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NYA PRODUKTER OCH KRAFTIGT ÖKAD FÖRSÄLJNING 
 
 

 
Perioden januari – mars 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 45 % till 2 886 (1 984) kSEK. 

 

• Totalresultatet försämrades med 1 168 kSEK till -5 006 (-3 838) kSEK. 

 

• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning försämrades med 0,04 SEK till -0,23 (-0,19) SEK. 

 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 854 (-6 213) kSEK. 

 
 
• Genovis introducerade ett nytt enzym som marknadsförs under namnet GingisKHAN™ till kunder inom 

främst läkemedelsindustrin för karaktärisering av antikroppsbaserade läkemedel.  
 

• Genovis introducerade ett nytt tjänstekoncept där bolaget på uppdrag av kund genomför 
antikroppsfragmentering med ”Smart Enzymes” vilket öppnar en ny marknadsnisch för bolagets produkter. 

 
• I januari 2015 registrerade Genovis dotterbolaget Genovis Inc. i delstaten Delaware, USA, för att öka sin 

närvaro på den Nordamerikanska marknaden.  

 

Perioden jan – mars  
  2015 2014 Förändring  

Nettoomsättning 2 886 1 984 45% 
Övriga rörelseintäkter 231 386 -40% 
Periodens kostnader -8 117 -6 248 30% 
Rörelseresultat -5 000 -3 878 -29% 
Periodens totalresultat -5 006 -3 838 -30% 
Totalresultat per aktie baserat på ett vägt 
genomsnitt av antalet utställda aktier -0,23 -0,19 -21% 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 854 -6 213 22% 
Likvida medel vid periodens slut 1 724 5 080 -66% 
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Lansering av efterfrågad produkt och de bästa försäljningssiffrorna någonsin 
 
Under kvartalet som gått har vi fått en första bekräftelse på att vår nya försäljningsstrategi, pipeline och fokus på 

vårt kunderbjudande ger resultat. Vår försäljning ökade med 45 procent under det första kvartalet i jämförelse 

med samma period förra året. Ser vi enbart till den löpande försäljningen av varor och tjänster och inte till 

ersättning för utvecklingsprojekt, så är det en ökning med 73 procent i jämförelse med föregående år.  

 

Försäljningen i USA ökar med 51 procent och i Europa med 29 procent. Det goda resultatet förklaras delvis av 

valutaeffekter på den amerikanska marknaden, men är till största del en reell försäljningsökning. Vi ser en fortsatt 

tillväxt i antalet nya kunder och antalet enskilda order ökade med 68 procent i jämförelse med samma period förra 

året.  

 

Kostnaderna ökar med 30 procent, detta är till del en konsekvens av kostnader förknippade med personal- och 

uppstartskostnader för vår säljorganisation i USA. Genovis Inc har ett kontor i Boston och lager i San Diego. 

Verksamheten har fått en flygande start och idag kan vi ge våra amerikanska kunder full support och leverans 

inom 24 timmar. Den största kostnadsökningen i jämförelse med samma period föregående år orsakas främst av 

kostnader relaterade till stämningen mot Promega. Resultatet påverkas negativt till följd av detta. Genovis har 

dock en försäkring som säkerställer att vi minimerar de legala kostnaderna i det fallet.  

 

Som en del i utvecklingen av vår pipeline lanserade vi i mars den första av flera nya enzym, GingisKHAN™. Det 

är ett enzym som efterfrågats på marknaden och vars marknadspotential bedöms vara ca 10 miljoner USD. 

GingisKHAN är ett enzym som delar en antikropp mycket snabbt på en specifik plats i molekylen. Produkten 

kompletterar FabRICATOR® och FabULOUS® men kan dessutom användas vid studier av intakta Fab och Fc 

fragment. Detta är viktigt för Genovis kunder i analyser som till exempel; kristallisering, studier av bispecifika 

antikroppar och för studier av antikroppens tredimensionella struktur. Samma dag som lanseringen genomfördes 

tog vi emot de första orderna och det ska bli spännande att fortsätta arbetet med lanseringen under våren. 

 

Baserat på utvecklingen under det första kvartalet känns det som de strategiska beslut som vi tog förra året nu får 

utdelning. Vi kommer att fortsätta utveckla våra försäljningsinsatser och lansera ytterligare tre produkter under 

året med siktet att öka antalet kunder och hålla försäljningen på en fortsatt hög nivå. 

 

Sarah Fredriksson 

Verkställande direktör 
 
 

Produkter 
Genovis säljer produkter i form av enzym, till kunder som använder det som förbrukningsvara. Kunderna 

använder produkterna i återkommande processer. Förutom själva produkten erbjuder Genovis globala leveranser 

och support inom 24 timmar. Under produktutvecklingen lägger Genovis stor vikt vid att kundens upplevelse ska 

bli så positiv som möjligt, vilket innebär att produkterna måste vara robusta, enkla att använda och vara stabila 

under frakt och lagring. Standardiserade format, tydliga instruktioner samt en nära kundrelation är viktiga inslag 

för att se till att produkten fungerar som tänkt även för en ovan kund.  
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De aktiva komponenterna i Genovis produkter utgörs av FabRICATOR®, FabULOUS®, IgGZERO®, GlycINATOR® 

eller GingisKHAN™. FabRICATOR är ett unikt enzym som klyver antikroppar i två delar, ett Fab-fragment och ett 

Fc-fragment, med mycket hög precision. FabULOUS är ett enzym som klyver en antikropp i tre delar och 

produkten är ett komplement till FabRICATOR. Kunden kan använda de båda produkterna tillsammans i en snabb 

metod för att i detalj karaktärisera den så kallade hingeregionen i en antikropp, vilket bland annat är viktigt i 

många ADC (Antibody Drug Conjugate) läkemedelskandidater. IgGZERO är ett protein som specifikt klyver av 

sockermolekyler som finns naturligt på antikroppar för så kallad glykananalys. GlycINATOR är ytterligare ett 

enzym som snabbt kan klyva av sockermolekyler från en antikropp. Genom att använda IgGZERO i kombination 

med GlycINATOR är det möjligt att göra en enkel kvantitativ analys av så kallade high 

mannos molekyler på antikroppar. Just mannos är en viktig parameter att förstå och hantera vid utveckling av 

produktionsprocesser för antikroppsbaserade läkemedel. GingisKHAN™ är ett enzym som delar humana 

antikroppar i tre delar. Produkten kompletterar FabRICATOR och FabULOUS men kan dessutom användas vid 

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

Produkterna kan beställas ur ett standardsortiment eller som custom-made produkter. Kunderna använder 

produkterna för screening av nya läkemedelssubstanser och för kvalitetskontroll i utveckling och produktion av 

nya antikroppsbaserade läkemedel.  
 

 

Intäkter 
Företagsledningen har fastställt att Genovis verksamhet endast omfattar ett rörelsesegment som utgörs av unika 

enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 886 (1 984) kSEK vilket är en försäljningsökning med ca 45 % i 

jämförelse med samma period föregående år. Övriga intäkter uppgick under perioden till 231 (386) kSEK) och 

utgörs av forskningsstöd och kursvinster.  

 

Intäkter per geografiskt område (kSEK) 
 

 
  
 

Rörelseresultat 
För perioden uppgick rörelseresultatet till -5 000 (-3 878) kSEK. Finansnetto för perioden uppgick till -4 (40) kSEK. 

Redovisat resultat för perioden försämrades -5 006 (-3 838) kSEK . 

 
 

 

 

jan-mars jan-dec 
2015 2014 2014 

Sverige 11 26 334  

Övriga Europa 961 728 2 801 

Nordamerika 1 750 1 164 4 841 

Övriga länder 164 66 276 

Totalt 2 886 1 984 8 252 



	  

Kvartalsrapport januari-mars 2015 4 

Kvartalsrapport januari-mars 2015 
	  

 

Kostnader 

Koncernens totala kostnader under perioden uppgick till -8 117 (-6 248) kSEK. Rörelsekostnaderna fördelas på 

råvaror och förnödenheter -629 (-754) kSEK. Externa kostnader ökade med 1 795 kSEK till -4 050 (-2 255) kSEK. 

De ökade kostnaderna är främst hänförliga till den pågående patenttvisten. Personalkostnader ökade med  

103 kSEK till -3 045 (-2 942) kSEK.  
 

Koncernens investeringar och kassaflöde 
Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 610 (1 266) kSEK varav 10 (823) kSEK är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 600 (443) kSEK avser investeringar 

i immateriella anläggningstillgångar.  

Periodens kassaflöde uppgick till 1 036 (4 600) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till  

1 500 (27 078) kSEK och utgörs av upptaget lån från huvudägare Mikael Lönn.  
 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 1 724 (23 080) kSEK. Det 

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

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

företrädesemissionen som styrelsen beslutat om, under förutsättning av godkännande vid årsstämman den 5 maj 

2015. 

 

Bolaget har inte några räntebärande skulder utöver den bryggfinansiering om totalt 3 MSEK som ställts av 

huvudägaren Mikael Lönn. Bryggfinansieringen avser att täcka kostnaderna för bolagets löpande förvaltning tills 

dess att bolaget erhållit finansiering via företrädesemissionen. Under perioden har 1,5 MSEK utbetalats, lånet 

löper med 5,5 % ränta. 

 

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 9 577 kSEK efter beaktande av periodens resultat. Resultat per aktie 

baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,23 (-0,19) SEK. Koncernens soliditet vid 

periodens slut var 58 % och eget kapital per aktie var 2,44 (2,26) SEK baserat på fullt utspätt antal aktier i 

genomsnitt vid periodens slut.  
 

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

utgång till 1 718 (3 436) kSEK. 
 

Anställda 
Den 31 mars 2015 var antalet anställda i koncernen sexton personer jämfört med samma period föregående år 

då antalet anställda i koncernen var femton personer. För båda perioderna var samtliga anställda i moderbolaget. 

En medarbetare arbetar som industridoktorand till 80 procent. 
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Aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 8 738 260,80 SEK. Totalt antal aktier uppgick till 21 845 652 med ett 

kvotvärde på 0,40 SEK. Genovis aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North, bolagets kortnamn är GENO. 

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

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

Consensus är Certified Adviser åt Genovis,  

tel: 031-745 50 00. 
 

Moderbolaget 
Intäkterna för perioden uppgick till 3 377 (2 751) kSEK varav 2 509 (1 910) kSEK utgör intäkter från extern 

försäljning. Övriga intäkter under perioden uppgick till 869 (841) kSEK varav 638 (706) kSEK utgör uthyrning av 

personal till dotterbolaget och resterande utgörs av forskningsstöd från VINNOVA och valutavinst.  

 

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -7 352 (-5 675) kSEK och är huvudsakligen hänförbara till 

personalkostnader, marknadsföring och utvecklingsprojekt.  

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 975 (-2 924) kSEK och resultat efter finansnetto till -5 028 (-3 834) 

kSEK. Periodens resultat uppgick till -5 028 (-3 834) kSEK.  

 

Moderbolagets resultaträkning belastas med ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget om 1 050 (950) kSEK. 

Efter det att nanoportföljen lades över i dotterbolaget har personal hyrts in från Genovis för att driva verksamheten 

och ökningen från föregående år täcker till största delen lönekostnaderna i dotterbolaget. Nettoinvesteringarna 

uppgick till 73 (1 159) kSEK. Likviditeten vid periodens slut uppgick till 1 549 (4 491) kSEK.  

 

Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 1 718 (3 436) kSEK 

motsvarande ett underskottsavdrag på ca 7,8 MSEK, vilket förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar 

framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 129 MSEK. 
 

Dotterbolaget GeccoDots AB 
GeccoDots utvecklar och producerar nanostrukturer som ger god kontrast i magnetkamera, ultraljud, optisk 

avbildning och PET/SPECT kamera. På GeccoDots hemsida, www.geccodots.com, finns presentationer av 

samtliga produkter. Projekten i bolaget drivs främst i egen regi men också med extern finansiering och i form av 

samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet. Tekniken bakom de utvecklade produkterna har 

ursprungligen tagits fram i Genovis men därefter överförts till GeccoDots. Dotterbolaget har inte någon anställd 

personal men hyr in personal från Genovis i den utsträckning behov uppkommer. 
 

Transaktioner med närstående 
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 22,15 procent, 

äger 14,8 procent av aktierna i Redeye där Mikael Lönn också är styrelseledamot. Genovis har under första 

kvartalet 2015 köpt analystjänster från Redeye för totalt 165 kSEK. Det finns ett avtal mellan Mikael Lönn och 

Genovis där Mikael lönn via lån finansierar bolaget till dess att bolaget erhållit finansiering via den fullt 

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

årsstämman den 5 maj 2015. 
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Händelser efter periodens utgång 
Styrelsen i Genovis AB (publ) har beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 5 maj 2015 samt fattat beslut om 

genomförande av en fullt garanterad företrädesemission under förutsättning av godkännande vid årsstämman den 

5 maj 2015. Emissionen omfattar högst 14 563 768 aktier och teckningskursen ska vara 1 SEK per aktie. Vid full 

teckning i nyemissionen tillförs Genovis cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader.  

 

Utsikter 
Genovis är ett forsknings- och utvecklingsbolag och väljer därför att inte lämna några prognoser. Life Science är 

ett område som är relativt oberoende av konjunkturcykler, men perioder av osäkerhet kan påverka 

investeringsviljan i ny teknik hos våra  

kunder. Samtliga utvecklingsprojekt följer uppsatt plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta 

ytterligare steg framåt både vad gäller nya produkter och försäljning.  

 

Riskfaktorer 
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats 

sen den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis väsentliga affärsrisker 

inkluderar bland annat svårigheten att behålla kompetent personal och risken för uteblivna förväntade intäkter då 

bolaget är verksamt på en marknad där de konkurrerande företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt 

förfogande. För en detaljerad översikt över bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2014 

sidan 50-51.  
 

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

regler i Årsredovisningslagen. Rapporten  för moderbolaget har upprättats i enlighet   med Årsredovisningslagens 9 

kapitel, Delårsrapport.   Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och   moderbolaget överensstämmer 

med de redovisningsprinciper   som användes vid upprättandet av den senaste  årsredovisningen.  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Koncernens rapport över totalresultat jan-mars jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2014 

Nettoomsättning 2 886 1 984 8 252 
Övriga rörelseintäkter 231 386 1 782 
Råvaror och förnödenheter -629 -754 -3 430 
Övriga externa kostnader -4 050 -2 255 -12 583 
Bruttoresultat -1 562 -639 -5 979 
        
Personalkostnader -3 045 -2 942 -13 186 
Övriga rörelsekostnader -60 -23 -32 
Rörelseresultat före avskrivningar  -4 667 -3 604 -19 197 
        
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -333 -274 -1 274 
Rörelseresultat -5 000 -3 878 -20 471 
        
Finansnetto -4 40 140 
Resultat efter finansiella poster -5 004 -3 838 -20 331 
        
Skatt 0 0 -1 718 
Resultat efter skatt -5 004 -3 838 -22 049 
Övrigt totalresultat -2 0 0 
Periodens totalresultat -5 006 -3 838 -22 049 
-varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB -5 006 -3 838 -22 049 

  

 

Resultat per aktie (SEK)*    
Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier före och efter utspädning* -0,23 -0,19 -1,02 
Antal utestående aktier 

 
  

 Vägt genomsnitt under perioden 21 845 652 20 615 460 21 538 104 
Antal aktier vid periodens början 21 845 652 15 780 757 15 780 757 
Antal aktier vid periodens slut 21 845 652 21 845 652 21 845 652 
Börskurs vid periodens slut, SEK -0,23 4,00 1,92 

 

* Under juni månad 2014 emitterade bolaget 450 000 teckningsoptioner som tecknades av vd och vice vd. Teckning av nya 
aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 april 2017 till och med 30 juni 2017. De 
utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av resultatet per aktie eftersom en konvertering till aktier skulle medföra 
ett förbättrat redovisat resultat per aktie. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 31 mars 
(kSEK) 2015 2014 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 5 889 4 487 

Materiella anläggningstillgångar 2 130 2 477 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 3 436 

Omsättningstillgångar 5 048 4 408 

Kortfristig placering 0 18 000 

Likvida medel 1 724 5 080 
Summa tillgångar 16 509 37 888 
      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 9 577 32 654 
Långfristiga skulder 180 0 
Kortfristiga skulder 6 752 5 234 
Summa eget kapital och skulder 16 509 37 888 
    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK)   

Belopp vid periodens ingång 14 583 33 085 
Nyemission 0 3 407 
Valutadifferens -2 0 
Periodens resultat -5 004 -3 838 
Belopp vid periodens utgång 9 577 32 654 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 9 577 32 654 
    

Finansiella nyckeltal   

Soliditet 58% 86% 
Eget kapital per aktie vid periodens slut - före och efter 
utspädning* 0,44 2,26 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
 Jan-mars jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2014 

Kassaflöde från rörelsen -5 000 -3 878 -20 471 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 331 274 1 274 
Förändring av rörelsekapital -181 -2 649 -3 136 
Finansnetto -4 40 140 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 854 -6 213 -22 193 
Investeringsverksamheten 4 390 -16 265 -5 043 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -464 -22 478 -27 236 
Finansieringsverksamheten 1 500 0 226 
Nyemission 0 27 078 27 218 
Periodens kassaflöde 1 036 4 600 208 
        
Likvida medel vid periodens början 688 480 480 
Likvida medel vid periodens slut 1 724 5 080 688 
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Moderbolaget  	  
	  Resultaträkning i sammandrag  
	  

 jan-mars jan-dec 
(kSEK) 2015 2014 2014 

Rörelsens intäkter 3 377 2 751 12 005 
Rörelsens kostnader -7 352 -5 675 -26 848 
Rörelseresultat -3 975 -2 924 -14 843 
Finansnetto -1 053 40 -5 445 
Resultat före skatt -5 028 -3 834 -20 288 
Uppskjuten skatt på periodens resultat 0 0 -1 718 
Periodens resultat -5 028 -3 834 -22 006 

 
Balansräkning i sammandrag   
(kSEK) 31 mars 31 dec 

Tillgångar 2015 2014 2014 

Anläggningstillgångar 9 855 11 024 9 444 
Omsättningstillgångar 4 407 3 920 4 014 
Kortfristig placering 0 18 000 5 000 
Likvida medel 1 549 4 491 614 
Summa tillgångar 15 811 37 435 19 072 
    
  
  31 mars 31 dec 

Eget kapital och skulder (kSEK) 2015 2014 2014 

Eget kapital       

Bundet eget kapital 20 756 20 756 20 756 
Fritt eget kapital -11 206 11 854 -6 178 
Skulder       
Kortfristiga skulder 6 261 4 824 4 494 
Summa eget kapital och skulder 15 811 37 434 19 072 

    
      

 
Förändring i eget kapital 31 mars 31 dec  

(kSEK) 2015 2014 2014  

Belopp vid periodens ingång 14 578 33 037 33 037 
Nyemission 0 3 407 3 547 
Pågående nyemission   0   
Periodens resultat -5 028 -3 834 -22 006 
Belopp vid periodens utgång 9 550 32 610 14 578 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 9 550 32 610 14 578 
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Kassaflödesanalys i sammandrag Jan-mars jan-dec 
jan-dec(kSEK) 2015 2014 2014 

Kassaflöde från rörelsen -3 975 -2 924 -14 843 
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet 284 245 1 085 
Förändring av rörelsekapital 638 -2 181 -2 605 
Finansnetto -3 40 155 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 056 -4 820 -16 208 
Investeringsverksamheten 2 491 -18 138 -10 767 
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -565 -22 958 -26 975 
Finansieringsverksamheten 1 500 27 078 27 218 
Periodens kassaflöde 935 4 120 243 
        
Likvida medel vid periodens början 614 371 371 
Likvida medel vid periodens slut 1 549 4 491 614 

 
 

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

 
 

Lund den 15 april 2015 
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