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IXORA I KORTHET

Uppdelning av Ixoras portfölj

• Serendipity Ixora investerar i och utvecklar innova-
tiva tillväxtbolag med potential att lösa globala pro-
blem.

• Portföljen består för närvarande av tio bolag 
inom sektorerna clean-tech, bio-tech, avancerad 
material teknik och medicinteknik.

• Serendipity Ixora har som ambition att över tid ge-
nerera en högre avkastning än Stockholmsbörsens 
Small Cap-index och samtidigt skapa och utveckla 
innovationer som bidrar till en bättre värld.

1. Utveckling av NAV justerat för nyemissioner (proforma) – årsresultaten kommer från portföljens utveckling inklusive utdelning
2. OMX Stockholm Small Cap GI (Gross Index)
3. Carnegie Small Cap Return Index Sweden
4. NAV/preferensaktie (proforma) - utdelningen år 2010 är ej inkluderat i 2011 och 2012

NAV/preferensaktie 2007-2012⁴

Utveckling av Ixoras portfölj i jämförelse med OMX, 
respektive Carnegie Small Cap Index

År Serendipity 
Ixora1

OMX Small 
Cap2

Carnegie 
Small Cap3

2008        60%      - 45%          - 44%

2009        21%        66%        69%

2010        47%        25%        31%

2011        17%       -14%       -13%

2012        22%          6%          9%

CAGR 5 år 32%    1%          3%
100 kr över 

5 år 400    105          115

B IOSC I ENCEIRRIGATION - ASPIRATION SYSTEM

Lenus

135 MSEK
Avancerade 

Material

87 MSEK
Medtech

68 MSEK
Cleantech

51 MSEK
Biotech
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ÅRET I KORTHET
• NAV/preferensaktie ökade från 94,6 SEK den 

1/1/2012 till 115,8 SEK 1/1/2013. För portföljens 
värdeökning stod främst Diamorph, IRRAS och 
Premune medan en nedskrivning gjordes i Xbrane.

• Diamorph AB fick genom bolagets förvärv av 
brittiska  TENMAT direkttillgång till ett distributions-
nätverk i över 50 länder. Detta ökade avsevärt bo-
lagets tillväxtförutsättningar för de produkter som 
Diamorph utvecklat under de senaste åren. I pro-
cessen blev även Investment Latour AB, Diamorphs 
näst största ägare.

•  Episurf Medical AB erhöll klartecken för att starta 
kliniska studier. Under hösten fick bolaget besked 
om att tillgänglig data är tillräckligt för att erhålla 
CE-märkning under våren 2013. De första opera-
tionerna på människa genomfördes framgångsrikt. 
Bolaget planerar lansering av sina produkter under 
2013.

• Organoclick lanserade i början av 2012 ett sortiment 
med miljövänligt impregnerat trä och har under året 
kontrakterat ett flertal större nordiska distributörer 
för försäljning av sina produkter. Under sommaren 
lyckades bolaget även färdigställa ett miljövänligt 
textilalternativ som framgångsrikt testades i stor-
skalig produktion. 

• IRRAS erhöll besked om att tillräcklig data för 
CE-märkning nu finns på plats. Bolaget planerar 
marknads lansering av sina neurokirurgiska produk-
ter  under 2013.

•  Premune påbörjade under sommaren kliniska 
studier  tillsammans SLU som syftar till att hindra 
uppkomsten av allergi i hund. 

• Xbranes vaccinutvecklingsverksamhet knoppades 
av och gav upphov till bolaget Abera. Det nya bo-
lagets värde har tillsvidare upptagits till likvidations-
värdet och en nedskrivning har gjorts på värdet i 
Xbrane. 

Utveckling av tillgångar inklusive kassa

SEK SEK

SEK

NAV/preferensaktie 1/1/2013                       115,8 SEK

Förändring                                                               22%

NAV/preferensaktie 1/1/2012                          94,6 SEK

IB 2012-01-01 UB 2012-12-31
Diamorph 93 220 400 134 452 485

OrganoClick 45 388 892 49 905 781

Xbrane 16 000 000 6 446 000

Episurf 41 864 323 44 854 632

IRRAS 0 47 863 200

Premune 0 44 232 000

Övriga 3 605 776 6 581 284

Portföljen totalt 200 079 391 333 735 382

Kassa 20 049 890 7 845 432

Långfristig fordran 600 000

Skuld 0 -23 682 000

NAV 200 129 281 310 103 214

Antal 
preferensaktier 2 114 798 2 677 708

NAV/preferensaktie                 94,6                      115,8



4

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2012 | Org.nr 556863-3977

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Under det gångna året var tillväxten av Ixoras substansvär-
de/aktie i linje med våra långsiktiga resultatmål. Det är dock 
svårt att dra för stora slutsatser kring ett enskilt årsresultat 
eftersom dynamiken i vår verksamhet gör att resultaten kan 
bli oregelbundna på årsbasis. Därför är den genomsnittliga 
avkastningen på 3–5 års sikt ett mera lämpligt mått för att 
utvärdera våra resultat. Ytterligare en aspekt som är av stor 
vikt för oss är den risk som är förknippad med skapandet 
av en viss avkastning. Ett avkastningsmål är för en investe-
rare egentligen aldrig relevant utan ett riskmått. Risk är dä-
remot mer abstrakt och betydligt svårare att kvantifiera och 
mäta än avkastning. Jag skulle därför vilja ta tillfället i akt för 
en fördjupning i riskbegreppet och hur vi ser på riskerna i 
ixoras verksamhet. 

Risk är ett otydligt begrepp
Till att börja med råder det en viss förvirring kring vad risk 
egentligen är. En stor del av de finansiella marknaderna 
ser volatilitet i intjäning eller i aktiekurser som risk, medan 
många skickliga affärsmän och investerare ser på risk som 
sannolikheten till permanent förlust av kapital. Det finns 
också en hel del missuppfattningar vid tillämpningen av de 
olika riskbegreppen. 

En frekvent förekommande föreställning är till exempel att 
hög avkastning alltid är förknippad med en högre risk. Det 
kan möjligen ligga en sanning i detta när volatilitet används 
som riskmått och främst vid aktieinvesteringar på börsen, 
men troligen inte ens då. När risk definieras som sannolik-
heten till permanent förlust av kapital eller utebliven avkast-
ning, blir resultatet det omvända. Då kan hög risk med en 
mått av tur och i en enskild investering innebära en hög 
avkastning, men i en process där investeringar görs med 
viss kontinuitet, måste sannolikheterna till förluster över tid 
vara låga för att högre avkastning ska kunna uppnås. 

Vår egen verksamhet är ett bra exempel på detta. Vi inves-
terar oftast i små bolag med hög verksamhetsrisk och har 
haft en historiskt hög avkastning. Den intuitiva slutsatsen 
blir därför att vår verksamhet är av högriskkaraktär. Även 
om vi sällan bestrider detta, tycker vi att det är ett felaktigt 
sätt att resonera kring riskerna förknippade med vår verk-
samhet. Relevant definition av risk för oss är sannolikhe-
terna till förlust av kapital eller utebliven avkastning på det 
kapital som vi har investerat. Vi vet att sannolikheten för 
misslyckande i de enskilda bolag, som vi engagerar oss i är 
initialt relativt stora. Vi kan förvisso minska dessa genom ett 
antal åtgärder men inte till den nivå att dessa skulle kate-
goriseras som något annat än högriskverksamheter. Inves-
teringsrisken och riskbilden i ixoras verksamhet är däremot 
helt annorlunda. Betänk följande förenklade exempel: 

Du kan delta i ett tärningspel med en tärning som har 10 
sidor och du vinner om tärningen hamnar på 10. Vid varje 
tärningskast kan du förlora alla pengar som du har satsat, 
men om du vinner får du 20 gånger pengarna. För varje 
kast är således risken att förlora 90%. Om du har 100 SEK 
att spela för så skulle risken för att förlora vara 90% om 
du satsar alla pengar på ett kast. Den som däremot satsar 
1 krona per spelomgång och deltar i 100 spelomgångar 
kommer med nästintill obefintlig risk att ha fördubblat sin 
förmögenhet efter 100 kast. Risken för förlust vid varje en-
skild spelomgång är därmed irrelevant i en mer kontinuerlig 
process så länge den inte sätts i relation till vinstpotentialen. 
Om relationen mellan risk och vinst är ”assymetriska” som i 
exemplet ovan så kan en process bestående av enskilt risk-
fyllda aktiviteter vara sammantaget en lågriskverksamhet. 
Faktum är att det ovan beskrivna exemplet är så enormt 
fördelaktigt att om det fanns ett företag med liknande af-
färsprocess så skulle dess ägare under kort tid och med 
låg risk bli några av världens rikaste personer. Att risken för 
förlust vid varje spelomgång är 90% är i sig irrelevant. 

På samma sätt som i exemplet, är den risk som Ixora lö-
per för förlust vid varje enskild investering inte relevant, så 
länge den inte sätts i relation till potential och sannolikhet för 
vinster. Ixoras verksamhetrisk är därmed mera relaterad till 
processen i helhet och till ledningens kompetens och för-
måga än till verksamhetsrisken vid varje investeringstillfälle. 
Samtidigt kan ett enskilt års bättre eller sämre resultat en-
bart bero på tur eller otur, precis som en enskild eller flera 
dåliga spelomgångar i rad i ovan beskrivna exempel. En bra 
process justerar för tur över tid men på kort sikt kan både 
tur och otur påverka resultaten.

"Säkert" kan ibland vara det mest farliga
När likhetstecken sätts mellan verksamhetsrisk och inves-
teringsrisk, uppstå r de farligaste situationerna när investe-
ringsobjekten tillhör en ”säkrare klass”.  I amerikansk eko-
nomihistoria är ”nifty fifty-eran” väldokumenterad. Där ledde 
just en förväxling av verksamhetsrisk och investeringsrisk till 
att en hel befolkning fick se sina pensionspengar försvinna 
fastän de hade investerats i de ”50 bolag vars verksam-
het var både stabila och existentiellt viktiga för USA”. An-
ledningen till de stora förlusterna var inte att bolagen hade 
riskabla verksamheter, utan bland annat att de värderades 
till 80 gånger årsvinsten. En tidigare period med stora spe-
kulationer i teknologi hade lett de stora massorna till ”flykt till 
säkerhet” och koncentrationen av investeringarna i dessa 
bolag hade som resultat drivit upp priserna. 

På samma sätt ser vi idag hur man efter en turbulent eko-
nomisk period söker sig till vad som uppfattas som säkra 
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investeringar. Ett flertal globala bolag i världen emitterade 
under året obligationer med mycket låga räntor på mellan 
1–2%. Exempelvis gav Microsoft ut en 5-årig obligation 
med en ränta på mindre än 1%. Obligationerna från dessa 
bolag ses idag som en säker hamn för många investerare 
som både har finanskris och statsobligationers otillförlitlig-
het i färskt minne. När fokus ligger på bolagens förmåga till 
återbetalning borde den stora frågan vara vad den summan 
är värd när de väl har återbetalats. Vi har precis genomgått 
ett flertal år av statliga stimulans- och hjälpåtgärder både i 
Europa och i USA. Det finns få tillfällen i historien när sedel-
pressarna har gått så varma som under de gångna åren. 
Detta innebär en överhängande risk för inflation, som i sin 
tur skulle ha kraftigt påverkan på värdet på dessa obligatio-
ner. Som en kollega till oss uttryckte det, verkar de gångna 
årens turbulens lett oss in i en ny tid där många investerare 
föredrar avkastningsfri risk, i stället för riskfri avkastning. De 
farligaste bubblorna skapas där de underliggande tillgång-
arna eller verksamheterna upplevs som säkra. 

För Ixora finns det ett flertal parametrar som över tid bi-
drar till minskade risker i våra affärsprocesser. Dessa är 
ledningens erfarenhet och kunskap, bolagets affärsnätverk 
samt varumärket som med tiden stärks och attraherar ett 
allt bättre flöde av idéer och projekt. Sammantaget bidrar 
dessa till att bättre avkastning med lägre risk kan åstad-
kommas över tid.

Ashkan Pouya
Ordförande, Serendipity Ixora AB (publ.)
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VD HAR ORDET
Under 2012 hade bolaget en vinst på cirka 49 MSEK och 
en tillväxt I underliggande tillgångar från 94,6 SEK/prefe-
rensaktie till 115,8 SEK/preferensaktie. Investerarskaran i 
Ixora utökades till drygt 100 aktieägare, där management-
teamet är största kapitalinvesterare. 

Diamorph
Under 2012 tog Diamorph ett stort kliv genom förvärvet 
av Manchesterbaserade bolaget TENMAT, vilket öppnade 
upp för en snabb expansion och gav bolaget tillgång till 
försäljningskanaler över stora delar av världen. Vidare har 
Diamorph arbetat med lansering av en grupp nya produkter 
som vi tror kommer att vara av stor betydelse för bolagets 
tillväxt under de kommande åren.

Episurf Medical
Under hösten 2012 meddelade Episurf att lanseringen av 
bolagets första produkt Episealer knee, tidigareläggs med 
ett år. Produkten förväntas kunna marknadsintroduceras 
under Q2, 2013. Det är ytterst ovanligt att ett bolag lyckas 
tidigarelägga lanseringen av en medicinteknisk produkt och 
det är helt och hållet tack vare Episurfs fantastiska vd Nina 
Bake och den organisation som hon så skickligt byggt upp. 
En organisation som hittills levererat över förväntan och där 
vi med glädje och spänning ser på framtida utveckling. För 
att visa på marknadspotentialen hos produkten Episealer 
kan nämnas att antalet knäersättningsoperationer som år-
ligen genomförs endast i Europa för närvarande överstiger 
en halv miljon. Detta ger en adresserbar europeisk marknad 
på uppemot 10 miljarder SEK årligen.

IRRAS
Medicinbolaget är en av våra investeringar under 2012 som 
vi har sett utvecklas i mycket snabb takt. Bolaget befin-
ner sig i ungefär samma utvecklingsfas som ovannämnda 
Episurf Medical. IRRAS innovativa produkter för behandling 
av akuta hjärnblödningar kommer att lanseras på den euro-
peiska marknaden under Q2 2013, cirka ett år efter Ixoras 
investering i bolaget.

OrganoClick
Vi ser flerdubblade ordervolymer och fortsatt stark tillväxt 
inom produktkategorin Organowood. Även bolagets mil-
jövänliga textilbaserade produkter (Organotex) har fått 
ordentlig medvind i takt med den ökade debatten kring 
miljöfarliga kemikalier inom textil- och klädindustrin. För-
sta kollektionen av Organotex-baserade kläder planeras till 
kommande vinter.

Premune (och Lenus) 
Normalt sett brukar vi inte investera i läkemedelsutveckling 
då det är ett område som kräver stora kapital- och human-
resurser, långa utvecklingstider och där resultatet många 
gånger är binärt. I detta fall har vi gjort ett undantag då vi 
ser flera aspekter som särskiljer Premune och Lenus från 
typiska läkemedelsinvesteringar. 

Det finns redan i dag mycket starka kliniska observationer 
från cirka 15 års studier som visar på den preventiva effek-
ten av behandlingen vi utvecklar. En annan nyckelaspekt är 
att vi kan starta med en produkt som riktar sig till hundar, 
en djurart hos vilka vi ser en lavinartad ökning av allergier 
och eksem. Vi siktar därmed in oss på ett växande globalt 
problem område i form av en eskalerande allergiepidemi 
som vi tror oss kunna bromsa genom Premunes preventiva 
behandlingsmetod. Detta kan åstadkommas till en hanter-
bar utvecklingskostnad och under en överskådlig tids-
period, vilket innebär betydligt lägre utvecklingskostnader. 

Relevanta IP- rättigheter har delats upp och ligger i Premu-
ne inom veterinärmedicin med fokus på sällskapsdjur som 
hund, katt och häst och i Lenus AB för utveckling av pro-
dukter inom humanmedicin. 

Serendipity Ixora
Ixora är namnet på en snabbväxande tropisk växtfamilj som 
förblir grön året om. Vi tycker att det är ett passande namn 
på en portfölj bestående av bolag som befinner sig i olika 
utvecklingsfaser och kan således bidra med god avkast-
ning i kontinuerlig takt. 

I portföljen har vi i dag bolag som Diamorph med produkter 
som säljs i fler än 50 länder över hela världen. Vi ser goda 
möjligheter till fortsatt tillväxt i bolaget genom att expan-
dera med nya applikationsområden och göra intåg på nya 
marknader. 

Hack i hälarna på Diamorph följer Organoclick, IRRAS och 
Episurf, tre företag som endast ligger något år efter i ut-
vecklingsfasen. Därtill har vi i portföljen en handfull företag 
med potential att inom några år utvecklas till ledande aktö-
rer inom sina områden. Den branschöverskridande sprid-
ningen och portföljbolagens olika mognadsfaser gör Ixoras 
portfölj unik i många avseenden. Ixora har en väldefinierad 
modell för att identifiera och investera i företag med goda 
tillväxt möjligheter. 
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Saeid Esmaeilzadeh
VD, Serendipity Ixora AB (publ.)

Vi kommer med jämna mellanrum att ha bolag i portföljen 
som når en mognadsfas där vi ser möjligheten att göra exit 
genom försäljning till en industriell tagare, alternativt genom 
en börsnotering. Vi har för närvarande flera bolag i portfölj-
en som har nått en mognadsgrad där en exit skulle vara 
möjlig. Detta måste dock alltid noga vägas i relation till den 
potentiella avkastning vi kan erhålla genom att fortsätta ut-
veckla bolagen i egen regi.

Även om vi i ledningsroll och stora ägare har en långsiktig 
syn på vårt arbete, har vi full förståelse för att våra investe-
rare från tid till annan vill kunna öka eller minska sin invest-
ering i Ixora. Därför har vi arbetat för att bygga strukturer 
som möjliggör detta. Bland annat kompletterades bolags-
ordningen, i samband med en extra bolagsstämma under 
2012, med möjligheten att erbjuda inlösen av aktier till 
aktie ägarna vid återkommande tillfällen. 
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LEDNING

Saeid Esmaeilzadeh är en erfaren 
serie entreprenör som har startat och 
medverkat i uppbyggandet av över 
15 forskningsintensiva bolag inom 
olika industrier. År 2002 blev Saeid 
Sveriges yngsta docent. Han har 
 genom åren mottagit ett stort antal 
priser och utmärkelser för sin forsk-
ning och sina insatser som entrepre-
nör. Saeid är adjungerad professor i  
oorganisk kemi vid Stockholms Uni-
versitet.

Saeid Esmaeilzadeh 
Verkställande Direktör

Daniel Katzenellenbogen har en bak-
grund inom management consulting, 
finansiering och som entreprenör, där 
han skapat och drivit ett antal ny-
startade företag inom olika bran-
scher. Daniel anslöt till Serendipty 
Innovations år 2010 och har ansvarat 
för etableringen av affärsområdet 
Innovative Services. Daniel har en 
M.Sc. i industriell och finansiell eko-
nomi från Göteborgs Universitet.

Daniel Katzenellenbogen 
Operativ Chef

Nils Lindberg har en lång erfarenhet 
inom bank- och industrisektorn. Han 
är idag Senior Advisor på hotell-
fastighetsbolaget Pandox AB där 
han var CFO mellan 1995 och 2007. 
Under tiden som CFO medverkade 
han vid börsnoteringen av bolaget 
1997. Han har även arbetat som 
bankdirektör i Nordea, affärsansvarig 
på Securum Finans och har varit 
Controller/Treasurer för Dow Chemi-
cal Nordic region.

Nils Lindberg 
Finansdirektör

Tanja Ustinova har tidigare erfaren-
het av redovisning från primärt den 
svenska energisektorn. På Serendip-
ity har hon sedan 2010 varit ansvarig 
för koncernens ekonomiavdelning. 
Tanja har en master i internationell 
ekonomi från Plekhanov-akademin 
för ekonomiska studier i Moskva, 
med inriktning mot affärsorienterad 
redovisning och bolagsstyrning.

Omid Ekhlasi har bakgrund inom 
journalistik, PR, marknadsföring 
och employer branding. Han har ar-
betat som reporter för flera svenska 
tidningar och haft positioner som 
webb redaktör och chefredaktör. 
Omid kommer närmast från en roll 
som kommunikationsansvarig på 
Academic Work där han främst ar-
betade mot IT- och teknikbranschen. 
Omid har en magisterexamen inom 
journalistik från Uppsala Universitet.

Omid Ekhlasi 
PR & Kommunikation

Tanja Ustinova
Ekonomiansvarig
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Ashkan Pouya är en erfaren serie-
entreprenör och har varit inblandad i 
uppbyggandet av ett flertal forsk-
ningsbaserade bolag. Han var tidi-
gare innovationsdirektör vid Lunds 
universitet och har själv studerat 
 Business Administration vid Uppsala 
universitet, Queens University och 
WHU-Otto Besheim School of Ma-
nagement i Tyskland. År 2000 blev 
han världsmästare i Combat Jujutsu.

Ashkan Pouya 
Ordförande

Cecilia Gunne är en av Sveriges mest 
kända skattejurister. Hon har bak-
grund som domare vid Kammar-
rätten i Stockholm och som rättssak-
kunnig på Finans departementet. 
Cecilia Gunne är idag skattejurist på 
advokatfirman Lindskog och Malm-
ström. Innan det var hon verkställan-
de direktör för Catella Sponsor AB.

Cecilia Gunne 
Styrelseledamot

Anders Wall är industrialist och 
 finansman med bred affärsmässig 
och finansiell erfarenhet. Han har 
 varit styrelseledamot i ett stort antal 
börsbolag, bl a ordförande i AB Volvo 
samt ledamot i Handelsbanken och 
skandia. Utöver detta bedriver han 
idag Anders Walls 50-årsstiftelse 
som bl.a. delar ut stipendier.

Anders Wall 
Styrelseledamot

Bengt-Arne Vedin började sitt yrkes-
liv med att praktisera innovation med 
ett flertal patent som resultat. Från 
mitten av 1970-talet har han kombi-
nerat forskning med innovations-
praktik och bl.a. förestått en forsk-
ningsstiftelse och tjänat som 
professor vid KTH. Han var regering-
ens innovationsutredare 1993 och 
har författat 71 böcker.

Bengt-Arne Vedin 
Styrelseledamot

STYRELSE

Erik Lautmann har en gedigen er-
farenhet från både verkställande och 
rådgivande positioner i svenska och 
internationella bolag där han bl.a. har 
varit Managing Director för Jetpak 
Group AB, Alfaskop AB, DHL Inter-
national AB och Catella AB, samt 
suttit i styrelsen för Lithells, SAS 
 Cargo Group och Multicom Security. 

Erik Lautmann 
Styrelseledamot
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Episurf Medical välkomnas av Nasdaq OMX 
på Times Square i New York.
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• Serendipity Ixoras verksamhet är att identifiera, in-
vestera i och utveckla tillväxtbolag med produkt-
er och tjänster som har global marknadspotential. 

• Serendipity Ixoras ledning tar en roll som aktiva entre-
prenörer i den dagliga verksamheten samt strategiska 
driften av portföljbolagen. Genom kontinuerlig bear-
betning i en iterativ process utvecklas företagen enligt 
den kommersialiseringsmodell som Serendipity Ixora 
tillämpar.    

• Portföljen består för närvarande av tio bolag som kan 
delas in i fyra sektorer: clean-tech, bio-tech, avancerad 
materialteknik och medicinteknik. Ixoras kommersiali-
seringsmodell delar upp portföljbolagens utveckling i 
fem olika faser. De bolag som formar Ixoras portfölj 
spänner över fyra av dessa faser. Ixora har en balanse-
rad portfölj i detta avseende.

• Kommersialiseringsprocessen sker normalt i nära sam-
arbete med betalande kunder, vilket minimerar både 
produktrisken och tiden till marknadsintroduktion .

VERKSAMHET

Bilden nedan visar portföljbolagens aktuella position 
i kommersialiseringsmodellens utvecklingsfaser.

• Preferensaktieägarna har rätt till 100% av pre-
ferensbeloppet, som utgörs av totala mängden 
 kapital som har tillförts bolaget genom teckning av 
preferensaktier, justerat för eventuell aktieinlösen.

• Preferensaktier är berättigade till 80% av värde-
ökningen, som består av värdet av bolagets netto-
tillgångar minus preferensbeloppet.

• Stamaktier är berättigade till utdelning motsvarande 
20% av värdeökningen.

• Fördelning av medel till ägare av preferensaktier 
sker genom aktieinlösen.

• Investerare kommer att ha möjlighet att ”automa-
tiskt” återinvestera eventuella utdelningar genom 
att avstå från att lösa in aktier.

För fullständig information, se Serendipity Ixoras 
bolags ordning.  

20% till ägare av 
stamaktier

80% till ägare av 
preferensaktier

100% till ägare av 
preferensaktier

Värdeökning

Preferensbelopp

NAV

Vinstdelning och distribution av avkastning

B IOSC I ENCE

IRRIGATION - ASPIRATION SYSTEM

Lenus

Technical
invention

Business
invention

Business
creation

Business
operation Growth

Värde

Fas
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Värderingsprinciper för Serendipity Ixora
Serendipity Ixora värderar samtliga innehav till verkligt värde i enlighet med IFRS redovisningsprinciper. Följande värderings 
metoder appliceras för att ta fram verkligt värde.

Portföljbolag Värderingsprincip

Diamorph 2

OrganoClick 2

Xbrane Bioscience 3

Abera 4

Episurf Medical 1

IRRAS 3

Premune 2

Lenus 4

Nanologica 2

NLAB Solar 2

Värderingsprinciper och värderingshierarki

1.  Noterade innehav värderas till marknadspris. 

2.   Senaste nyemission där externa investerare har invest-
erat nytt kapital eller nyligen genomförda transaktioner 
av substantiell betydelse.

3. Om varken alternativ 1 eller 2 nämnda ovan är tillämp-
bara, används benchmarking och diskonterat kassa-
flöde som underlag för värdering. Benchmarking inne-
bär jämförelse med marknadsvärdet av liknade bolag.

4. Om ingen av ovanstående metoder är tillämpbara värd-
eras innehavet efter bokfört värde eller likvidationsvärde. 

Portföljbolag Värderingsprincip

Portföljbolag Bolagsvärde SEK Ixoras innehav % Ixoras innehav SEK % av Ixoras portfölj
Diamorph 560 218 687 24% 134 452 485 41%
OrganoClick 226 844 459 22% 49 905 781 14%
Premune 55 290 000 80% 44 232 000 14%
Episurf Medical 154 671 148 29% 44 854 632 13%
IRRAS 131 381 250 32% 47 863 200 13%
Xbrane 19 533 333 33% 6 446 000 3%
NLAB Solar 601 960 000 1% 4 604 994 1%
Nanologica 46 740 000 < 1% 934 800 < 1%
Abera 1 205 575 33% 397 840 < 1%
Lenus 49 885 87,5% 43 650 < 1%
Summa portfölj 1 797 894 340 333 735 382 100%
Kassa 7 845 432
Långfristig fordran 600 000
Skuld -23 682 000



16

DIAMORPH
Företaget
Diamorph levererar avancerade materiallösningar för sär-
skilt krävande industriella tillämpningar. Diamorphkoncern-
en har en global kundbas med kunder i fler än 50 länder 
och över 250 anställda vid enheter i Sverige, Tjeckien och 
England. Koncernen bedriver utveckling, tillverkning och 
försäljning av industriella produkter. Diamorphs vision är att 
bli världsledande inom nischer av avancerade material.

Utmaning
Jämfört med traditionella material som stål och betong ger 
avancerade material goda möjligheter till differentiering och 
tillväxt. Idag bidrar avancerade material till mervärde för 
slutprodukter inom sektorer som flyg, konstruktion, försvar, 
energi, sjöfart och transport. Utvecklingen av nya avance-
rade material är en förutsättning för framtagandet av nya 
produkter och tillväxt i många branscher. Efterfrågan ökar 
på multifunktionella material som kombinerar flera olika 
egenskaper för att lösa krävande industriella utmaningar, 
såsom höga temperaturer, slitstyrka, kemisk stabilitet och 
värmeledningsförmåga.

Lösning
Diamorph har teknik och kunskap att noga skräddarsy ma-
terial ner till mikrostrukturnivå för att uppnå önskade egen-
skaper i skapandet eller förbättrandet av produkter. 

Med ledande FoU, effektiv produktion och ett globalt sälj-
nätverk är Diamorph mycket väl positionerat för att kontinu-
erligt presentera marknaden med nya produkter. Diamorph 
har tre huvudsakliga produktgrupper: lager- och slitkompo-
nenter, högtemperaturmaterial och brandskydd. Bolaget 
har idag över 100 produkter som överlag är nr 1 eller nr 2 
inom deras respektive nisch. Som exempel kan nämnas 
slitstarka skovlar till speciella typer av vakuumpumpar, glid-
lager för bland annat rymdraketer och ubåtar, transport-
rullar som klarar högre arbetstemperaturer (>1300°C) och 
som används vid tillverkning av kakelplattor, och material 
för passivt brandskydd, vilka expanderar vid brand och 
därmed hindrar brandspridning i byggnader.

Affärsmodell
Diamorphs affärsmodell är att utveckla differentierade pro-
dukter för att lösa särskilt krävande industriella utmaningar i 
nära samarbete med potentiella kunder. Det nära samarbet-
et med kunderna under produktutvecklingen resulterar ofta 
i höga inträdeshinder för konkurrenter. Generellt riktar sig 
Diamorph först till ledande företag för att utveckla en pro-
dukt och gå igenom relevanta tester för att sedan replikera 
produkten geografiskt till andra kunder.



Marknad
Marknaden för avancerade material växer och kunderna 
efter frågar i allt större utsträckning avancerade komponent-
er som tillåts kosta mer men som minskar den totala livs-
cykelkostnaden. Diamorph är marknadsledande inom de 
nischer man verkar, såsom:

 

Konkurrensen varierar beroende på produktsegment och 
Diamorph försöker att välja nischer där konkurrenssituation-
en är gynnsam. De största konkurrenterna är Trelleborg 
Sealing Solutions inom lager- och slitkomponenter i allmän-
het, Faigle Kunststoffe inom slitkomponenter till järnväg 
samt 3M inom brandskydd.

Övriga fakta
Diamorph grundades 2003 och bolaget härrör från material-
forskningsavdelningen på Stockholms universitet.
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Fredrik Svedberg
VD, Diamorph

Fredrik Svedberg har examen i teknik och ekonomi från 
Lunds Tekniska Högskola & Lunds Handelshögskola. Han 
började på Diamorph 2009 och tillträdde som VD 2010. 
Han är även styrelseledamot i flera av Diamorphs 
dotterbolag. 

Downlight covers, passivt brandskydd
Oljesmorda skovlar för vacuumpumpar
Täckta rullar för floatglastillverkning
Lågfriktions-/supportklotsar för 
asfaltstankers
Slitkomponenter till järnvägar
             

        Nr 1 i USA och UK
        Nr 1 i världen
        Nr 1 i världen
        Nr 2 i världen
        
        Nr 2 i Europa
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EPISURF MEDICAL
Företaget
Mer än 12 procent av den västerländska befolkningen över 
25 år lider av artros, en degenerativ ledsjukdom som är 
vanligare än diabetes. Episurf utvecklar patientspecifika im-
plantat för tidig behandling av broskskador som reducerar 
smärta och återställer full rörlighet hos patienterna. Genom 
företagets plattform (μiFidelity) möjliggörs utformningen av 
patientspecifika implantat för de stora lederna i människo-
kroppen. 

Utmaning
Artros är en kronisk sjukdom som vanligen utgår från en 
lokalt begränsad skada som med tiden sprider sig i leden. 
Allmänna symtom omfattas av smärta, stelhet och orörlig-
het. Idag finns det inget botemedel för sjukdomen och den 
generella behandlingen består av smärtlindrande medicin 
tills ledbyteskirurgi blir oundvikligt. Nuvarande kirurgiska in-
grepp är dock uttömmande, kräver lång rehabilitering och 
kan oftast inte fullständigt återställa funktionaliteten i leden. 
Därutöver har dagens proteser en begränsad livslängd på 
10–15 år, vilket innebär att endast patienter över 65 års 
ålder  ska genomgå denna operation. 

Lösning
Episurf har utvecklat ett patient-unikt implantatkoncept, 
Episealer® för att laga initiala broskskador, reducera smärta  
samt återställa full rörlighet i leden. Episealer® är små im-
plantat anpassade till varje enskild patients unika anatomi. 

Implantaten ersätter enbart det skadade området, vilket 
innebär att den resterande leden hålls intakt. Episurfs pa-
tientspecifika kirurgiska verktyg, Epiguide® möjliggör en 
enkel och snabb kirurgi, som även möjliggör implantation 
med en mycket hög precision. Tekniken är minimalt inva-
siv, möjliggör 4–5 gånger snabbare operationer, kortare 
re habilitering och är 2–4 gånger mer kostnadseffektivt 
jämfört med en traditionell knäledsprotes. Tekniken kan till-
lämpas på alla större leder som påverkas av artros, såsom 
höfter, knän, axlar och tår. Målgruppen är patienter mellan 
 35–65 år . En preklinisk implantationsstudie på får har be-
kräftat utmärkt fixering av implantatet. Just nu pågar kli-
niska prövningar vid två välrenommerade centra i Sverige.

Affärsmodell
En viktig del av Episurfs affärsmodell är att hålla design och 
kundanpassning i egen regi medan produktionen sker på 
basis av externa certifierade producenter och underleve-
rantörer. Försäljning och distribution sker genom Episurfs 
kanaler med en inledande säljorganisation och ortopediska 
användare redan på plats. Patent täcker metoder för att 
utforma och producera specifika implantat samt patients-
pecifika kirurgiska instrument för reparation av lokala brosk-
skador i mänskliga leder, implantatsmaterial samt kirurgiska 
verktyg. Fler än 20 patentansökningar har hittills lämnats in 
varav två redan har beviljats. I och med att samtliga verk-
tyg och implantat är skräddarsydda för varje patient så har 
 Episurf möjlighet att utesluta lagerhantering.
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Nina Bake
VD, Episurf Medical

Nina Bake anställdes som affärsutvecklare våren 2008 för 
att driva Episurf och tillträdde 2009 som VD för Episurf 
Medical AB. Nina har en examen i industriell ekonomi, med 
fokus på biovetenskap och entreprenörskap (Chalmers 
School of Entrepreneurship). Vidare har hon under ett flertal 
år seglat på elitnivå där hennes team har varit rankad etta i 
världen.

Marknad
Episurf vänder sig till en global marknad för knäimplantat 
med fokusering på USA och Europa vars marknader år 
2005 uppskattades till 3,2 miljarder USD med en tillväxt på 
12%. Marknaden har en stadig tillväxt som delvis beror på 
en åldrande och mer överviktig befolkning men även på 
grund av nya teknologiska framsteg. 1,2 miljoner knä-
operationer genomförs globalt varje år och förväntas år 
2030 öka till 3,5 miljoner enbart på den amerikanska mark-
naden. Den främsta konkurrenten framstår som Arthro-
surface (US) vilka erbjuder små implantat som inte är 
individ anpassat. Arthrosurface har nu mer än 40 000 im-
plantat implanterade i människor och påvisar ett försälj-
ningsresultat på över 100 miljoner USD.

Övriga fakta
Grundat av Serendipity Innovations som en spin-off 
från Diamorph tillsammans med forskare på Karolinska 
Universitets sjukhuset. Episurf har lång erfarenhet och 
know-how med avseende på utveckling och tillverkning av 
enskilda implantat genom anställda och styrelseledamöter 
som tidigare har arbetat hos Nobel Biocare. Episurf är note-
rat på Nasdaq OMX First North sedan augusti 2011.
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ORGANOCLICK
Företaget
Företaget har utvecklat och använder sig av en patenterad 
teknologi för modifiering av fiberbaserade material. Idag ar-
betar OrganoClick med tre affärsområden: funktionellt trä, 
funktionell ekotextil, samt fiberkompositer och pappers-
produkter. År 2011 blev företaget utsedd till en Climate 
 Solver av WWF med motiveringen att företagens teknologi 
bidrar till att klimatmålen för 2020 nås. Efterföljande år blev 
OrganoClick även utsett till ett av Sveriges 33 hetaste 
teknik företag 2012 av Affärsvärlden och Ny Teknik.

Utmaning
Mängden av industriella och kommersiella tillämpningar 
som kräver trä, papper eller textilmaterial växer. Dessa ma-
terial och applikationer är ofta väldigt resurskrävande, starkt 
beroende av ofta giftiga kemikalier och förbrukar mycket 
energi vid produktionen. Befintliga produkter behandlas 
ofta med dessa kemikalier och tungmetaller för att förstärka 
vissa egenskaper hos materialen (t.ex. ökad styrka, vatten-
avvisande förmåga och flamskydd) vilket har en negativ in-
verkan på miljön. Bristen på effektiva och miljövänliga alter-
nativ är idag ett problem som alltmer tas upp i debatten och 
efterfrågas av konsumenterna.

Lösning
OrganoClick har en miljövänlig teknologi som ersätter giftiga  
kemikalier vid tillverkningsprocessen av en mängd trä-, 
pappers- och textilmaterial. I flera fall kan bolagets produkt-
er även sänka energiförbrukningen i produktionen. Organo-
Clicks miljövänliga teknik modifierar fibrerna i materialen på 
ett miljövänligt sätt och ger dem ökad styrka, vattenavvis-
ningförmåga eller flamskydd. Inom funktionellt trä har 
Organo Click även utvecklat en metod för att skydda virket 
mot röta och tränedbrytande mikroorganismer. 

Affärsmodell
OrganoClick marknadsför och säljer vissa material under de 
egna varumärkena OrganoTex® och OrganoWood®. 
Bolag et säljer även bioadditiv till industriella kunder verk-
samma inom industritextil och förpackningsbranschen. 
Prissättningen av produkterna ligger i linje med befintliga 
produkter inom medium eller premiumsegmenten på bolag-
ets olika marknader. Ett starkt fokus ligger på grön innova-
tion där bolagets FoU-organisation kontinuerligt utvecklar 
produkter som syftar till att ersätta mindre miljövänliga pro-
dukter samtidigt som de ska hålla absolut högsta kvalitet 
med avseende på funktion och användarvärde. FoU utförs 
i egen regi och i nära samarbete med akademiska och in-
dustriella partners. Produktion och distribution utförs både 
internt av OrganoClick och i samarbete med ledande 
material tillverkare. Idag innehar företaget sju patentfamiljer 
varav tre är beviljade och fyra är under behandling.



21

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2012 | Org.nr 556863-3977

Marknad
OrganoClick verkar inom marknaderna för röt- och flam-
skyddat virke, vattenavvisande textiler och funktionsadditiv 
för pappersindustrin. Dessa marknaders totala värde över-
stiger 60 miljarder USD. Konkurrenterna skiljer sig mellan 
segmenten och består både av kemikaliejättar som BASF 
och Dow Chemicals, men även av mindre nischade bolag 
som Kebony, Accoya och Timbersil som producenter av 
modifierat trä och P2i, Nanotex och HeiQ inom vatten-
avvisande textiler. 

Övriga fakta
OrganoClick grundades av Serendipity Innovations och VD 
Mårten Hellberg tillsammans med forskare från Stockholms 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Bolaget 
har blivit utnämnt till Sveriges mest lovande start-up (2008), 
fått pris för Sveriges bästa miljöinnovation (2008) och blivit 
utnämnt till ett av Sveriges 20 mest innovativa bolag (2011). 

Mårten Hellberg
VD, Organoclick

Mårten Hellberg har en akademisk bakgrund inom bioteknik 
och ekonomi och är en av grundarna av OrganoClick. Han 
har tidigare arbetat inom life science-industrin och har även 
haft en aktiv karriär inom kanoting där han var medlem i det 
svenska paddling-teamet under 12 år.
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PREMUNE
Företaget
Allergi är idag bland de vanligaste kroniska sjukdomarna 
och har ökat stadigt sedan början av 1980. Premune har 
identifierat ett bakteriellt protein som har visat förebyggan-
de egenskaper mot allergier. Två separata spår utvecklas. 
Premune fokuserar enbart på det veterinära segmentet och 
Lenus, som kopplades av från Premune 2012, fokusera på 
det humana segmentet.

Utmaning
Dagens hygieniska livsstil med kraftigt minskad exponering 
av viktiga tarmbakterier under nyföddhetstiden, orsakar en 
fördröjd aktivering av immunsystemet – vilket ökar risken för 
allergiutveckling. Över 30% av befolkningen i västvärlden 
lider idag av en eller flera allergier och antalet allergiker ökar 
epidemiartat. År 2015 beräknas hälften av Europas befolk-
ning vara allergisk (EFA 2012) och Världshälsoorganisation-
en WHO uppskattar att år 2030 kommer hälften av världens 
befolkning att lida av allergi (NAAF, 2012). Att genetiska för-
ändringar inte kan ske över en så kort tidsperiod är en tydlig 
indikation på att livsstilsfaktorer spelar en viktig roll. Man ser 
samtidigt en tydlig parallell ökning av allergier bland hundar, 
vilka har följt i våra fotspår under tusentals år. Mekanismen 
bakom är densamma då miljöfaktorer förknippade med 
ökad allergiutveckling hos människa är likartade hos hund-
ar. Allergi är idag ett av de största sjukdomsområdena i 
hund. De senaste 7 åren har allergidiagnoser ökat med 
90% (agria) och idag beräknas 20–25% av alla veterinär-
besök vara kopplade till allergier. De vanligaste allergierna 
bland hundar är allergiskt eksem och födoämnesallegi, 
båda är livslånga sjukdomar som sänker hundens livskvalité 
och kräver livslång behandling. Veterinärer uppskattar att 
den extra kostnaden av att äga en allergisk hund överstiger 
50 000 kronor under hundens livstid. Idag finns varken 
bote medel eller preventiv behandling mot allergier, dagens 

behandlingar syftar främst till att lindra symptomen av al-
lergiska reaktioner.

Lösning
Baserat på 15 års detaljerade studier, där bolagets forskar-
team har följt över 300 spädbarn från Sverige, Italien och 
Storbritannien, har Premune identifierat ett bakteriellt pro-
tein som ger en kraftig aktivering av immunsystemet. Inget 
av de barn som hade proteinet i tarmen under de första 
levnadsveckorna utvecklade födoämnesallergier, den första 
manifestationen av allergi. I en musmodell för allergisk 
astma  har proteinets egenskaper för allergiprevention be-
kräftats, och Premune genomför idag studier i hund i sam-
arbete med Svenska Lantbruksuniversitetet (SLU). Teknolo-
gin efterliknar kolonisering med  bakterier, vilket kompen serar 
för vår sterila miljö. Färdig produkt plan eras att ges oralt 
under de första veckorna för att på ett naturligt sätt aktivera 
viktiga toleransmekanismer som förhindrar framtida allergi-
utveckling. Teknologin förhindrar oönskade immunreaktio-
ner, mekanismen förväntas därför även ha effekt mot andra 
typer av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, så-
som typ I diabetes och gluten intolerans. 

Affärsmodell
Affärsmodellen är uppbyggd genom två separata företag, 
Premune och Lenus. Premune arbetar med utveckling av 
veterinärmedicinska produkter i samarbete med välrenom-
merade partners som SLU. Idag förhandar Premune med 
ett flertal globala veterinärläkemedel gällande samarbets-
avtal för distribution. Premune har exklusiv rätt till att ex-
ploatera patentet inom ramen för veterinärläkemedel. I 
slutet  av januari 2012 lämnades ytterligare en patent-
ansökan in avseende Premunes teknologi för prevention av 
allergi för hund, katt och häst.
Marknad
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Varje år föds det drygt 11 miljoner barn i Europa, USA, 
 Kanada och Japan. Initialt beräknas köpviljan vara störst 
bland föräldrar som själva är allergiska, eller som har ett 
 eller flera allergiska barn. Med en allergiprevalens som över-
stiger 30 % innebär det en högrisk-målgrupp om 3,3 miljon-
er barn som föds årligen. Beräknat på ett pris om 5 000 kro-
nor per behandling utgör humanmarknaden en marknad 
om 55 miljarder SEK årligen. (Lenus)

I många länder föds det idag fler valpar än spädbarn. Sett 
till de största marknaderna Europa, USA samt Japan föds 
varje år drygt 12 miljoner valpar. Cirka 10–15% av alla hun-
dar, oavsett ras, utvecklar allergi. Bland högriskraser kan 
prevalensen överstiga 30%. Sex av de tio mest populära 
hundraserna i USA, bland annat Labrador och Schäfer, be-
traktas som högrisk-raser för allergi. Beräknat på ett pris 
om 3 000 kronor per behandling utgör hundmarknaden 
36 miljarder SEK årligen. (Premune)

Övriga fakta
Lenus patent (Prevention of allergy in children) täcker an-
vändningen av bakteriella superantigen för prevention av 
allergier samt autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 
Patentet är sedan år 2010 godkänt i Europa och inväntar 
final office action i USA och Kanada. Skyddet gäller till 
2029. Serendipity Innovations grundade bolagen tillsam-
mans med forskare från Göteborgs universitet, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin.

Viktor Karlsson
VD, Premune

Viktor Karlsson har examen som Civilingenjör inom Industri-
ell ekonomi vid Lunds universitet och Technology Manage-
ment of Innovation vid University of Tokyo. Under 2 år age-
rade Viktor VD för Lunicore Studentkonsult AB som idag 
anses vara det största student-konsultbolaget i Sverige.
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IRRAS
Företaget
IRRAS har utvecklat en teknologiplattform för administra-
tion och dränering av vätskor och läkemedel in och ut ur 
kroppen. Tekniken kan användas vid blödningar och be-
handling av tumörer och infektioner. En prototyp har testats 
på över 40 patienter i Grekland och Indien. Testerna indike-
rar klara fördelar gentemot befintliga metoder. Bland annat 
minskades tiden i intensivvård med upp till 40%, vilket är 
direkt kopplat till förbättrat behandlingsutfall liksom 
kostnads besparingar för både sjukhuset och samhället. 
Försäljning av bolagets första produkt för patienter med 
hjärnblödning beräknas inledas under andra kvartalet 2013. 
Ett flertalet neurokirurgiska kliniker i Europa har visat 
intresse  för produkten.

Utmaning
När en hjärnblödning inträffar är det ofta nödvändigt att ut-
föra en operation för att dränera vätskor. Dagens dränage-
katetrar blir ofta blockerade på grund av koagulerande blod 
som leder till infektioner, vilket kan utsätta patienter för livs-
fara. För 20% av de patienter som genomgår sådana ope-
rationer får operationen dödligt utfall. Vidare utgör adminis-
tration av läkemedel mot cancer eller infektioner en stor 
utmaning. De två främsta problemen består av läkemedels-
resistens och biverkningar. Lokal administrering av läke-
medel används idag men inget system kan leverera tillräck-
liga koncentrationer av den aktiva substansen.

Lösning
Med IRRAS kateter, som är en dubbellumen kateter, utförs 
ett kontrollerat utbyte av vätskor utan blockering, vilket ger 
positiva effekter för behandlingsutfallet. IRRAS teknologi för 
lokal administration av läkemedel möjliggör att en stor 
 volym läkemedel tillförs till ett begränsat område, vilket ökar 
effektiviteten och samtidigt minskar eventuella biverkningar 
till följd av behandlingen. Det finns ett flertal användnings-
områden för plattformen, både vid kirurgisk dränering 
(neuro kirurgi, intraperitoneal, m.m.) och vid lokal läke-
medelsadministration (cancer och infektioner).

Affärsmodell
Utifrån teknologiplattformen utvecklar IRRAS en portfölj av 
produkter för respektive applikationsområde. Affärsmodel-
len bygger på försäljning av förbrukningsvaror (kateter-
paket), där varje operation förbrukar ett paket. På den 
 europeiska och amerikanska marknaden kommer IRRAS 
produkter att distribueras genom direktförsäljning medan 
övriga marknader täcks genom försäljning via distributörer. 
IRRAS har två patentfamiljer som omfattar konstruktion, 
metod och mekanism (beviljat i USA, Europa, Japan, 
 Ryssland och Australien med pågående ansöknings-
processer i kvarvarande marknader).
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Marknad
Idag sker 11 miljoner operationer varje år inom den 
adresser bara marknaden. En estimerad slutmarknad är ca 
1  000 sjukhus och kliniker i Europa, USA och resten av 
världen. Konkurrerande tekniker vid kirurgisk dränering hål-
ler en otillräcklig standard med hög risk för patientens liv, 
vilket underlättar marknadspenetration av IRRAS första 
produkt för hjärnblödning. Inom läkemedelsadministration 
dominerar oral medicinering eller injektion, dock har dessa 
starka biverkningar eller är otillräckliga för behandling av 
cancer och infektioner. 

Övriga fakta
IRRAS grundades av Serendipity Innovations tillsammans 
med nuvarande ägare. Produktutveckling och kommersiali-
sering bedrivs av ett team med över 15 års erfarenhet av 
medicintekniska produkter. IRRAS har publicerat en artikel i 
Asian Journal of Neurosurgery (Vol. 7, Issue 2, April–June 
2012), samt en case report presenterad vid den 14:e euro-
peiska kongressen för Neurokirurgi (European Congress for 
Neurosurgery) i oktober 2011. Dessa påvisar IRRAS för-
delar gentemot konventionella metoder och är ett starkt 
underlag för marknadsföring och certifiering av systemet. 

Erik Björkegren
VD, IRRAS

Erik Björkegren har en dubbelexamen inom Technology 
Management och Finans från Lunds Universitet. Han har 
tidigare varit involverad i start-ups både i Sverige och Kina 
inom ett flertal olika branscher. Erik omnämndes år 2012 
som en av Sveriges 101 Supertalanger av Veckans Affärer 
och har tidigare vunnit svenska mästerskapen i business 
intelligence.
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XBRANE BIOSCIENCE
Företaget
Modern läkemedelsutveckling är starkt beroende av 
protein er. Proteinproduktion är en av de mest utmanande 
faktorerna för utvecklingen av nya läkemedel. Xbrane har 
utvecklat två nya system för effektivare produktion av pro-
teiner, vilka även fungerar för sådana proteiner som traditio-
nellt varit väldigt svåra att producera (membran och värd-
toxiska proteiner). Xbranes teknik kan få central betydelse 
för proteinproduktionen inom biotech-industrin – en mark-
nad som uppskattas till över 100 miljarder USD.

Utmaning
Över 50% av alla nya läkemedel och vacciner är baserade 
på proteiner, vilket således gör proteinproduktionen till den 
viktigaste ingrediensen för utveckling och produktion av nya 
läkemedel. Att ge optimala förutsättningar för produktion av 
proteiner, sänka kostnader och öka kvaliteten är av central 
betydelse för lönsamhet och konkurrenskraft inom läke-
medelsindustrin. Två av de mest utmanande faktorerna vid 
produktion av proteiner är (i) att maximera produktions-
mängden (avkastningen), och (ii) att kunna producera det 
protein som är av intresse. I dagsläget testar företag flera 
typer av produktionssystem för att hitta det system som är 
optimalt för deras proteiner. Detta är ett ytterst tidskrävande 
och kostsamt tillvägagångssätt utan garantier på att man 
kan producera det önskade proteinet.

Lösning
Xbrane har två produktionssystem för proteiner (Lemo 
 System och Rhamex System) som väsentligt effektiviserar 
Produktionen. Dessa system gör det möjligt att uttrycka 
svåra proteiner (membranproteiner och värd-toxiska 
protein er), ökar mängden uttryckt protein avsevärt, 
optimerar  systemet för olika typer av proteiner och minskar 
produktionskostnaderna. Detta ger Xbrane konkurrens-
kraftiga produktionsprocesser för framställning av proteiner 
enligt kundens behov, för användning inom läkemedels-
branschen och inom diagnostik. Dessutom har Xbrane en 
unik optimeringstjänst, där Xbrane kombinerar världsledan-
de kunskap inom mikrobiologi med sina unika protein-
produktionssystem. Xbrane kan därmed bistå med studier 
för optimering av kundernas produktion.

Affärsmodell
Xbranes egenutvecklade tekniker är licensierade för akade-
misk och kommersiell forskning och för produktionssyften. 
Xbrane tillhandahåller proteinproduktionssystem och 
konsult tjänster. Sina produkter distribuerar Xbrane dels via 
New England Biolabs, DNA 2,0 och dels genom direkt-
försäljning. Xbrane har ett beviljat patent för sitt protein-
produktionssystem (Protein Expression System). Patentet 
täcker EU och USA.  Xbrane har också ett licensierat patent 
för en kompletterande produkt från Vaxiion Therapeutics.
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Marknad
Den globala marknaden för proteinproduktionssystem ökar 
i hastig takt och beräknas idag till 400 miljoner USD. Det 
finns dessutom en trend inom pharma- och biotech- 
marknaden där bolagen i allt större utsträckning outsoursar 
produktionen för att få tillgång i syfte att spara både tid och 
kapital. Med Xbranes unika teknik kan företagets potentiella 
kunder vara allt från stora aktörer, såsom Astra Zeneca, 
 Abbott och Eli Lilly, till små- och medelstora bioteknik-
företag, såsom CrownBio, Creative Biolabs och Eden 
 Biodesign.

Övriga fakta
Xbrane grundades av Serendipity Innovations i samarbete 
med akademiska forskargrupper vid Stockholms universitet  
(CBR) och VU University Amsterdam. I december 2012 blev 
Xbrane utnämnt till decembermånadens ”Technical high-
light of the month” av SBKB.org, som är ett samarbete 
mellan  Protein Structure Initiative och tidskriften Nature.

Siavash Bashiri
VD, Xbrane Bioscience

Siavash Bashiri har en Civilingenjörsexamen i Molekylär 
Bioteknik med fördjupning inom affärsutveckling från 
 Uppsala universitet. Han kommer närmast från Agilent 
Technologies där han var ansvarig för försäljningen i EMEA 
för en av Agilent Technologies produkter. Siavash har också 
tidigare erfarenhet av Bio-ventures där han deltog vid för-
värvet av Halo Genomics av Agilent Technologies.
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ABERA
Företaget
Vacciner är ofta baserade på döda eller försvagade 
patogen er (smittämnen) som stimulerar immunsystemet till 
att producera specifika antikroppar mot en viss sjukdom. 
Abera har utvecklat en teknikplattform som gör det möjligt 
att producera nya vacciner baserade på levande virus och 
bakterier. Först uttrycks antigenerna/proteinerna i bakterien 
för att sedan transporteras ut ur bakteriecellen och expo-
neras på bakteriens yttre membran. På så sätt kan flera 
olika antigener kombineras i samma vaccin i mycket hög 
koncentration. Vaccinkandidater mot Streptococcus pneu-
moniae (SP), tuberkulos och influensa utvecklas av bolaget 
tillsammans med ledande partners som institutionen för 
 virologi vid Erasmus Medical Center i Rotterdam, Statens 
Serum Institut i Köpenhamn och Radboud University 
Medical    Center. Tekniken har också säkrat cirka 9 MSEK i 
bidragsfinansiering från bland annat det europeiska ram-
programmet FP7. 

Utmaning
Smittsamma infektionssjukdomar utgör ett stort hot mot 
den globala hälsan. Vacciner är det mest kostnadseffektiva
sättet att bekämpa infektionssjukdomar. Befintliga metoder 
för vaccinutveckling fungerar emellertid inte tillfreds ställande 
när det gäller svåra patogener som HIV, malaria    eller 
 tuberkulos (TBC). Det behövs en ny generation av kraft igare 
vacciner som på ett effektivt sätt simulerar patogenens ak-
tivitet för att stimulera och förbereda immun systemet för att 
hantera även de mer komplexa sjukdomarna.

Lösning
Abera har utvecklat en universell teknologiplattform vilket 
öppnar för möjligheten att producera vacciner som kan sti-
mulera immunsystemet mer än 100 gånger starkare än vad 

existerande vacciner förmår. Plattformen möjliggör även 
produktion av multivalenta vacciner. Med ett sådant vaccin 
är det möjligt att ge skydd mot flera olika sjukdomar eller 
olika varianter av samma sjukdom samtidigt. Abera använ-
der sig av modifierade, ofarliga bakterier som uttrycker 
 proteiner från en patogen bakterie eller ett virus på sin yta. 
Detta gör att vaccinet kan gräva sig djupt in i människans 
immunsystem och på så sätt stimulera produktionen av 
antikroppar för att bättre skydda mot infektioner orsakade 
av den tänkta patogenen. Aberas teknologi möjliggör billig 
och snabb produktion av vacciner vilket ofta är den begrän-
sande faktorn i kampen mot epidemier. Utöver detta kan 
Aberas vacciner administreras nasalt eller oralt utan behov 
av nedkylning vid transport. Denna egenskap möjliggör en 
snabbare distribution i en mycket bredare utsträckning än 
vad som tidigare varit möjligt, exempelvis på landsbygden, 
i utvecklingsländer eller i varma regioner.  

Affärsmodell
Abera syftar till att utveckla sina vaccinkandidater till klinisk 
fas I eller II och sedan sälja eller licensiera kandidaterna. 
Utveckling av vaccinkandidater sker i samarbete med led-
ande akademiska och industriella partners. Den första 
vaccin kandidaten under utveckling är ett tuberkulosvaccin 
som kommer att fungera som proof-of-principle för platt-
formen. Abera ämnar även licensiera sin teknologiplattform 
till externa parter som arbetar inom andra applikations-
områden eller gentemot andra patogener. 

Teknikplattformen, processen och specifika applikationer är 
patentsökta. PCT-ansökan går in i nationell fas under april 
2013 och företaget ämnar söka patentskydd i EU, USA, 
Canada, Kina och Indien. Därmed förväntas företaget ha 
patentskydd i över 80% av den totala världsmarknaden. 
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Marknad
Den globala vaccinmarknaden uppgick till 34 miljarder USD 
år 2010 och beräknas nå 56 miljarder USD år 2016. Mark-
naden dominerades 2010 av fem stora aktörer, GSK, Sano-
fi-Pasteur, Pfizer, Merck och Novartis. Samma år insjukna-
de 8,8 miljoner människor i tuberkulos och 1,4 miljoner  dog 
i sjukdomens spår (WHO). Idag existerar  enbart ett vaccin 
mot tuberkulos på marknaden och den utvecklades 1921. 
Effekten av detta vaccin är bristfällig.

Övriga fakta
Abera grundades av Serendipity Innovations tillsammans 
med ledande experter inom bakteriologisk proteinproduk-
tion, Prof. Jan-Willem de Gier och Prof. Joen Luirink som en 
spin-off från Xbrane 2012. Företaget har sitt kontor i Stock-
holm medan merparten av forsknings- och utvecklings-
arbetet bedrivs i Amsterdam som har ett av de starkaste 
vaccinklustren i världen.

Amin Omrani
VD, Abera

Amin Omrani har en bakgrund som industriell ekonom med 
inriktning mot maskinteknik. Han har även en magister-
examen i logistik. Tidigare har Amin Omrani varit elitidrotts-
man med 9 år i svenska judolandslaget, flertalet SM-guld 
och goda internationella resultat.
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Diamporphs vd, Fredrik Svedberg hälsar 
H.M. Konungen välkommen till bolagets 
fabrik i Tjeckien
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien
Samtliga Serendipity Ixoras aktier är upptagna i Bolagets 
aktiebok, som administreras av Euroclear Sweden AB. Inga 
aktiebrev har utfärdats utan äganderätten säkras genom 
registrering i aktieboken. 

Kollektivet preferensaktier har ensamt rätt till hela det 
belopp som motsvarar summan av allt kapital som har 
tillförts bolaget genom aktieteckning justerat för eventuell 
aktieinlösen. Härutöver har kollektivet preferensaktier 
rätt till 80% av realiserade avkastningar som överstiger 
nyssnämnda belopp.

Ägarförhållanden
Tabellen nedan visar de fem största aktieägarna i bolaget per 
den 2012-12-31.

5 största aktieägare

Serendipity Innovations AB
Avanza
Svenska Handelsbanken
Nordnet
Nordea
Övriga

Totalt

Andel av  
preferensaktier

78,6 %
5,4 %
2,1 %
1,6 %
1,2 %

12,1%

100%

Andel 
röster

87,7%
3,1%
1,2%
0,9%
0,7%
6,4%

100%

Antal 
stamaktier

200 000
0
0
0
0
0

200 000

Antal 
preferensaktier

2 104 150
143 838
55 868
42 104
32 025

299 723

2 677 708
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Serendi-
pity Ixora AB (publ.), org nr 556863-3977, får härmed 
avge årsredovisning för bolagets första förlängda 
verksamhetsåret 2011–2012

Information om verksamheten
Serendipity Ixora investerar i och utvecklar innovativa till-
växtbolag med produkter och tjänster med potential att 
lösa globala problem.

Serendipity Ixora möjliggör för investerare att investera i en 
diversifierad portfölj bestående av bolag som befinner sig 
i olika utvecklingsstadier och är verksamma inom spridda 
branscher. På så vis fördelas och minimeras riskerna
 
Bolaget rapporterar enligt RFR 2 de Serendipity Ixora ingår 
i en IFRS-koncern.

Väsentliga händelser under det förlängda räkenskaps-
året 2011–2012

2011
Bolagets första räkenskapsår var ett förlängt räkenskapsår 
på 16 månader. Bolaget bildades under namnet Seren-
dipity Ixora Fund AB som ett svenskt publikt aktiebolag. 
Namnändring till Serendipity Ixora AB (publ.) har därefter 
genomförts under fjärde kvartalet 2012.

I oktober genomförde Serendipity Ixora en riktad ny-
emission mot moderbolaget Serendipity Innovations AB 
i form av en apportemission, där Serendipity Innovations 
överlät sitt innehav i OrganoClick AB, Diamorph AB, Epi-
surf Medical AB, Xbrane Bioscience AB, och NLAB Solar 
AB i utbyte mot 2  114  798 preferensaktier i Serendipity 
Ixora. Totala emissionsbeloppet uppgick till 211,5 MSEK. I 
samband med detta tillsköt Serendipity Innovations 18 696 
 aktier i Nanologica AB som ett aktieägartillskott.

Vid årsskiftet genomfördes en nyemission på totalt 
20 MSEK, varvid 200 000 preferensaktier emitterades. Den 
emissionskostnaden uppgick till 2,5 MSEK.

2012
I början av 2012 anslutades bolagets aktie till Euroclear. 
 Serendipity Ixora AB (publ.) genomförde förvärv av 3 234 
aktier i IRRAS AB till ett pris av 4 450 000 SEK. Samtidigt 
lämnades ett kontant aktieägartillskott på 2 670 000 SEK. 
Serendipity Ixora AB (publ.) genomförde en nyemission om 
20 MSEK. Antalet preferensaktier ökade med 205 110. De 
emissionskostnaderna uppgick till 2,4 MSEK.  Serendipity 

Ixoras portföljbolag OrganoClick AB ingick under mars 
månad ett strategiskt samarbete med Bergs Timber Bitus 
som är Sveriges största träbehandlings anläggning. Sam-
arbetet avsåg produktion, marknadsföring och försäljning 
av OrganoWood-modifierat trä till industriella kunder.  Under 
samma period tecknade bolaget även återförsäljaravtal 
med XL-Bygg som har ett rikstäckande nätverk av fler än 
100 bygghandlare.

Under andra kvartalet genomförde Serendipity Ixora AB 
(publ.) en nyemission av preferensaktier, om totalt 14,8 
MSEK.  Antalet preferensaktier ökade med 157 800 aktier. 
De emissionskostnaderna uppgick till 1,9 MSEK.

Under maj fick Ixoras portföljbolag Episurf Medical AB god-
kännande för en av sina europeiska patentansökningar. Det 
nya patentgodkännandet ger Episurf specifikt skydd mot 
intrång på bolagets designteknologi för individanpassning 
av kirurgiska verktyg och implantat. 

Serendipity Ixora AB (publ.) deltog i en nyemission i ett av 
sina portföljbolag, NLAB Solar. Serendipity Ixora tecknade 
15 049 aktier till priset 8,50 SEK/aktie för ett totalt belopp 
127 916,5 SEK.

I början av tredje kvartalet deltog Serendipity Ixora AB 
(publ.) i en företrädesemission i sitt portföljbolag Diamorph 
AB. Serendipity Ixora tecknade 4 780 532 aktier till priset av 
7,50 SEK/aktie för ett totalt belopp 35 853 990 SEK.

Under sommaren testade OrganoClick AB framgångsrikt 
storskalig produktion av en ny serie miljövänliga textil-
produkter. Tillkomsten av denna nya produkt utökar bo-
lagets verksamhetsområde med ett nytt affärsområde 
 vilket har stor inverkan på OrganoClicks intjäningsförmåga 
framöver.

I augusti erhöll Episurf Medical AB godkännande från Läke-
medelsverket för start av klinisk prövning av knäimplantatet 
Episealer Knee. 

I slutet av augusti lämnade Serendipity Ixora en ovillkorat 
aktieägartillskott på 1  656  920 SEK till sitt intressebolag 
 IRRAS.

Under september slutförde Diamorph AB förvärvet av 
TENMAT  som är en brittisk tillverkare av specialiserade hög-
presterande material. TENMAT, med huvudkontor i Man-
chester, hade en global närvaro och försäljning i över 50 
länder när förvärvet genomfördes. I processen blev också  
investmentbolaget Latour AB Diamorphs näst största ägare.
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Under fjärde kvartalet lämnade Serendipity Ixora AB (publ.) 
ovillkor ade aktieägartillskott vid två tillfällen till sitt intresse-
bolag  IRRAS AB. Sammanlagt var aktieägartillskotten på 
3 418 525 SEK, fördelade på 2 125 525 SEK respektive 
1 293 000 SEK. IRRAS AB erhöll under senhösten positivt 
besked om möjligheten för CE-märkning. Beskedet innebär 
att bolaget kan planera lanseringen av sina neurokirurgiska 
hjälpmedel för operationer av patienter som drabbats av 
hjärnblödning till våren 2013.

Episurf Medical AB erhöll i slutet av oktober besked om 
att genomförda studier och tillgänglig data är tillräcklig för 
erhållande av CE-märkning. Beskedet innebär att bolaget 
kan tidigarelägga marknadsintroduktionen av implantatet 
Episealer knee med närmare ett år.

På styrelsesammanträde den 13 november 2012 beslu-
tades om nyemission av preferensaktier av serie B riktat 
till externa investerare. Vid årsskiftet hade bolaget tillförts 
8 395 600 SEK, vilket motsvarande 75 500 tecknade prefe-
rensaktier av serie B. Dessa aktier registrerade hos Bolags-
verket genom en delregistrering i januari 2013 varefter de 
levererades till aktieägarnas värdepappersdepåer/-konton.

Under november rekryterade Xbrane Bioscience AB  Siavash 
Bashiri som ny VD för bolaget. Siavash senaste position var 
på Agilent Technologies där han var försäljningsansvarig. 
Xbrane Bioscience AB:s proteinproduktionssystem Lemo, 
blev utnämnt till december månads ”Technical highlight 
of the month” av SBKB.org, som är ett samarbete mellan 
 Protein Structure Initiative och tidskriften Nature. Utmärkel-
sen är ett stort erkännande för bolagets teknik i världens 
mest citerade vetenskapliga tidskrift.

Under december implanterades Episealer Knee för första 
gången i en patient. Operationen genomfördes framgångs-
rikt med hjälp av kirurgiska verktyg unikt designade och 
specifikt tillverkade för patienten i Episurf Medicals egen-
utvecklade system.

I slutet av året förvärvade Serendipity Ixora aktier i Premune 
AB och Lenus AB från sitt moderbolag Serendipity Innova-
tions AB. Förvärven bestod av 450 A-aktier och 6 B-aktier 
i Premune AB och 450 A-aktier i Lenus AB samt rätten till 
återbetalning av ett aktieägartillskott om 600 000 SEK till 
Premune AB. Det totala förvärvspriset för Premune uppgick 
till 23 682 000 SEK, som betalades med en revers. Aktierna 
i Lenus överläts via ett aktieägartillskott på 43  650 SEK. 
Innan Premune förvärvades påbörjade bolaget en  studie 
som syftar till att hindra uppkomsten av allergi i hund.

Vid årsskifte säkrade NLAB Solar finansiering för att ut-
veckla en av världens största produktionsanläggningar för 
Grätzelceller, den tredje generationens solceller.

I slutet av fjärde kvartalet genomgick bolaget namnbyte till 
Serendipity Ixora AB (publ.).

Händelser efter räkenskapsårets slut
Episurf Medical AB erhöll under februari besked från 
 European Patent Office om godkännande av patent för det 
individanpassade implantatet Episealer.

Episurfs sexveckorskontroll gällande patienten från den 
 första kliniska operationen var positiv då patienten inte upp-
levde några smärtor från den tidigare broskskadan och var 
åter i arbete efter 4 veckor.

Under februari slöt Nanologica AB ett stort avtal med det 
ledande ryska bioteknikbolaget Nanolek för formulering av 
fyra läkemedel baserade på Nanologicas materialplattform.

OrganoClick AB har under årets första månader slutit av-
tal med flera leverantörer inom alla sina affärsområden. 
Bolaget  har även mottagit ett flertal order vilka har medfört 
att orderstocken byggs upp snabbare än tidigare beräknat.

Xbrane Bioscience AB har kort efter övergång till sin nya 
affärs modell i snabb takt lyckats säkra årets två första order.

I början på 2013 genomförde Xbrane AB en företrädese-
mission för de befintliga aktieägare i bolaget till ett pris 100 
SEK/aktie. Totalt emissionsbelopp är 982 400 SEK.
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Framtida utveckling
Bolagets och koncernens utveckling under 2012 visar en 
fortsatt positiv tillväxt och ledningen anser att det är ett bra 
tecken för att kunna ge bra prognoser för verksamhetens 
utveckling under 2013.
 
 
Finansiell riskhantering
Riskhanteringen sköts av ekonomichefen enligt policies 
som fastställts av styrelsen. Ekonomichefen identifierar, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete 
med VD. Styrelsen upprättar en övergripande finanspolicy 
för riskhanteringen som är indelad i olika kapitel för spe-
cifika områden. För närmare beskrivning av koncernens 
finansiella riskhantering hänvisas till avsnittet Finansiell risk-
hantering, not 3 bland tilläggsupplysningarna.

Personal
Under det första räkenskapsåret hade Serendipity Ixora 
inga anställda.

Ägar- och koncernförhållanden
Den största ägaren i Serendipity Ixora AB (publ.) är Se-
rendipity Innovations AB, med en röstandel på 87,74%. 
Serendipity  Innovations äger 200  000 stamaktier och 
2 104 150 preferensaktier. Härmed ingå Serendipity Ixora 
i Serendipity Innovations koncernen.

Miljöpåverkan
De verksamheter som bedrivs i Serendipity Ixora bedöms 
inte medföra några miljörisker och i dagsläget bedrivs verk-
samheten utan att den kräver miljörelaterade tillstånd från 
myndigheter. Verksamheten bedrivs enligt tillämpliga hälso-
och säkerhetsregler.  

Förslag till vinstdisposition (SEK)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat 49 483 341
(SEK) 49 483 341
Styrelsen föreslår att i ny
räkning överförs 49 483 341

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hän-
visas till efterföljande resultat- och balansräkningar, eget 
kapitalräkningar, kassaflödesanalys, beskrivning av redo-
visningsprinciper samt noter. Alla siffror uttrycks i svenska 
kronor  om ej annat anges.
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2011-09-05
Belopp i SEK Not 2012-12-31

Värdeförändring innehav 6 49 620 127
Övriga intäkter 7 397 840

50 017 967

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 8, 9 -729 417
Summa rörelsens kostnader -729 417

Rörelseresultat 49 288 550

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 194 791
Räntekostnader och liknande resultatposter –
Resultat från finansiella poster 194 791

Resultat före skatt 49 483 341

Skatt på årets resultat 11 –
Årets resultat 49 483 341

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR 
PERIODEN, NETTO EFTER SKATT

Summa totalresultat för året 49 483 341

Årets resultat hänförligt:
Bolagets aktieägare 49 483 341



39

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2012 | Org.nr 556863-3977

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i SEK Not 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 12, 15, 16

Andelar i intresseföretag
Aktier och värdepapper

328 195 589
5 539 794

Långsiktiga fordringar 600 000
Summa anläggningstillgångar 334 335 383

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 13 7 845 432
Summa omsättningstillgångar 7 845 432

SUMMA TILLGÅNGAR 15 342 180 815

Belopp i SEK Not 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 14 719 427
Summa bundet eget kapital 719 427

Fritt eget kapital
Inbetalt ej registrerat kapital 8 395 600
Överkursfond 259 797 447
Årets resultat 49 483 341
Summa fritt eget kapital 317 676 388
Summa eget kapital 318 395 815

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 18 23 682 000
Summa långfristiga skulder 23 682 000

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 103 000
Summa kortfristiga skulder 103 000

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 15 342 180 815

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter 50 000
Ansvarsförbindelser Inga
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i SEK  Not 14                              Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital
Balanserat 

resultat
Summa eget 

kapital 
Ingående balans per 2011-09-05 50 000 – 50 000

Totalresultat
Årets resultat – 49 483 341 49 483 341
Summa Totalresultat – 49 483 341 49 483 341

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 669 427 258 819 219 259 488 646
Aktieägartillskott – 978 228 978 228
Inbetalt ej registrerat kapital – 8 395 600 8 395 600
Summa transaktioner med aktieägare 669 427 268 193 047 268 862 474
Utgående balans per 2012-12-31 719 427 317 676 388 318 395 815
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2011-09-05
Belopp i SEK Not 2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 49 288 550
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  - Övriga poster ej kassapåverkande 17 -50 996 195
Erhållen ränta 194 791
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital                                                        -1 512 853

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar –
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 103 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 409 853

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investering aktier och andelar -70 881 124
Försäljning aktier och andelar –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 881 124

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 56 454 409
Upptagna lån 23 682 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 80 136 409

Periodens kassaflöde 7 845 432

Likvida medel vid periodens början –
Likvida medel vid periodens slut 7 845 432
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NOTER

Not 1 Allmän information

Serendipity Ixoras verksamhet är att investera i och ut-
veckla bolag som kommersialiserar nya innovativa produkt-
er baserade på världsledande forskningsresultat.

Kommersialiseringsprocessen sker normalt i nära samar-
bete med betalande kunder, vilket minimerar både produkt-
risken och tiden till marknadsintroduktion. Ixora har en 
 diversifierad portfölj med inriktning på flera olika branscher 
och har därför en god underliggande riskhantering. Seren-
dipity Ixora är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och 
har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen till kontoret är 
Stureplan 15, 111 45 Stockholm. Samtliga belopp redo-
visas i heltal svenska kronor (SEK) om inte annat anges. 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovis-
ningsprinciper

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Serendipity Ixora AB (publ.) bildar ingen koncern med bo-
lagen som finns i bolagets portfölj, eftersom det föreligger 
inget bestämmande inflyttande i innehav som Sernedipity 
Ixora har i sin portfölj. Bolagets redovisning är upprättad 
i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer 
och Årsredovisningslagen. Att upprätta rapporter i över-
ensstämmelse med IFRS får bolaget genom att det ingår 
i en IFRS koncern. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovis-
ningsprinciper. 

2.2 Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella i den valuta som används i 
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen 
är verksamt (funktionell valuta). I denna finansiella rapport-
ering används svenska kronor (SEK), som är moder-
företagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktions-
dagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans-
dagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdiffe-
renser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, 
medan övriga valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

2.3 Immateriella tillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas om 
det är troligt att de framtida ekonomiska fördelar som kan 
hänföras till tillgången kommer att tillfalla koncernen samt 
att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt. Övriga immateriella anläggningstillgångar har 
normalt en begränsad nyttjandeperiod. Dessa tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-
rad avskrivning och eventuellt ackumulerad nedskrivning. I 
nuläget förekommer det inte några immateriella tillgångar.

2.4 Materiella anläggningstillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens 
redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sanno-
likt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknip-
pade med tillgången kommer att komma koncernen till-
godo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas 
bort från  balansräkningen. Alla andra former av reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen 
under den period de uppkommer. Avskrivningar på andra 
tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det 
beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperiod-
en, görs linjärt enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer  5–10 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje 
balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om 
tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring fast-
ställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och 
det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter 
respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

2.5 Nedskrivningar av icke-finansiella anlägg-
ningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella 
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värde-
nedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvin-
ningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinnings-
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värde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verk-
liga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns sepa-
rata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 
För materiella och immateriella anläggningstillgångar, som 
tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en pröv-
ning av om återföring bör göras.

2.6 Finansiella instrument

Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i 
följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar 
och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas 
samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden för-
värvades. Köp och försäljning av finansiella instrument re-
dovisas per affärsdagen.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen är finansiella instrument som 
innehas för handel. En finansiell tillgång eller en finansiell 
skuld  klassificeras i denna kategori om den förvärvas hu-
vudsakligen i syfte att säljas inom kort. Bolaget klassificerar 
även intresseföretag, d.v.s. företag som normalt innehas 
med  20–50% av röstandelen, inom denna kategori i enlig-
het med undantagsregeln för riskkapitalorganisationer i IAS 
27 p 38.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
 vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordring-
ar och kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga 
fordringar, upplupna intäkter respektive finansiella anlägg-
ningstillgångar i balansräkningen. Även likvida medel ingår 
i denna kategori.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte 
är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan 
 säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kate-
gorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte 
har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter 
balansdagen. Finansiella tillgångar som kan säljas ingår i 

posten finansiella anläggningstillgångar som kan säljas i 
balansräkningen. I bolaget redovisas nedskrivningar av 
finansiella tillgångar som kan säljas i posten verkligtvärde 
justeringar i bolagets totalresultat. I dagsläget har bolaget 
inte några sådana finansiella instrument.

Övriga finansiella skulder
Bolagets upplåning och leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder. I nuläget förekommer inte 
någon extern upplåning från kreditinstitut, men  bolaget har 
en skuld mot sitt moderbolag på 23 682 000 SEK.

Allmänna principer
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder 
redovisas på affärsdagen – det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden.  Finansiella 
tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella 
tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde 
via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder vär-
derade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
första gången till verkligt värde, medan hänförliga trans-
aktionskostnader redovisas i resultaträkningen.  Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten.  Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förplikt elsen i avtalet har full-
gjorts eller på annat sätt utsläckts. Finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
och finansiella tillgångar som kan säljas redovisas efter an-
skaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och 
kundfordringar, finansiella tillgångar som hålls till förfall och 
övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstid-
punkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Verkligt värde för börsnoterade vär-
depapper baseras på aktuella köpkurser. 

2.7 Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering 
för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av 
kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att 
 Serendipity Ixora inte kommer att kunna erhålla alla belopp 
som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Vä-
sentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet 
för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå 
finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betal-
ningar betraktas som indikatorer på att ett nedskrivnings-
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behov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens 
storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, dis-
konterade med den ursprungliga effektiva räntan. Redovi-
sat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, 
förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna 
post är kortfristig i sin natur.

2.8 Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och 
övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre 
 månader från anskaffningstidpunkten. Checkräknings kredit 
redovisas som upplåning bland kortfristiga skulder (f.n. 
 utnyttjas inte någon checkräkningskredit). I dagsläget finns 
det ingen checkräkningskredit i bolaget.

2.9 Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktions-
kostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
 aktier redovisas i bolagets eget kapital. Transaktionskost-
naderna redovisas med avdrag för skatteeffekt.
Samtliga aktier är utfärdade i SEK. Det finns två aktieslag 
i bolaget, stam- och preferensaktier. Vardera aktieslag 
kan högst utgöra det antal som motsvarar 100% av 
aktiekapitalet. Vid bolagsstämma berättigar en stamaktie 
till tio röster medan en preferensaktie berättigar till en röst. 
Stamaktierna i bolaget utgör framför allt styrinstrument men 
har som kollektiv rätt till 20% av realiserade avkastningar på 
bolagets värdeökning. 

2.10 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörs-
skulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom 
denna post är kortfristig till sin natur.

2.11 Upplåning

I december 2012 uppstod en långfristig skuld i Serendipity 
Ixora genemot dess moderbolag Serendipity Innovations 
uppgående till 23 682 000 SEK, som avser köpeskilling i ett 
förvärv av Premune AB och Lenus AB som genomfördes i 
slutet av Q4 2012.

2.12 Aktuell och uppskjuten skatt

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skat-
teregler som på balansdagen är beslutade eller i praktik-

en beslutade i de länder där Serendipity Ixora är verksamt 
och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar 
 regelbundet de yrkanden som gjorts i själv deklarationer 
avseende situationer där tillämpliga skatte regler är föremål 
för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar 
för belopp som troligen ska betalas till skattemyndighet-
en. Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balans-
räkningsmetoden, på alla temporära skillnader som upp-
kommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden. Den uppskjutna 
skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd 
av en transaktion som utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt be-
räknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran 
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna och 
skattemässiga underskott kan utnyttjas. 
Serendipity Ixora kapitaltillgångar i form av aktier i intresse-
bolag utgör enligt definitionen i 24 kap. 13-16 §§ inkomst-
skattelagen så kallade näringsbetingade andelar.
Som huvudregel gäller att en kapitalvinst vid avyttring av 
en näringsbetingad andel är skattefri. Samtidigt gäller enligt 
huvudregeln att kapitalförlust på en näringsbetingad andel 
inte får dras av.

2.13 Avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller infor-
mell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reg-
lera åtagandet, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt 
sätt. I nuläget förekommer det inga avsättningar i Serendip-
ity Ixora. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

2.14 Intäktsredovisning

I rörelseresultatet ingår utdelningar och övriga rörelseintäk-
ter hänförliga till investeringsverksamheten. Intäkter innefat-
tar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas för utförda tjänster inom bolaget. Bolaget redovisar 
en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt 
och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kom-
mer att tillfalla företaget.
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2.15 Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operatio-
nell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden 
(efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperiod-
en. Serendipity Ixora har inte några finansiella leasing-
kontrakt.

Not 3 Finansiell riskhantering

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella 
risker. De finansiella risker som ledningen beaktar är: 1) 
marknadsrisk (innefattande valutarisk, prisrisk samt kassa-
flödes- och verkligtvärderisk i räntor), 2) kreditrisk och 3) 
likviditetsrisk/finansieringsrisk. Bolagets övergripande 
mål i riskhanteringen fokuserar på oförutsägbarheten på 
de  finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 
 potentiella ogynnsamma effekter på resultat och likviditet 
p.g.a. finansiella risker. De huvudsakliga finansiella risker 
som identifierats i bolaget är prisrisk och likviditetsrisk. 
Prisrisk föreligger i bolagets finansiella investeringar och 
likviditets risk i det fall bolaget behöver göra tilläggsinvest-
eringar och inte har tillräckliga likvida medel. För närmare 
beskrivning av de olika riskerna se nedan avsnitt. Risk-
hanteringen sköts av ledningen tillsammans med styrelsen. 
Ledningen är representerad av VD Saeid Esmaeilzadeh och 
styrelsen.

Marknadsrisk
(i)  Prisrisk
Den huvudsakliga finansiella risken för Serendipity Ixora är 
prisrisk i dess finansiella placeringar. De noterade inne haven 
påverkas av förändringar i aktiekurs, vilket får ett  direkt 
genom slag i resultaträkningen och således även påverkan 
på det egna kapitalet. Placeringar i onoterade innehav på-
verkas av bedömningar i kassaflöden, avkastningskrav och 
företagens affärsmässiga utveckling. En värdeminskning 
med 50% i det minsta respektive det största innehavet i 
portföljen skulle påverka hela portföljen ca 1–20% 

(ii)  Valutarisk
Serendipity Ixora har inte någon verksamhet utomlands 
med transaktioner i utländsk valuta. Detta gör att bolaget 
endast i mindre grad är exponerad för valutarisker på grund 
av att förändringar i valutakurser kan påverka resultat och 
eget kapital. 

(iii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga 
 värden
Eftersom Serendipity Ixora inte innehar några väsentliga 
räntebärande tillgångar eller skulder, är koncernens intäkter 
och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt vä-
sentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. 

Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en 
finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på för-
fallodagen. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, kund-
fordringar och övriga fordringar. 

Kundkreditrisk
Utöver en övergripande övervakning sker en mer detaljerad 
uppföljning av kundkreditrisker på lokal nivå, nära kunden. 
Kundkreditrisk är risken att kunder inte uppfyller sina åtag-
anden. En riskbedömning görs av kundens kredit värdighet 
där dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare er-
farenheter och andra faktorer. Risklimiter fastställs baserat 
på interna eller externa kreditbedömningar. Användningen 
av kreditgränser följs upp regelbundet. Några koncentra-
tioner av kreditrisker bedöms ej föreligga. Den maximala 
exponeringen för kreditrisker utgörs av det redovisade 
värd et för de finansiella tillgångarna. 

Likviditetsrisk/Finansieringsrisk
Bolagets likviditetsrisk består i att koncernen saknar lik-
vida medel för betalning av sina åtaganden. Risken han-
teras genom att styrelsen säkerställer att det finns tillräck-
ligt med likvida medel och tillgänglig finansiering. Per den 
31 december 2012 hade Serendipity Ixora en likviditet om 
7 845 432 SEK. 
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedöm-
ningar vid tillämpning av koncernens redo-
visningsprinciper

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga un-
der rådande förhållanden.

Värdering av finansiella tillgångar
Värdering av finansiella placeringar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen. Bolagets noterade innehav vär-
deras på basis av noterade marknadspriser.Vid värdering 
av andra finansiella placeringar värderade till verkligt värde 
utgår Serendipity Ixora främst från antingen senast genom-
förda nyemission eller större transaktion av betydelse som 
tidsmässigt ligger närmast värderingstillfället. Syftet med 
ovan nämnda värderingsprinciper är att undvika över- och 
under värdering av Ixoras portföljbolag. I det tidiga stadiet i 
ett portföljbolags utveckling är det nästan omöjligt att an-
vända någon annan typ av värdering, eftersom bolaget inte 
genererar några intäkter, vilket betyder att andra principer 
inte kan ge en rättvisande bild av bolagets värde. I fall en 
större transaktion som ger underlag till värdering av bolaget 
ligger för långt bak i tiden eller en sådan typ av transak-
tion aldrig genomfördes, ska värderingsmetoden i enlighet 
med nettotillgångar tillämpas. Två sekundära metoder så 
som benchmarking och diskonterad kassaflödes analys kan 
också tillämpas, dock i ett senare skede av bolagets ut-
veckling.

(i)  Senaste nyemission
Vid värdering med denna metod används den senast gjorda 
nyemissionens teckningspris för aktier som värderingsvari-
abel. Detta är ett väldigt säkert sätt att fastställa det verkliga 
värdet på, i synnerhet om den senaste nyemissionen inte 
ligger alltför långt bort i tiden, eftersom det motsvarar vad 
marknaden är beredd att betala för aktierna. Från denna 
värd eringsmetod undantas dock företrädesemissioner där 
existerande aktieägare har rätt att teckna aktier i förhållande 
till sitt tidigare innehav, eftersom dessa kan ge en missvis-
ande bild av aktiernas verkliga värde.

(ii)  Större transaktion av betydelse
Serendipity Ixoras affärsmodell baseras på att aktierna i 
portföljbolagen till viss del kan avyttras för att kunna skapa 
positivt kassaflöde inom Serendipity Ixora samt för att möj-
liggöra investeringar i nya projekt. Avyttring av delar av Ixo-
ras innehav sker till marknadspris, vilket gör att denna typ 
av transaktion er kan utgöra en bra grund till värdering av 
portföljbolagen till verkligt värde. 

(iii)  Nettotillgångar
Denna metod tillämpas ifall både nyemission eller en större 
transaktion av betydelse ligger för långt bak i tiden och man 
heller inte kan använda sig av benchmarking eller diskon-
terad kassaflödesanalys eftersom bolaget inte börjat gene-
rera intäkter än. Den metod värderar bara de tillgångar och 
skulder som finns i företaget. 

(iv)  Benchmarking
Benchmarking kan användas som stödmetod i värderings-
processen, eftersom det kan visa vilket värde  liknande bo-
lag inom samma bransch har. Denna metod är dock ba-
serad på antaganden, varför man bör undvika att använda 
den som den enda värderingsmetoden.

(v)  Diskonterad kassaflödesanalys
När bolaget börjar generera intäkter, kan givetvis  andra vär-
deringsmetoder tillämpas, t.ex. diskonterad kassaflödes-
analys. Denna metod kan användas när bolaget befinner 
sig i en senare utvecklingsfas och har redan skapat kas-
saflöde.
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Not 5 Segmentsinformation

Samtliga investeringar är aggregerade till ett segment. Serendipity ixora övergripande innefattar bolagets administration. 

Finansiella 
investeringar

Serendipity 
övergripande Summa

Värdeförändringar aktier 49 620 127 – 49 620 127
Övriga intäkter 397 840 – 397 840

Övriga rörelsekostnader – -729 416 -729 416
Finansnetto – 194 791 194 791
Årets resultat 50 017 967 -534 625 49 483 341

Redovisat värde aktier och andelar 333 735 383 – 333 735 383
Övriga tillgångar – 8 445 432 8 445 432
Övriga skulder -23 682 000 -103 000 -23 785 000
Substansvärde 310 053 383 8 342 432 318 395 815

Kassaflöde 9 255 285 -1 409 853 7 845 432

Not 6 Värdeförändringar 

Serendipity Ixora 2012-12-31
Värdeförändringar på innehav som finns kvar 49 620 127
Värdeförändring på under året avyttrade tillgångar –
Totalt 49 620 127

Segmentsinformation för 2012
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2011-09-05
Serendipity Ixora 2012-12-31
Ernst & Young AB
  Revisionsuppdrag 60 000
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 43 000
Summa 103 000

Not 7 Övriga intäkter

Under Q4 2012 har styrelsen i ett av Serendipity Ixora portföljbolag Xbrane Bisoscience AB beslutat om att genom delning överlåta 
patent och banktillgodohavanden till det nybildade bolaget Abera Bioscience AB. Som följd av delningen erhöll Serendipity Ixora 
400 aktier i Abera Bioscience, vilket motsvarar bolagets innehav i Xbrane Bioscience. Innehavet värderades i enlighet med Ixoras 
värderingsprinciper till substansvärde per 31 december 2012.

Not 8 Ersättning till revisorerna

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive 
andra uppdrag.
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Not 9 Ersättningar till anställda

Under räkenskapsåret 2012 fanns det inga anställda i Serendipity Ixora 
och varken löner eller övriga personalersättningar har betalats ut. 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Serendipity Ixora
Löner och andra 

ersättningar Antal 
Varav 

män

Styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare 41 069 6 5
Summa 41 069 6 5

Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga 
ledande befattningshavare

Serendipity Ixora
Antal på 

balansdagen
Varav 

män

Styrelseledamöter 5 4
Verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare 1 1
Totalt 6 5

Not 10 Finansiella intäkter och Finansiella kostnader

2011-09-05
Serendipity Ixora 2012-12-31
  Ränteintäkter och liknande resultatposter
  Ränteintäkter                  194 791

Resultat från finansiella poster 194 791 

2011-09-05  –  2012-12-31

2011-09-05  –  2012-12-31
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Not 11 Inkomstskatt
2009-05-11

Serendipity Ixora 2012-12-31
Resultat före skatt 49 483 341
Ej skattepliktiga intäkter 0
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats -13 014 119
Ej avdragsgilla kostnader -51 286
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar 13 154 725
Justering aktuell skatt avseende tidigare år 0
Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats
Skattemässigt resultat -339 622
Skattefordran 89 321
Skatt i resultaträkningen  -    

Not 12 Aktier och andelar värderade till verklig värde

Serendipity Ixora 2012-12-31
Ingående balans vid årets början –
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 283 137 028
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott 978 228
Avyttring andelar –
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 49 620 127
Vid årets slut 333 735 383

Serendipity Ixora 2012-12-31
Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 333 735 383



51

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2012 | Org.nr 556863-3977

Not 13 Likvida medel

Serendipity Ixora 2012-12-31
Kassa och bank 7 845 432
Totalt 7 845 432

Not 14 Aktiekapitalets utveckling

Serendipity Ixora Antal aktier Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Summa
Ingående balans per 5 september 2011 200 000 50 000 – 50 000
Aktieägartillskott – – 978 228 978 228
Nyemission 562 910 140 728 54 674 918 54 815 645
Apportemission 2 114 798 528 700 210 951 137 211 479 837
Inbetalt ej registrerat kapital 75 500 18 875 8 376 725 8 395 600

Utgående balans per 31 december 2012 2 953 208 738 302 274 981 008 275 719 310

Kvotvärdet för Serendipity Ixoras aktier är 0,25 SEK/aktie. Serendipity Ixora har erhållit ett aktieägatillskott i form av aktier i två bolag 
(450 aktier i Lenus AB och 18 696 aktier i Nanologica AB) vilka har redovisats till verkligt värde vid tillfället för aktieägartillskottet. Kort 
därefter att bolaget bildades genomfördes det en apportemission mellan Serendipity Ixora och moderbolaget Serendipity Innovations. 
Resterande nyemissioner under räkenskapsåret genomfördes mot kontanta inbetalningar. 



52

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2012 | Org.nr 556863-3977

Not 15 Finansiella instrument per kategori

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2012

Utgående balans per 2012-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
 - Aktier 44 854 632 – 288 880 751 333 735 383
Summa tillgångar 44 854 632 – 288 880 751 333 735 383

Nivå 1: Noterade ojusterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar 
eller skulder.
Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser 
inkluderade i nivå 1, antingen direkt, dvs som prisnoteringar, eller indirekt, d.v.s. 
härledda från prisnoteringar.
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara 
marknadsdata.

Serendipity Ixora Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början – – – –
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 54 199 347 – 228 937 681 283 137 028
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott – 978 228 978 228
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen -9 344 715 – 58 964 842 49 620 127
Vid årets slut 44 854 632 – 288 880 751 333 735 383

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde via 
resultaträkningen

Lånefordringar 
och 

kundfordringar

Finansiella 
tillgångar 

tillgängliga 
för försäljning SummaSerendipity Ixora                                          2012-12-31

Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar 333 735 383 – – 333 735 383
Övriga fordringar – 600 000 – 600 000
Likvida medel – 7 845 432 – 7 845 432
Summa 333 735 383 8 445 432 – 342 180 815

Övriga 
finansiella 

skulder SummaSerendipity Ixora                                          2012-12-31
Skulder i balansräkningen
Övriga långfristiga skulder till koncernbolag 23 682 000 23 682 000
Övriga skulder 103 000 103 000
Summa 23 785 000 23 785 000
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Not 16 Andelar i Intresseföretag

Serendipity Ixora 2012-12-31
Ingående redovisat värde –
Investering 280 465 831
Erhållet genom aktieägartillskott 978 228
Verkligtvärde justering 46 751 530
Avyttring –
Utgående redovisat värde 328 195 589

Moderbolaget och koncernen innehar andelar i följande intresseföretag:

Namn
Organisations-
nummer Säte Kapitalandel

Antal 
andelar

Redovisat värde 
2012-12-31

Diamorph AB 556647-5371 Stockholm 23% 11 951 332 134 452 485
OrganoClick AB 556704-6908 Stockholm 22% 11 342 223 49 905 781
Xbrane Bioscience AB 556749-2375 Stockholm 33% 400 6 446 000
Episurf Medical AB 556767-0541 Stockholm 29% 1 868 943 44 854 633
IRRAS AB 556872-7134 Stockholm 32% 3 234 47 863 200
Premune AB 556871-4777 Stockholm 81% 456 44 232 000
Abera AB 556909-0904 Stockholm 33% 400 397 840
Lenus AB 556881-0526 Stockholm 88% 450 43 650

328 195 589

Not 17 Kassaflöde

Serendipity Ixora            2012-12-31
Verkligt värdeförändringar på aktier och andelar 49 620 127
Aktieägartillskott i form av andelar i andra bolag 978 228
Erhållna sakutdelningar 397 840
Totalt 50 996 195

I slutet av 2012 avsade sig Serendipity Ixora i aktieägaravtal rätten att tillsätta styrelse och utöva bestämmande inflytande i Premune 
AB och även i Lenus AB, vilket är anledningen till att varken Premune eller Lenus redovisningsmässigt räknas som dotterbolag till 
Serendipity Ixora.
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I samband med apportemissionen mellan moderbolaget Serendipity Innovations och Serendipity Ixora under Q4 2011, där Serendipity 
Innovations erhöll 2 114 798 preferensaktier, lämnades ett ovillkorat aktieägartillskott till Serendipity Ixora från moderbolaget i form av 
aktier i Nanologica AB (18 696 aktier). I slutet av Q1 2012 överlät moderbolaget Serendipity Innovations sitt innehav i intressebolaget 
IRRAS AB (3 234 aktier) till Serendipity Ixora till en köpeskilling på 4 450 000 SEK. I slutet av Q4 2012 överlät moderbolaget Serendipity 
Innovations sitt innehav i Premune AB och Lenus AB till Serendipity Ixora. Serendipity Ixora AB (publ.) förvärvade 450 A-aktier och 
6 B-aktier i Premune AB, rätten till återbetalning av ett aktieägartillskott om 600 000 SEK till Premune AB samt 450 A-aktier i Lenus 
AB. Förvärvspriset för Premune AB var 23 682 000 SEK. Betalningen skedde genom revers. Förvärvet av Lenus AB skedde genom 
aktieägartillskott från Serendipity Innovations till Serendipity Ixora.

Not 19 Transaktioner med närstående

Not 18 Långfristiga skulder

Serendipity Ixora 2012-12-31
Under året upptagna långfristiga skulder till koncernbolag 23 682 000
Amotering under året –

23 682 000

Serendipity Ixora AB (publ.) förvärvade 450 A-aktier och 6 B-aktier i Premune AB, rätten till återbetalning av ett aktieägartillskott om 
600 000 SEK till Premune AB samt 450 A-aktier i Lenus AB. Förvärvspriset var 23 682 000 SEK. Överlåtare är Sernedipity Innovations AB 
som är närstående bolag till Serendipity Ixora AB (publ.). Betalningen skedde genom revers. Räntan utgår ej.
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Not 18 Långfristiga skulder

Serendipity Ixora 2012-12-31
Under året upptagna långfristiga skulder till koncernbolag 23 682 000
Amotering under året –

23 682 000

Serendipity Ixora AB (publ.) förvärvade 450 A-aktier och 6 B-aktier i Premune AB, rätten till återbetalning av ett aktieägartillskott om 
600 000 SEK till Premune AB samt 450 A-aktier i Lenus AB. Förvärvspriset var 23 682 000 SEK. Överlåtare är Sernedipity Innovations AB 
som är närstående bolag till Serendipity Ixora AB (publ.). Betalningen skedde genom revers. Räntan utgår ej.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Serendipity Ixora AB (publ), org.nr 556863-3977
 
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Serendipity Ixora 
AB (publ) för räkenskapsåret 2012. Bolagets årsredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 34–55.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års-
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräv-
er att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta rev-
isionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Serendipity Ixora ABs (publ) finansiella ställning 
per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revi-
sion av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Serendipity Ixora AB (publ) för 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi ut över 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärd-
er och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelse ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
Stockholm den 29 maj 2013
Ernst & Young AB

Jens Noaksson
Auktoriserad revisor
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