mot kontant betalning som 
inklusive transaktionskostnader beräknas uppgå till 20 miljoner kronor  

 Genovis genomförde en riktad emission som tillförde bolaget 50 miljoner kronor före 
emissionskostnader. 

 

Försäljning per kvartal 2017 - 2020   
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Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör 
 
Covid-19 pandemin har under första kvartalet haft 
en viss påverkan på vår försäljning. Trots det växte 
vi kärnaffären med 20% justerat för den 
jämförelsestörande bioprocessordern från kvartal ett 
2019. Tillväxten i Europa och Nordamerika har varit 
fortsatt stark medan Asien, som utgör en mindre del 
av vår totala försäljning, har påverkats markant 
under februari och mars till följd av Covid-19.  
 
Under avslutningen av mars månad kunde vi se en 
dämpad kundaktivitet även i Europa och 
Nordamerika till följd av de restriktioner som 
infördes i många länder för att minska 
smittspridningen. Detta ledde till att ordrar inte 
kunde levereras till vissa kunder på grund av 
nedstängningar vilket påverkade intäkterna i slutet 
på mars. Vi uppskattar att förskjutna leveranser och 
geografisk påverkan, framförallt i Asien, dämpat 
intäkterna med cirka 10-15 procent under kvartalet.  
 
Min bedömning är att påverkan är av temporär 
karaktär och inte orsakad av underliggande 
drivkrafter i marknaden utan helt förenad med att 
läkemedelsbolag, forskningsinstitut och universitet 
reducerat operativa aktiviteter som en konsekvens 
av Covid-19 pandemin. Under inledningen av april 
har vi sett en gradvis ökad kundaktivitet i Asien.  
 
Precis som för flera andra branschkollegor kommer 
den omfattande nedstängningen av laboratorier, 
inställda konferenser och säljaktiviteter sannolikt få 
en dämpande effekt på vår försäljning på kort sikt. 
Vi står väl rustade inför ett sådant scenario även om 
tiden till en mer normal marknadssituation fortsatt är 
svårbedömd. Vi följer noggrant omvärlds-
utvecklingen och utvärderar alternativa 
kostnadsbesparingar i relation till verksamhetens 
utveckling och långsiktiga affärsstrategier.  
 
Parallellt får vi nu möjlighet att fokusera resurser till 
vår produktutveckling för att stå redo med flera nya 
produkter när marknaderna åter normaliseras. Vår 
operativa förmåga är intakt och vi ser i nuläget 
ingen påverkan i produktionskapacitet och 
distributionskedjor fungerar fortsatt väl. 
 
Trots utmanande tider för samhället i stort visar 
händelseutvecklingen till följd av viruspandemin 
tydligt på värdet av Genovis erbjudande av verktyg 
och teknologi för att öka förståelsen för biologiska 
processer vilket därmed kan hjälpa forskare att 
utveckla nya läkemedel och bättre diagnostik.  
 

Under de senaste veckorna har antikroppar och 
biologiska läkemedel lyfts fram som viktiga 
komponenter för att bekämpa viruspandemin. Vårt 
förestående förvärv av QED Bioscience är i detta 
perspektiv en möjlighet att adressera nya områden 
relevanta inom forskning och diagnostik baserade 
på antikroppar.  
 
Samtidigt har betydelsen av forskning inom 
infektionssjukdomar orsakade av virus blivit mycket 
tydlig, speciellt för den industrialiserade delen av 
världen. Utbrottet av Covid-19 kommer rimligen 
medföra att företag och samhällen kommer att 
allokera mer resurser till dessa områden under lång 
tid framöver för att stå bättre förberedda inför 
framtida pandemier. 
 
Inte kunde vi för någon månad sedan ana att kunder 
och vi själva skulle använda våra produkter för att 
undersöka hur virusproteiner ser ut i detalj, hur de 
interagerar med receptorer på människans celler, 
och vilken roll glykaner spelar för virusets förmåga 
att orsaka infektion och spridning. Det faktum att 
ytproteinet på viruset, som visualiseras i varje 
nyhetssändning, är täckt av glykaner visar på 
betydelsen av glykobiologi och bekräftar vårt 
strategiska mål att leverera nya enzymatiska 
verktyg inom glykanområden. 
 
Sammantaget gör det att jag behåller en stark 
positiv grundsyn för våra möjligheter att bidra till 
samhället i stort och Genovis tillväxt på sikt. 
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Genoviskoncernen i sammandrag 
 
Genovis ska genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för 
utveckling av framtidens läkemedel  
 

Genovis enzymer befinner sig på en marknad 
som omfattar hela life science och biotech supply 
industrin. Moderbolaget i Lund hanterar 
försäljningen på den europeiska marknaden och 
dotterbolaget Genovis Inc. hanterar försäljningen 
på den nordamerikanska marknaden. I Asien 
arbetar Genovis både med direktförsäljning och 
med distributörer som har god kännedom om den 
lokala marknaden.  
 
 

Genovis affärsmodell har ett långsiktigt och hållbart fokus då den bygger på två huvudsakliga 
strategier som tillsammans driver bolagets framgång: 
 

 Fortsätta att lansera nya unika produkter och därmed expandera produktportföljen 
för fortsatt tillväxt.  

 

 Målmedvetet arbeta för att kunderna ska använda Genovis produkter i flera steg 
längre fram i värdekedjan för läkemedelsutveckling.  

 
Bolaget ska vara kreativt och utveckla nya unika produkter som har ett högt värde för kunden. Nya 
produkter riktar sig främst till kunder som arbetar i upptäcktsfas eller i preklinisk utveckling. I denna fas 
är de flesta av bolagets kunder både nyfikna och angelägna om att testa nya analysmetoder eftersom 
det finns tydliga behov och utmaningar i att analysera biologiska läkemedel. Allt fler av Genovis   
kunder inom biopharmaindustrin använder nu produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av 
biologiska läkemedel och har förtroende för Genovis som leverantör av högkvalitativa innovativa 
produkter. Under året användes Genovis enzym också för första gången i ett kliniskt projekt inom 
tillverkning av en biologisk läkemedelskandidat. Genovis kommer fortsätta lansera innovativa 
produkter i takt med att varumärket stärks och kundbasen växer och breddas.  
 
 

Koncernens resultat i sammandrag 
 Kvartal 1 Helår 

 (tkr) 2020 2019 2019 

Nettoomsättning 11 475 11 931 60 549 

Bruttoresultat 10 977 11 140 56 187 

Rörelseresultat (EBIT) -1 889 1 942 10 066 

Periodens totalresultat -1 915 1 591 9 549 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 506 2 709 13 125 

Likvida medel vid periodens slut 61 641 11 025 14 992 

Resultat per aktie* (kronor) -0,03 0,03 0,15 
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Finansiell översikt 
 

Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 11 475 (11 931) tkr vilket innebar en 
försäljningsminskning om 4 procent. Justerat för bioprocessordern under första kvartalet 2019 som 
uppgick till 2 380 tkr har tillväxten under kvartalet ökat med 20% eller 1 924 tkr. Justerat för 
valutakurseffekter uppgår nettoomsättningen för kvartalet till 11 103 tkr  
 
Försäljningsintäkter, 12 månader rullande (2017 – 2020) 
 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 

För första kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till -847 (2 695) tkr.  
 
Rörelseresultat (EBIT) 
För kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till -1 889 (1 942) motsvarande en minskning 
med 3 831 tkr. 
 
Rörelseresultat (EBIT) rullande 12 månader 
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Totalresultat 

Totalresultat för kvartalet uppgick till -1 915 (1 591) tkr vilket motsvarar en minskning med 3 506 tkr. 
Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,03 (0,03) 
kr. 

 
Kostnader 

Koncernens totala kostnader uppgick till 13 915 (10 285) tkr. Kostnaderna fördelar sig på råvaror och 
förnödenheter 1 049 (1 087) tkr, personalkostnader som ökade med 1 319 tkr till 6 101(4 782) tkr. 
Övriga externa kostnader ökade med 706 tkr till 4 369 (3 663) tkr och övriga rörelsekostnader uppgick 
till 1 354 (0) tkr. Övriga rörelsekostnader består av omkostnader i samband med det pågående 
förvärvet av samtliga aktier i det privatägda bolaget QED Bioscience Inc. baserat i San Diego, USA. 

 
Investeringar  

Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 742 (725) tkr varav 395 (592) tkr är hänförliga till materiella 
anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 347 (133) tkr avser investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar.  
 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 83 385 (27 662) tkr efter beaktande av kvartalets resultat. 
Eget kapital per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter 
utspädning vid periodens slut var 1,30 (0,44) kr. Koncernens soliditet vid kvartalets slut var 87 (70) 
procent.  
 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 61 641 (11 025) tkr. Med beaktande av 
förväntade intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva 
bolaget den kommande tolvmånadersperioden.  
 
Koncernens kassaflöde för kvartalet uppgick till 46 649 (1 444) tkr. Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten uppgick till -783 (-540) tkr.  

 
Räntebärande skulder finns endast i koncernen, där skulder till kreditinstitut i sin helhet avser 
nuvärdesberäknade framtida leasingavgifter, däri ingår även hyra för lokaler. 
 
Skulder till kreditinstitut (tkr) 
 

Långfristiga räntebärande skulder   

Förfaller mellan 1 och 4 år  1 982 
  

Kortfristiga räntebärande skulder  

Förfaller inom 1 år  2 151  

 

 

Skatt 

Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid 
periodens utgång till 1 718 (1 718) tkr. Det är styrelsens bedömning att framtida skattepliktiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga förlusterna kan 
utnyttjas. 
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Anställda 

Den 31 mars 2020 var antalet anställda i koncernen tjugosex personer, en ökning med tre anställda, 
jämfört med samma period föregående år då antalet anställda i koncernen var tjugotre personer. I 
moderbolaget i Lund är tjugofem personer är anställda och en person är anställd i dotterbolaget 
Genovis Inc. i USA. 
 
Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets slut till 16 366 429 kr och totalt antal aktier uppgick till 
65 465 714 med ett kvotvärde på 0,25 kr. Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm, 
bolagets kortnamn är GENO. First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad avsedd för små och 
växande företag, med en mindre omfattande regelbok än huvudmarknaden 

 
Moderbolaget 

Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; 
försäljning av produkter och/eller av forskningsbaserade innovationer. Enligt Genovis bedömning är 
definitionen av geografiska områden enligt IFRS 8 inte uppfyllt varför något sekundärt segment inte 
finns. 
 
Intäkter  
Intäkterna för det första kvartalet, inklusive förändring lager färdiga varor, uppgick till 9 612 (9 043) tkr 
varav 9 061 (5 029) tkr utgör intäkter från försäljning och 551 (289) tkr utgör övriga intäkter. Övriga 
intäkter avser valutakursvinster.  
 

Kostnader 

Moderbolagets totala kostnader för perioden uppgick till 11 718 (8 100) tkr. 

 

Resultat 

Resultatet för det första kvartalet uppgick till -2 106 (943) tkr. 

 

Investeringar 

Nettoinvesteringarna uppgick till 742 (725) tkr varav 395 (592) tkr är hänförliga till materiella 
anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 347 (133) tkr avser investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar.  
 
Skatt 
Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid kvartalets utgång till 1 718  
(1 718) tkr, motsvarande ett underskottsavdrag på 8 028 tkr. Det är styrelsens bedömning att framtida 
skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga 
förlusterna kan utnyttjas. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 171 (169) mkr. 

 

Dotterbolaget Genovis Inc. 

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

Transaktioner med närstående 

Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 
15,83 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye AB där Mikael Lönn också är styrelseledamot. 
Genovis har under perioden köpt analystjänster från Redeye AB för totalt 105 tkr. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter perioden utgång. 

 
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. Huvuddelen av utvecklingsprojekten följer 
uppsatt plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det 
gäller nya produkter och försäljning. 
 
Utbrottet av Covid-19 under första kvartalet 2020, kommer påverka rådande omvärldsklimat 
signifikant. Osäkerheten kring de kommande ekonomiska effekterna av spridningen av Covid-19 gör 
att ledningen i dagsläget inte kan göra en mer specifik bedömning om påverkan på bolaget på kort 
och lång sikt. 
 

Riskfaktorer 

Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte 
förändrats sedan den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis 
väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat 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 2019 sidan 56.  
 

Revisorns granskning 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 

Kommande rapporttillfällen  

Halvårsrapport   1 januari - 30 juni 2020    13 augusti 2020 
Delårsrapport  1 januari - 30 september 2020   5 november 2020 
Bokslutsrapport   1 januari - 31 december 2020   11 februari 2021 
Kvartalsrapport   1 januari - 31 mars 2021    29 april 2021 
 
Rapporter kan hämtas på Genovis webbplats: 

https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter 
eller rekvireras från bolaget per telefon alternativt brev: Genovis AB, Box 790,  
220 07 Lund. Tel: 046-10 12 30  
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Certified adviser 

Erik Penser Bank, +46 (0)8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är certified adviser till Genovis. 
 

Årsstämma  
Årsstämma i Genovis AB kommer att hållas tisdagen den 5 maj 2020 kl 15:00 på Scheelevägen 2 
(Medicon Village) i Lund. För att minska risken för smittspridning kommer Genovis årsstämma 2020 
att hållas kort och genomföras utan efterkommande mingel och förtäring. 
 

Framtidsinriktad information 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Genovis koncernlednings 
nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 
framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att 
visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som 
framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar 
avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och 
variationer i valutakurser. 

 
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. 

 

För ytterligare information  

Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida: genovis.com 
För frågor om denna rapport, vänligen kontakta: Fredrik Olsson, vd och koncernchef, tel:  
+46 (0)46-10 12 33. 
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Finansiell information - Koncernen 
 
Rapport över totalresultat 

 
  Kvartal 1 Helår  

(tkr) 2020 2019 2019 

Nettoomsättning 11 475 11 931 60 549 

Förändring lager färdiga varor 4 7 2 417 

Övriga rörelseintäkter/kostnader* 547 289 53 

Råvaror och förnödenheter -1 049 -1 087 -6 832 

Bruttoresultat 10 977 11 140 56 187 

      

Personalkostnader -6 101 -4 782 -22 081 

Övriga externa kostnader -4 369 -3 663 -16 996 

Övriga rörelsekostnader -1 354 0 -3 547 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) -847 2 695 13 563 

  
    

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 042 -753 -3 497 

Rörelseresultat (EBIT) -1 889 1 942 10 066 

      

Finansnetto -72 -110 -399 

Resultat efter finansiella poster  -1 961 1 832 9 667 

      

Skatt -45 -268 -116 

Periodens resultat efter skatt -2 006 1 564 9 551 

    
Poster som senare kan  
omklassificeras till resultaträkningen    

Omräkning av utländskt dotterbolag 91 27 -2 

Periodens totalresultat -1 915 1 591 9 549 
* Övriga rörelseintäkter/kostnader avser valutakursförändringar. 
Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 
 
 Kvartal 1 Helår 

 2020 2019 2019 

Resultat per aktie (kr)* -0,03 0,03 0,15 

Antal aktier    

Vägt genomsnitt under perioden 63 967 428 63 100 000 63 100 000 

Antal aktier vid periodens början 63 100 000 63 100 000 63 100 000 

Antal aktier vid periodens slut 65 465 714 63 100 000 63 100 000 

Börskurs vid periodens slut, kr 20,70 14,35 25,00 
* Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning 
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Balansräkning i sammandrag 

 
 

31 mar 31 mar 31 dec 
(tkr) 2020 2019 2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 3 448 2 654 3 218 

Materiella anläggningstillgångar 9 176 6 279 9 470 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 19 349 17 909 19 645 

Likvida medel 61 641 11 025 14 992 

Summa tillgångar 95 332 39 585 49 043 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital 83 385 27 662 35 620 

Långfristiga skulder 1 982 2940 2 134 

Kortfristiga skulder 9 965 8 983 11 289 

Summa eget kapital och skulder 95 332 39 585 49 043 

 
 
 
 
Förändring i eget kapital 
 

 31 mar 31 mar 31 dec 
(tkr) 2020 2019 2019 

Ingående balans 35 620 26 071 26 071 

Nyemission 49 680 0 0 

Valutadifferens 91 27 -2 

Periodens resultat -2 006 1 564 9 551 

Belopp vid periodens slut 83 385 27 662 35 620 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 83 385 27 662 35 620 

      

 31 mar 31 mar 31 dec 

Finansiella nyckeltal 2020 2019 2019 

Soliditet (%) 87 70 73 

Eget kapital per aktie vid periodens slut* (kr) 1,30 0,44 0,56 
 
* Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning. 

 
 
 



 FINANSIELL INFORMATION - KONCERNEN
   
 

GENOVIS RAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2020   11 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

 
 

Kvartal 1 Helår 
(tkr) 2020 2019 2019 

Periodens rörelseresultat -1 889 1 943 10 067 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 1 042 752 6 953 

Förändring av rörelsekapital -587 124 -3 496 

Finansnetto -72 -110 -399 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 506 2 709 13 125 

Investeringsverksamheten -742 -725 -5 154 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -2 248 1 984 7 971 

Finansieringsverksamheten -783 -540 -2 560 

Nyemission 49 680 0 0 

Periodens kassaflöde 46 649 1 444 5 411 

      

Likvida medel vid periodens början 14 992 9 581 9 581 

Likvida medel vid periodens slut 61 641 11 025 14 992 
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Finansiell information – Moderbolaget  
 
Resultaträkning i sammandrag 
 

 Kvartal 1 Helår 
(tkr) 2020 2019 2019 
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager 
färdigställda varor 9 612 9 043 53 332 

Rörelsens kostnader -11 718 -8 100 -44 112 

Rörelseresultat -2 106 943 9 220 

Finansnetto 0 0 -2 

Periodens resultat -2 106 943 9 218 
 
 
 

Balansräkning i sammandrag 
 

31 mar 31 mar 31 dec 
(tkr) 2020 2019 2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 10 407 6 252 9 962 

Omsättningstillgångar 18 438 16 497 18 573 

Likvida medel 60 107 9 172 13 681 

Summa tillgångar 88 952 31 921 42 216 

     

 
31 mar 31 mar 31 dec 

(tkr) 2020 2019 2019 

Eget kapital och skulder    

Bundet eget kapital 16 466 15 775 15 775 

Fritt eget kapital 65 762 10 604 18 879 

Skulder     

Kortfristiga skulder 6 724 5 542 7 562 

Summa eget kapital och skulder 88 952 31 921 42 216 
 
 

Förändring i eget kapital 
 

31 mar 31 mar 31 dec 
(tkr) 2020 2019 2019 

Ingående balans 34 654 25 436 25 436 

Nyemission 49 680 0 0 

Periodens resultat -2 106 943 9 218 

Eget kapital vid periodens utgång 82 228 26 379 34 654 

Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 82 228 26 379 34 654 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

 
Kvartal 1 Helår 

(tkr) 2020 2019 2019 

Periodens rörelseresultat -2 105 943 9 219 

Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 297 193 4 369 

Förändring av rörelsekapital -704 164 -3 348 

Finansnetto 0 0 -2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 512 1 300 10 238 

Investeringsverksamheten -742 -725 -5 154 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3 254 575 5 084 

Finansieringsverksamheten 49 680 0 0 

Periodens kassaflöde 46 426 575 5 084 

      

Likvida medel vid periodens början 13 681 8 597 8 597 

Likvida medel vid periodens slut 60 107 9 172 13 681  

 
 

 

 

 

Styrelsens och verkställande direktörens intygande 

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 29 april 2020 
Genovis AB (publ.) 
 
 
För styrelsen Fredrik Olsson 
Verkställande direktör 
 

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 29 april 2020. 
 
 
This information is also available in English. Please visit;  https://investor.genovis.com/en/ 


