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IXORA I KORTHET

UPPDELNING AV IXORAS PORTFÖLJ

• Serendipity Ixora investerar i och utvecklar innovativa 
tillväxtbolag som bidrar till en bättre värld.

• 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 
generera en genomsnittlig årlig avkastning som 
överstiger 20 % på det investerade kapitalet.

1. Utveckling av substansvärde justerat för nyemissioner (proforma)
2. CAGR, Compund Annual Growth Rate (genomsnittlig årlig avkastning)
3. 1000 kronor investerade 1 januari 2008. Ej justerat för 80/20 vinstdelning (proforma)

                                                    Serendipity 

Ixora1

OMX  Stockholm 
Small Cap GI

2008 60% –45%

2009 10% 66%

2010 48% 25%

2011 17% –14%

2012 22% 6%

2013 23%2 42%

CAGR2 6 år (2008 - 2013)      29% 7%

CAGR 5 år (2009 - 2013) 24% 22%

CAGR 4 år (2010 - 2013) 27% 13%

CAGR 3 år (2011 - 2013) 21% 9%

UTVECKLING AV SUBSTANSVÄRDE/AKTIE

UTVECKLINGEN AV 1000 SEK3
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ÅRET I KORTHET

• Diamorph blev för andra året i rad tilldelat ”Queens Award 
for Enterprise” för enastående bedrifter på internationella 
marknader. Utvecklingsarbetet gällande bolagets 
gradientmaterial har fortskridit väl under året och Diamorph 
har flera nya produkter som planeras att lanseras under 2014.

•  Episurf Medical erhöll under sommaren 2013 CE-märkning för 
bolagets produkt Episealer Femoral Condyle för behandling 
av broskskador i knät. Dessförinnan genomförde bolaget en 
nyemission som tillförde 70 miljoner i kassan. Under året 
genomfördes även de första operationerna på europeiska 
patienter inom ramen för den kontrollerade produktlanseringen.

• OrganoClick ökade sin försäljning av miljövänligt impregnerat 
trä markant under 2013 och kontrakterade under året 
ett flertal större nordiska distributörer för distribution och 
försäljning av sina produkter. OrganoClick har också skrivit 
ett viktigt samarbetsavtal med en av de ledande asiatiska 
aktörerna i Taiwan för tillverkning av bolagets vattenavvisande 
textilprodukter OrganoTex, som är nedbrytbart och 
helt fritt från det omdebatterade giftämnet fluorkarbon.

• Premune påbörjade under hösten en världsunik fältstudie med 
mål att utveckla världens första förebyggande behandling 
mot allergi hos hund. Bolaget skrev samarbetsavtal 
med Royal Canin och Agria Djurförsäkringar gällande 
genomförande av studien och framtida samarbete. Dessutom 
skrev Premune ett strategiskt viktigt optionsavtal med ett av 
världens ledande läkemedelsbolag avseende det fortsatta 
utvecklingsarbetet efter resultat från pågående studie.

•  IRRAS beslutade, efter förseningar gällande CE-märkning,
 att dela upp certifieringsansökan avseende bolagets 

teknologiplattform i två delar. IRRAS rekryterade också  
Dr Konstantinos Alataris som arbetande styrelseordförande,

 samt utökade sin internationella närvaro genom att
 knyta till sig ledande amerikanska medicinska rådgivare.

• Xbrane Bioscience ingick under året ett strategiskt 
samarbetsavtal med en marknadsledande amerikansk 
aktör avseende försäljning och marknadsföring av bolagets 
produkter och premiumtjänster för proteinproduktion. Xbrane 
har också anskaffat ett nytt laboratorium för att effektivisera 
utvecklingsarbetet och möjliggöra uppskalning av produktionen. 

• Swecure initierade under 2013 flera nya projekt för 
allergiprevention och behandling av kroniska sjukdomar som till 
exempel IBD. Bolaget anställde Lars Fahlén som ny VD och har 
under året fört  diskussioner och förhandlingar med potentiella 
partnerföretag gällande utveckling och framtida produktion. 
Swecures teknologi har också fått stor medial uppmärksamhet 
vilket har väckt allmänintresse för projektportföljen.

Substansvärde/preferensaktie ökade från 115,8 SEK 
den 1/1/2013 till 142,9 SEK den 31/12/2013.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJBOLAGEN

Substansvärde/preferensaktie 31/12/2013           142,9 SEK

Förändring                                                        23.4%

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

SEK SEK

UB 2012-12-31 UB 2013-12-31
Diamorph 134 452 485 135 122 020

Episurf 44 854 632 122 415 767

Premune 44 232 000 55 608 576

OrganoClick 49 905 781 49 927 781

IRRAS 47 863 200 46 753 200

Swecure 50 000 16 840 980

Xbrane 6 446 000 9 894 365

Övriga 6 581 284 6 537 380

Portföljen totalt 333 735 382 443 100 069

Kassa 7 845 432 34 920 187

Långfristig fordran 600 000 600 000

Skuld -23 682 000 -170 000

Substansvärde 310 103 214 478 450 256

Antal preferensaktier 2 677 708 3 348 293

Sub.värde/preferensaktie            115,8                       142,9

UTVECKLING I SERENDIPITY IXORA
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Bästa aktieägare,
Under det gångna året ökade Ixoras substansvärde med totalt 
23,4%, vilket är strax över våra långsiktiga resultatmål. Även om 
resultaten under de senaste åren har varit förvånansvärt 
konsistenta, är detta mer undantag än regel. Det finns inget i 
verksamhetens karaktär som säger att det borde vara så över 
längre perioder. Detta är mer ett resultat av slumpen än något annat.  

2013 var ett väldigt roligt år. Med finanskris, oljekris, valutakris 
och EU-krisen i backspegeln hade vi nästan vant oss vid kriser 
som riskerade ekonomisk kollaps i världen på årsbasis. Därför 
kändes det som ett privilegium att kunna jobba under mer 
normala förhållanden under det gångna året. 

De mest negativa händelserna i affärspressen har handlat om ett 
flertal skandalomsusade, misslyckade företagsförvärv som varit 
föremål för löpsedlar och stor debatt. Även vi genomförde ett i våra 
mått mätt stort förvärv för Diamorphs räkning för två år sedan. Där 
har vi ännu inga negativa överraskningar att rapportera om utan 
snarare tvärtom. Det känns som att det har varit ett fantastiskt tillskott 
som har kompletterat och gett Diamorph helt nya dimensioner. 

Ledsagan i företagsförvärv är vanligtvis synergier. Ändå är det 
tänkvärt hur mycket värde som skulle bevaras om man skulle 
sluta fokusera på just konkreta synergier vid företagsförvärv.

Problemet med synergitänkande är att det sätter igång en del 
negativa processer som markant ökar risken i en investering ur 
förvärvarens perspektiv. Det första som händer är att investeraren 
accepterar att betala ett väldigt högt pris med motiveringen att 
1+1=3. Alltså blir det ekonomiskt försvarbart att betala upp till 
1,99 för något som i sig är värt 1. Ett Excel-dokument som 
staplar upp synergierna för att påvisa ovanstående kalkyl är 
tillräckligt för att få de mest seniora beslutsfattarna att smälta. Det 
finns dock flera problem med ett sådant resonemang. 

1.  Även för samma företag är investeringsrisken, det vill säga 
sannolikheten till förlust eller reduktion av kapital nästan 
dubbelt så stor om priset är 1,99 jämfört med 1. 
Ovannämnda Excel-visualisering av potentiella synergier 
verkar dock ha den mest bedövande effekten på riskkänsla 
även hos de mest seniora beslutsfattarna. 

2.  De synergier som det ”skissas” på innan ett förvärv är 
tankemodeller som oftast bara tar hänsyn till hårda strukturer 
utan att egentligen beakta de mjuka strukturerna som 
företagskultur, informella hierarkier och så vidare. Därför är 
dessa synergier högst teoretiska ända tills bolagen har 
jobbat ihop under en period. 

3.   När förvärvet väl är genomfört ökar synergitänkandet risken 
ytterligare i den nygjorda investeringen. Nu finns det stora 
förväntningar från ägare, på ledningen att i snabb takt 
förverkliga synergierna som det hade skissats på innan. Det 
ska skäras ned på vissa delar, andra delar ska slås 
samman. Grupper som arbetat i många år på ett visst sätt 
ska omorganiseras och arbeta på helt andra sätt. När detta 
sker för snabbt, utan större hänsyn till kultur och de osynliga 
strukturerna är risken överhängande att stora värden går 
förlorade. Det bolag som var värt 1 i enskildhet men köptes 
för 1,9 blir då snabbt värt 0,5. 

Bolag är märkliga sociala strukturer och olikheter i företagskultur 
är den vanligaste orsaken till varför företagsfusioner misslyckas. 
Låt oss för enkelhetens skull försöka illustrera detta med ett 
konkret exempel. 

Både företag A och B arbetar inom hisservice.

Företag A har den mest kunniga personalen och betalar de 
högsta lönerna inom branschen. De levererar sin service med 
stor noggrannhet och precision. Priset är något högre än 
branschgenomsnittet vilket accepteras av kunder som uppskattar 
den felfria och höga servicegraden. Bolaget har många nöjda 
och återkommande kunder och tillströmningen av nya kunder 
sker genom rekommendationer. Alltså har bolaget inga 
marknadsföringskostnader.  

Företag B har inte lika kunnig personal och betalar provisions-
baserade löner som är baserade på antal servade hissar. 
Kunderna uppskattar bolagets konkurrenskraftiga priser och 
bolaget är väldigt aktivt på marknadsföringsfronten. Bolaget har 
färre antal återkommande kunder men en hel stab som bara 
arbetar med rekrytering av nya kunder. Alltså är lönekostnaderna 
för att genomföra servicen lägre än för företag A men 
marknadsförings- och försäljningskostnaderna är högre. 

Båda dessa bolag kan vara lika lönsamma med helt olika 
strategier. Genom att stå för sina respektive värdegrunder har de 
över åren organiserat sig på olika sätt och därmed också 
attraherat olika personlighetstyper till sin yrkeskår. Dessa 
människor är helt olika och står för olika saker. Om ett av dessa 
företag skulle köpa det andra kan integrationen visa sig bli en 
svår uppgift. Kulturförändringen kan kännas så påtaglig att en 
stor del av den viktiga personalen i båda organisationerna 
lämnar efter ett kort tag. 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Något som vi ser mer av år för år är att riktigt bra bolag alltid 
byggs av en eller en grupp av människor som bryr sig oerhört 
mycket om bolaget. Dessa bolag genomsyras därför oftast av 
starka kulturer, arbetssätt och principer som sitter djupt inrotade 
hos de som arbetar där. Det är vanligtvis just dessa principer och 
arbetssätt som gjort att bolaget kommit att bli framgångsrikt och 
ledande inom sin bransch. 

För en entreprenör som säljer ett sådant bolag är ängsligheten 
stor för den förändring av kultur och arbetssätt som kan komma 
med en ny ägare. Att sälja sitt bolag till en konkurrent som man 
under en hel karriär har kämpat mot eller en riskkapitalist som vill 
dela upp bolaget och sälja delarna med en förtjänst inom tre till 
fem år kan kännas som att svika de principer man har levt efter 
och även ett svek mot de medarbetare som man har jobbat med 
ett helt liv. Ju bättre bolaget är desto starkare är kulturen och 
denna känsla hos entreprenören. Därför kan synergitänkandet till 
och med ha en avskräckande effekt på de bästa förvärvsobjekten. 

Vi har märkt att vårt förhållningssätt att inte förändra arbetssätt 
och kultur har varit en stor konkurrensfördel i de förvärv som vi 
har genomfört till exempel i Diamorph under de senaste åren. 
Det vackra med synergier är att effektiviseringar sitter djupt 
rotade i ett företags DNA. Det är väldigt mänskligt att göra saker 
effektivare och med tiden genomföra de möjliga rationali-
seringarna. Kanske är det viktigaste redskapet för att skapa 
synergier, just att inte fokusera på synergierna utan på de mjuka 
värdena i stället. 
 

Ashkan Pouya
Ordförande, Serendipity Ixora AB (publ.)
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VD HAR ORDET
Under 2013 hade bolaget en vinst på cirka 93,3 MSEK och 
en tillväxt i underliggande tillgångar från 115,8 SEK/preferens-
aktie till 142,9 SEK/preferensaktie. Idag (1/5-2014) har Ixora 
närmare 350 aktieägare och nettotillgångar på cirka 700 MSEK.

Diamorph
Det gångna året visade Diamorph fortsatt höga försäljningssiffror 
och bolaget blev även för andra året i rad tilldelat utmärkelsen 
”Queen´s Award” i Storbritannien. Denna gång i kategorin  
International Trade, med motiveringen att ”Diamorph haft en år-
lig exporttillväxt på 20% under de tre senaste åren samtidigt som 
lönsamheten har ökat”. Diamorph hade även en stark tillväxt på 
den amerikanska marknaden, främst tack vare bolagets produk-
ter inom passiva brandskydd. I år förväntas även försäljningen 
av bolagets avancerade slitstarka gradientmaterial för de mest 
krävande förhållandena inom vägunderhåll, jordbruk, tunnelborrn-
ing och råmaterialbehandling att gå in i kommersiell produktion.

Episurf Medical
Sommaren 2013 erhöll Episurf Medical europeiskt marknads-
godkännande för bolagets implantat Episealer Femoral Condyle 
för behandling av brosk- och benvävnadsdefekter i knäleden.  
I samband med detta startades en kontrollerad produktlansering 
i Europa, som genomförs tillsammans med framstående orto-
pediska kirurger, så kallade Key Opinion Leaders (KOL), från 
utvalda kliniker i olika länder. Flera operationer har genomförts i 
bland annat Sverige, Norge, Belgien, Danmark och Polen med 
hittills önskat resultat. Under slutet av 2013 skickade bolaget in 
ansökan om CE-märkning för ytterligare en produkt, Episealer 
Trochlea. Godkännande väntas under Q2 2014. Episurf in-
ledde även arbetet för en kommande börsnotering på Nasdaq 
OMX Stockholm huvudlista, detta för att underlätta för institu-
tionella investerare att bli aktieägare i bolaget. Inträde på Stock-
holmsbörsen förväntas ske under Q2 i år.

OrganoClick
I skrivande stund pågår byggnationen av OrganoClicks nya 
fabrik i Stockholm som kommer att öka produktionskapaciteten 
avsevärt. Detta är ett led i arbetet för att möta den stora eft-
erfrågan avseende dotterbolaget OrganoWoods miljövänliga 
produktserie. För några månader sedan fick OrganoClicks vd 
Mårten Hellberg motta samhällsbyggnadssektorns pris ”Årets 
Miljöinnovation” med motiveringen ”ett innovativt och ekologiskt 
alternativ till tryckimpregnerat trallvirke. Här används naturens 
egna processer för att skapa ett både röt- som flamskyddat  
material, som dessutom kräver minimalt underhåll”. OrganoClick 
har även skrivit samarbetsavtal med en av de ledande asiatiska 
aktörerna i Taiwan för tillverkning av bolagets vattenavvisande 
textilprodukter OrganoTex som är nedbrytbart och helt fritt från 
omdebatterade fluorkarboner.

IRRAS
Under de första månaderna av 2014 har IRRAS gjort betydande 
framsteg, särskilt på den regulatoriska fronten. Som ett resultat 
av detta förväntas bolaget erhålla CE-märkning för kommersiali-
sering av den första produkten under sommaren. På grund av 
en del operativa bakslag som lett till att utvecklingen har tagit 
längre tid än vi hade hoppats kommer ytterligare kapitaltillskott 
att behövas under året. Nu när de regulatoriska frågorna har 
adresserats kommer IRRAS att flytta fokus till att intensifiera arbe-
tet med att positionera bolaget för framgångsrik kommersialiser-
ing, både i Europa och i ett senare skede även i USA. 

Premune 
Premune har initierat arbetet med att etablera verksamhet i 
USA som är den enskilt största marknaden i världen för Ani-
mal Health-produkter. Arbetet med att rekrytera nyckelpersoner 
till den amerikanska verksamheten pågår för fullt och redan under 
de första månaderna har ett amerikanskt management team med 
bred erfarenhet från veterinärmedicinbranschen börjat ta form. 
Bolaget har också utökat sin befintliga projektpipeline till att nu 
omfatta fyra olika substanser. Utöver de substanser som kommer 
från den egna forskningen arbetar Premune med in-licensiering 
av läkemedel ämnade för humant bruk, med mål att utveckla och 
introducera dessa på veterinärmedicinmarknaden. Under 2013 
inledde bolaget även en världsunik fältstudie med mål att före-
bygga allergi hos hund. Studien utförs i samarbete med Agria, 
Royal Canin, Svenska Kennelförbundet med flera. I samband 
med att studien startade skrev Premune även ett strategiskt viktigt 
optionsavtal med ett av världens ledande läkemedelsföretag. 

Swecure
Swecure som är systerbolag till Premune bygger på samma for-
skningsgrund inom immunologi och inflammatoriska sjukdomar, 
men arbetar i det humana spåret. Precis som Premune utvecklar 
bolaget världens första preventiva behandling mot allergi, fast för 
människa. Det finns redan i dag mycket starka kliniska observa- 
tioner från cirka 15 års studier som visar på den preventiva 
effekten av denna behandling. Detta i kombination med den 
globalt eskalerande allergiepidemin har varit starkt bidragande 
till att det rått stort medialt intresse kring bolagets teknik. Utöver 
allergipreventionsbehandlingen arbetar Swecure simultant med 
utvecklingen av ytterligare tre produkter inom närliggande områden.

Serendipity Ixora
Utvecklingen i Serendipity Ixoras portfölj under 2013 har 
varit helt i linje med våra förväntningar och vi har fått se 
flera av bolagen skapa en stark plattform för fullskalig kom-
mersialisering. Arbetet med portföljbolagen har varit både 
intensivt och omväxlande. Bolagens snabba utveckling har 
också ställt högre krav på respektive ledning att stärka or-
ganisationen och knyta till sig viktiga nyckelkompetenser.  
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Saeid Esmaeilzadeh
VD, Serendipity Ixora AB (publ.)

Vi i ledningsroll och stora ägare har en långsiktig syn på vårt  
arbete och har framförallt under det senaste året sett ett ökat behov 
för flera av bolagen att etablera internationella säten, lokaliserade 
till de marknader där vi ser störst utväxling avseende marknads-
potential och tillgång till de expertisresurser som vi anser behövs 
för fortsatt utveckling. Ett bra exempel på detta är rekryteringen av 
Konstantinos Alataris, arbetande styrelseordförande i IRRAS som 
ansluter till företaget med bred erfarenhet från den medicintekniska 
industrin där han har varit del i att grunda och etablera bolag i USA.

Avslutningsvis vill jag välkomna alla nytillkomna aktieägare. Vi har 
all anledning att se fram mot fortsättningen av 2014 och förväntar 
oss en fortsatt stark utveckling i Serendipity Ixora.
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LEDNING

Saeid Esmaeilzadeh är en serie-
entreprenör som har startat och med-
verkat i uppbyggandet av över 15 
forskningsintensiva bolag inom olika 
industrier. År 2002 blev Saeid Sveri-
ges yngsta docent. Han har  genom 
åren mottagit ett stort antal priser och 
utmärkelser för sin forskning och sina 
insatser som entreprenör. Saeid är ad-
jungerad professor i  oorganisk kemi 
vid Stockholms Universitet.

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 branscher. 
Daniel har ansvarat för etableringen 
av affärsområdet Corporate Services. 
Daniel har en M.Sc. i industriell och 
finansiell ekonomi från Göteborgs Uni-
versitet.

Daniel Katzenellenbogen 
Operativ Chef

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

Nils Lindberg 
Finanschef

Tanja Ustinova har tidigare erfarenhet 
av redovisning från primärt den svens-
ka energisektorn. På Serendipity har 
hon sedan 2010 varit ansvarig för 
koncernens ekonomiavdelning. Tanja 
har en master i internationell ekonomi 
från Plekhanov-akademin för ekonomi-
studier i Moskva, med inriktning mot 
affärsorienterad redovisning och bo-
lagsstyrning.

Omid Ekhlasi har bakgrund inom 
journalistik, PR, marknadsföring och 
employer branding. Han har arbetat 
som reporter för flera svenska tidningar 
och haft positioner som webb redaktör 
och chefredaktör. Omid kommer när-
mast från en roll som kommunikation-
sansvarig på Academic Work där han 
främst arbetade mot IT- och teknikbran-
schen. Omid har en magisterexamen 
inom journalistik från Uppsala Univer-
sitet.

Omid Ekhlasi 
Kommunikationschef

Tanja Ustinova
Koncernredovisningschef

Amin Omrani
Affärsutvecklingschef

Amin Omrani har en bakgrund som 
industriell ekonom med inriktning mot 
maskinteknik samt en magister examen 
i logistik. Han har bland annat varit 
medgrundare och VD för flera 
bioteknikföretag. Amin har även varit 
landslagsman i judo och är flerfaldig 
Svensk mästare.
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Ashkan Pouya är en serie entreprenör 
och har varit inblandad i uppbyggan-
det av ett flertal forskningsbaserade 
bolag. Han var tidigare innovationsdi-
rektör vid Lunds Universitet och har 
själv studerat  Business Administration 
vid Uppsala Universitet, Queens Uni-
versity och WHU-Otto Besheim School 
of Management i Tyskland. År 2000 
blev han världsmästare i Combat Jujutsu.

Ashkan Pouya 
Ordförande

Cecilia Gunne 
Ledamot

Anders Wall 
Ledamot

Bengt-Arne Vedin började sitt yrkesliv 
med att praktisera innovation med ett 
flertal patent som resultat. Från mitten 
av 1970-talet har han kombinerat 
forskning med innovationspraktik och 
bl.a. förestått en forskningsstiftelse och 
tjänat som professor vid KTH. Han var 
regeringens innovationsutredare 1993 
och har författat 71 böcker.

Bengt-Arne Vedin 
Ledamot

STYRELSE

Cecilia Gunne är en av Sveriges mest 
kända skattejurister. Hon har bakgrund 
som domare vid Kammar rätten i Stock-
holm och som rättssakkunnig på 
Finans departementet. Cecilia Gunne är 
idag skattejurist på Lindskog Malmström 
Advokatbyrå. Innan det var hon verk-
ställande direktör för Catella Sponsor 
AB.

Anders Wall är industrialist och 
 finansman med bred affärsmässig och 
finansiell erfarenhet. Han har  varit sty-
relseledamot i ett stort antal börsbolag, 
bl.a. ordförande i AB Volvo samt leda-
mot i Handelsbanken, Industrivärlden 
och Skandia. Utöver detta är han ord-
förande i det börsnoterade bolaget  
Beijer Alma AB och i Anders Walls Stiftelse 
samt Kjell och Märta Beijers Stiftelse.
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DIAMORPH BLEV FÖR ANDRA ÅRET I 
RAD TILLDELAT UTMÄRKELSEN ”QUEEN´S 
AWARD” I STORBRITANNIEN. 

Denna gång i kategorin International Trade, 
med motiveringen: 

”Diamorph har haft en årlig exporttillväxt på 20 %   
under de tre senaste åren, samtidigt som lönsamheten 
har ökat.”
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 OM IXORAS VERKSAMHET

• Serendipity Ixoras verksamhet är att identifiera, investera 
i och utveckla tillväxtbolag som bidrar till en bättre värld.

• Serendipity Ixoras ledning tar en aktiv roll som 
huvudägare och arbetar nära portföljbolagen med så 
väl större strategiska beslut och exekvering av dessa 
som med driften av den dagliga verksamheten.

 Genom kontinuerlig bearbetning i en iterativ process 
utvecklas företagen enligt den kommersialiserings-
modell 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 
kommersialiseringsmodell delar upp portföljbolagens 
utveckling i fem olika faser. De bolag som formar 
Ixoras portfölj spänner över fyra av dessa faser. Ixora 
har en balanserad portfölj i detta avseende.

VERKSAMHET

IXORAS STÖRSTA INNEHAV ENLIGT AKTUELL POSITION I KOMMERSIALISERINGSMODELLENS 
UTVECKLINGSFASER

TECHNICAL
INVENTION

BUSINESS
INVENTION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
OPERATION

GROWTH

Fas

•  Varje enskilt bolag i Serendipity Ixoras portfölj har en 
egen organisation i form av ledning, styrelse och operativ 
personal. Bolagen ansvarar för den operativa driften av sin 
verksamhet, vilket exempelvis innebär  produktutveckling, 
produktion, marknadsföring och försäljning.

•  Serendipity Ixora arbetar systematiskt med mål, riktlinjer 
och uppföjning för respektive bolag. Ixoras ledning  driver 
strategiutvecklingsarbetet och tillser att portföljbolagens 
ledning har rätt kompetens och resurser för att nå 
uppsatta mål.

•  Serendipity Ixoras ledning besitter i regel en styrelsepost i 
varje enskilt innehav i rollen som styrelseordförande eller 
styrelseledamot.

STYRNING AV PORTFÖLJBOLAGEN
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VINSTDELNINGSMODELL

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE
Serendipity Ixora har ett långsiktigt perspektiv som 
ägare och är inte exit-drivet. En försäljning kan vara 
aktuell om ledningen anser att ett enskilt innehav skulle 
utvecklas bättre under en annan tagares regi. Så länge 
ett innehav utvecklas enligt de mål som upprättats 
för verksamheten ser Serendipity Ixoras ledning inte 
någon anledning till en försäljning av bolaget. 

INVESTERINGAR
Varken ledningens kärnkompetens eller de 
kommersialiseringsmodeller som tillämpas är 
branschspecifika, vilket medför större valfrihet vid 
potentiella investeringar.  

SERENDIPITY IXORAS FILOSOFI

Fördelning av tillgångar överstigande
preferensbelopp

Preferensbelopp 100% till preferensaktier

80% till preferensaktier
20% till stamaktier

Nedan listas villkoren för vinstdelning och distribution 
av avkastning:

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

•	 Preferensaktier är berättigade till 80 % av 
värdeökningen, som består av värdet av bolagets 
nettotillgångar 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 ”automatiskt” 
återinvestera eventuella utdelningar genom att avstå  
från att lösa in aktier.

Likvidation
Vid eventuell likvidation ska preferensaktierna erhålla 
tillgångar motsvarande preferensbeloppet. Av kvarvarande 
tillgångar ska 80 % fördelas på utestående preferensaktier 
och 20 % på utestående stamaktier.

Inlösenpolicy
När Ixoras kassaflöde från den löpande verksamheten 
överstiger bolagets förväntade långsiktiga kapitalbehov avser 
styrelsen föreslå att bolagsstämman beslutar om att erbjuda 
inlösen.

1

2
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KREATIVA DANSEN - DEN ITERATIVA 
INNOVATIONSPROCESSEN

När teknikbolag utvecklar framgångsrika produkter är det 
mer regel än undantag att den kommersiella slutprodukten 
blir en annan än den ursprungligen föreställda. Produktidén 
hinner ändras ett antal gånger innan den slutligen mynnar 
ut i en konkret produkt. Bolagsutvecklingen genom dessa 
faser karaktäriseras av en kontinuerlig iterativ process där 
tidig involvering och tät dialog med potentiella kunder 
och samarbetspartners styr utvecklingen utefter faktiska 
behov på marknaden. Denna iterativa process benämner 
Serendipity som "den kreativa dansen". Insikten om att 
innovationsprocesser är icke-linjära gör att ledningen 
hellre säkerställer att det finns en bred kunskapsplattform 
i portföljbolagen än att investeringar, i form av tid och 
kapital, görs i en statisk idé om en viss framtida produkt. 

När ett välfungerande, tekniskt och affärsmässigt kompetent 
team finns på plats, kan samma team kontinuerligt ta 
fram nya, innovativa produkter i samarbete med nya 
kunder. Ledningen säkerställer att det finns adekvat 
kompetens i de olika utvecklingsteamen för att kunna 
möta kommersialiseringens dynamiska process. Bolagens 
forsknings- och utvecklingsteam arbetar ständigt med 
utveckling av nya produkter, för vilka utvecklingsprocessen 
genomgående är densamma.

PHANTOM INNOVATION

I samband med det internationella Innovationssymposiet 
(ISPIM)  år 2008 myntade Serendipity-grundarna Ashkan Pouya 
och Saeid Esmaeilzadeh begreppet "Phantom Innovation". 
Duon prisades för sin publikation Phantom innovation - a 
launching pad for innovation processes som utforskar hur 
den ursprungliga innovationen byter skepnad många gånger 
under kommersialiseringsprocessen, vilket ofta innebär att den 
införs på en annan marknad eller uppfyller ett annat behov än 
den ursprungligen avsedda. Detta förringar dock inte värdet på 
den initiala idén eller "fantominnovationen" eftersom det är den 
som startar hela den process som sedermera mynnar ut till en 
kommersiell produkt eller tjänst.

Serendipty tillämpar en väldefinierad modell för kommersialisering och utveckling av 
innovativa tillväxbolag. Metodiken bygger bland annat på tidig kundinvolvering och 
komplementära team bestående av lednings- och styrelsefunktioner med rätt kompetens 
och stor handlingsförmåga. På så vis säkerställs att bolagen är snabbrörliga och kan  
anpassa verksamheten och utvecklingsarbetet efter rådande förutsättningar och ta 
tillvara på nya affärsmöjligheter under utvecklingsfaserna.

Industriella 
partners

Fokus på 
team

Idé

Slutprodukt

FoU

KOMMERSIALISERINGSMODELL
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TECHNICAL INVENTION

Forskningsresultat och idéer utvärderas utifrån kriterier som marknads-
potential, differentieringsnivå, skalbarhet, patent samt upphovsperso-
nens renommé inom respektive område. 

KOMMERSIALISERINGSFASERNA
BESKRIVNA I KORTHET

BUSINESS INVENTION

För varje nytt projekt tillsätts ledning och operativa funktioner som leder 
utvecklingsarbetet,  initierar partnersamarbeten och driver kundfinansie-
rade utvecklingsprojekt.

BUSINESS CREATION

BUSINESS OPERATION

GROWTH

För projekt som bolagiseras tillsätts en erfaren styrelse och advisory 
board som tillsammans med management och bolagets ledning 
arbetar för att nå upsatta milstolpar, definiera organisationsprocesser  
samt affärsmodeller inför marknadsintroduktion.

Marknadsintroduktion, försäljning och marknadsföring sker i egen regi 
och/eller genom distributionsavtal med partners. Strategier exekveras 
för expansion på nya relevanta marknader och tillväxt genom nya 
affärsområden och eventuella tilläggsförvärv.

Bolaget har befäst sin position på rådande marknader och arbetar för 
att leverera nya produkter och tjänster i syfte att stärka sin marknadspo-
sition, nå nya kunder och etablera sig inom fler segment.

KOMMERSIALISERINGSMODELL 
I TILLVÄXTSFASERNA 

Serendipity Ixoras ledning arbetar nära portföljbolagen med mål, 
uppföljning och långsiktig styrning. Ixoras aktiva ägarutövande 
rör såväl operativa insatser som strategisk utveckling, förvärv och  

 
 
 
 
investeringar. Det ger portföljbolagen tillgång till management-
resurser som ofta saknas i bolag i tidiga skeden.
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VÄRDERINGSPRINCIPER
VÄRDERINGSPRINCIPER FÖR SERENDIPITY IXORA
Serendipity Ixora värderar samtliga innehav till verkligt värde i enlighet med IFRS1 redovisningsprinciper. Följande värderingsmetoder 
appliceras för att ta fram verkligt värde.

Diamorph 2

Episurf 1

Premune 2

OrganoClick 2

IRRAS 2

Swecure 2

Xbrane 2

Exeger 2

Nanologica 2

Abera 2

PORTFÖLJBOLAG VÄRDERINGSPRINCIP

Portföljbolag Bolagsvärde SEK Ixoras innehav % Ixoras innehav SEK
% av Ixoras 

portfölj

Diamorph 597 598 936 23% 135 122 020 30%

Episurf 520 986 083 24% 122 415 767 28%

Premune 79 646 724 70% 55 608 576 12%
OrganoClick 242 169 176 21% 49 927 781 11%

IRRAS 175 172 800 27% 46 753 200 11%

Swecure 22 393 995 75% 16 840 980 4%

Xbrane Bioscience 20 004 120 50% 9 894 365 2%
Exeger Sweden  410 302 548    1%  4 604 994    1%

Nanologica  84 756 540    2%  1 233 936    < 1%

Abera Bioscience  6 608 250    10% 648 450 < 1%

Övrigt 50 000 100% 50 000 < 1%

Summa portfölj 2 159 689 172 443 100 069 100%

Kassa 34 920 187

Långfristig fordran 600 000

Skuld -170 000

Substansvärde 478 450 256

1. IFRS (International Financial Reporting Standards) är ett internationellt regelverk som sedan 2005 ska tillämpas av alla svenska bolag som noteras på börsen.

VÄRDERINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSHIERARKI

 Noterade innehav värderas till marknadspris. 

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

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

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

1

2

3

4

(2)

72%

(1)
28% 

FÖRDELNING AV TILLÄMPADE VÄRDERINGSPRINCIPER
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ORGANOCLICK FICK MOTTA SAMHÄLLS- 
BYGGNADSSEKTORNS PRIS "ÅRETS  
MILJÖINNOVATION".

Motivering
”Ett innovativt och ekologiskt alternativ till tryckimpreg-
nerat trallvirke. Här används naturens egna processer 
för att skapa ett både röt- som flamskyddat material, 
som dessutom kräver minimalt underhåll”.







 
PORTFÖLJBOLAG

Diamorph
Episurf Medical
OrganoClick
Premune
IRRAS
Xbrane Bioscience
Swecure

24
26
28
30
32
34
36
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DIAMORPH

FÖRETAGET
Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt 
krävande industriella tillämpningar. Diamorph-koncernen 
har en global kundbas med kunder i över 60 länder och 
270 anställda vid enheter i Sverige, Tjeckien och England. 
Koncernen bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av 
industriella produkter. Diamorphs vision är att bli världsledande 
inom olika nischer av avancerade material.

UTMANING
Idag bidrar avancerade material till mervärde för slutprodukter 
inom sektorer som flyg, tåg, bygg, energi, sjöfart, transport 
och försvar. Utvecklingen av nya avancerade 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, som höga temperaturer, 
slitstyrka, kemisk stabilitet och värmeledningsförmåga.

LÖSNING
Diamorph har teknik och kunskap att skräddarsy material 
ner till mikrostrukturnivå för att uppnå önskade egenskaper i 
nya produkter. Med ledande FoU, effektiv produktion och ett 
globalt säljnätverk är Diamorph mycket väl positionerat för 
att kontinuerligt presentera marknaden med nya produkter. 
Diamorph har två affärsområden: lager- och slitkomponenter 
och högtemperaturmaterial. Bolaget har idag över 100 
produkter som överlag är nr 1 eller nr 2 inom sin respektive 
nisch. Som exempel kan nämnas komponenter till rymdraketer 
och ubåtar, slitstarka skovlar till speciella typer av pumpar, 
transportrullar för tillverkning av kakelplattor som klarar höga 
arbetstemperaturer, och brandskyddsmaterial som kan hindra 
eld från att sprida sig i byggnader.

AFFÄRSMODELL
Diamorphs affärsmodell är att tillverka differentierade 
produkter i smala nischer som löser särskilt krävande 
industriella utmaningar. Affärsmodellen kräver nära samarbete 
med kunderna under produktutvecklingen och resulterar i 
höga inträdesbarriärer för konkurrenter. 

MARKNAD
Diamorph verkar inom ett flertal marknader, med en 
diversifierad kundportfölj, där den största kunden står för 
3% av omsättningen. På vissa marknader är Diamorph 
dominerande med produkter som blivit industristandard och 
försäljningstillväxten beror till stor del på marknadsutvecklingen. 
Dessa kompletteras med marknader som Diamorph kan växa 
på i en snabbare takt genom att tillföra ny teknologi och nya 
produkter. Genomgående fokuserar Diamorph på smala 
nischmarknader där bolaget avser att sälja sina differentierade 
produkter till främst OEMer.
 
POSITION PÅ ETT URVAL AV MARKNADER:

Downlight covers, passivt brandskydd Nr 1 i USA och UK
Oljesmorda skovlar för vakuumpumpar Nr 1 i världen
Täckta rullar för floatglastillverkning Nr 1 i världen
Lågfriktions-/supportklossar för asfaltstankers Nr 2 i världen
Slitkomponenter till godsvagnar Nr 2 i Europa
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FAKTA
Diamorph grundades 2003 och bygger på 50 års erfarenhet 
från den välrenommerade materialforskningsavdelningen 
vid Stockholms Universitet. Diamorph-koncernen har 
en stark FoU-kompetens vilken bidrar till en kontinuerlig 
pipeline av innovativa produkter med unika egenskaper för 
särskilt krävande applikationer.  Företagsgruppen är främst 
verksam inom industri-, energi- och byggindustrin. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2013

•	 Diamorph blev för andra året i rad tilldelat ”Queens 

Award for Enterprise” för enastående bedrifter på 

internationella marknader.

 

•	 Utvecklingsarbetet gällande bolagets gradientmaterial 

har fortskridit enligt plan under 2013 och Diamorph 

har flera nya exklusiva produkter som planeras 

lanseras under 2014.

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. 2013 
utsågs Fredrik till en av Sveriges främsta supertalanger av affärstidningen Veckans Affärer.

STYRELSE

Anders Ullberg     Ordförande
Saeid Esmaeilzadeh     Ledamot
Kenth-Åke Jönsson     Ledamot
Anthony Moore               Ledamot
Andreas Örje Wellstam     Ledamot

LEDNING

Fredrik Svedberg      CEO
Jan Benjaminson      CFO

5 STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)
Serendipity Ixora AB 23,3
Latour-Gruppen Aktiebolag 21,1
SEB 14,4
Swedbank 9,1
Anthony Moore 4,0

GROWTHBUSINESS
OPERTATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

STATUS

76,7 % Övriga
30 % av portföljen23,3 % Ixora 

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2003
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EPISURF MEDICAL

FÖRETAGET
Mer än 12 % av den västerländska befolkningen över 25 år 
lider av artros, en degenerativ ledsjukdom som är vanligare 
än diabetes. Artros börjar nästan uteslutande med en mindre 
broskskada i någon av kroppens leder, vanligtvis i knä eller 
höft. I obehandlat tillstånd bryter den skadade broskvävnaden 
ned det friska omkringliggande brosket. Episurf utvecklar 
patientspecifika implantat för tidig behandling av broskskador 
som reducerar smärta och återställer full rörlighet hos 
patienterna. Genom företagets plattform (μiFidelity) möjliggörs 
utformning av patientspecifika implantat för lederna i 
människokroppen.

UTMANING
Artros är en kronisk sjukdom som vanligen utgår från en 
lokalt begränsad skada som med tiden sprider sig i leden. 
Allmänna symptom omfattas av smärta, stelhet och orörlighet. 
Idag finns det inget botemedel mot sjukdomen och den 
generella behandlingen består av smärtlindrande medicin tills 
ledbyteskirurgi blir oundvikligt. Nuvarande kirurgiska ingrepp 
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 läkare i tumregel väntar tills dess att patienterna är 
över 65 år innan de får genomgå denna operation.

LÖSNING
Episurf har utvecklat ett patientunikt implantatkoncept, 
Episealer® för att laga initiala broskskador, reducera smärta 
samt återställa full rörlighet i leden. Episealer® är små 
individanpassade implantat framtagna utifrån varje enskild 
patients specifika anatomi. Implantaten ersätter enbart det 
skadade området, vilket innebär att den resterande leden hålls 
intakt. Episurfs patientspecifika kirurgiska verktyg, Epiguide® 
möjliggör en enkel och snabb kirurgi samt implantation med 
hög precision. Tekniken är minimalt invasiv, möjliggör 4–5 
gånger snabbare operationer, kortare rehabilitering och är 
2–4 gånger mer kostnadseffektiv jämfört med en traditionell 

knäledsprotesoperation. Tekniken kan tillämpas på alla 
leder som drabbas av artros, som höfter, knän, axlar och 
tår. Målgruppen är patienter mellan 30–65 år. En preklinisk 
implantationsstudie på får har bekräftat utmärkt fixering 
av implantatet. Under hösten 2013 inledde bolaget en 
kontrollerad produktlansering avseende Episealer® Femoral 
Condyle för behandling av brosk- och benvävnadsdefekter.

AFFÄRSMODELL
En viktig del av Episurfs affärsmodell är att hålla design 
och kundanpassning i egen regi medan produktionen görs 
av externa certifierade producenter och underleverantörer. 
Försäljning och distribution sker dels genom Episurfs egen 
säljorganisation, dels i samarbete med ledande distributörer 
för de olika marknaderna. Patent täcker metoder för att utforma 
och producera specifika implantat samt patientspecifika 
kirurgiska instrument för reparation av lokala broskskador i 
mänskliga leder, implantatsmaterial samt kirurgiska verktyg. 
Fler än 20 patentansökningar har hittills lämnats in varav 
sex redan har beviljats. I och med att samtliga verktyg och 
implantat är skräddarsydda för varje patient har Episurf 
möjlighet att utesluta lagerhantering.

MARKNAD
Episurf vänder sig till en global marknad för knäimplantat 
med fokus på USA och de största länderna i Europa vars 
marknader år 2012 uppskattades till 5,3 miljarder USD. 
Marknaden för knäimplantat har en stadig tillväxt som delvis 
beror på en åldrande och mer överviktig befolkning, delvis 
på nya teknologiska framsteg. 1,5 miljoner knäoperationer 
genomförs globalt varje år och förväntas år 2030 öka till 3,5 
miljoner enbart på den amerikanska marknaden. Den främsta 
konkurrenten i nuläget bedöms vara Arthrosurface (US) vilka 
erbjuder små implantat som inte är individanpassade. 
Arthrosurface har nu mer än 40 000 implantat implanterade 
i människor och påvisar ett försäljningsresultat på över 100 
miljoner USD.
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Nina Bake
VD, Episurf Medical

FAKTA
Episurf Medical är grundat av Serendipity Innovations 
(som en spin-off från bolaget Diamorph) tillsammans 
med forskare på Karolinska Universitetssjukhuset. Episurf 
har lång erfarenhet och know-how inom utveckling och 
tillverkning av enskilda implantat tack vare anställda och 
styrelseledamöter som tidigare har arbetat på bland annat 
Nobel Biocare. Episurf är noterat på Nasdaq OMX First 
North sedan augusti 2011.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2013

•	 CE-märkning för Episealer Femoral Condyle

•	 Inskickad ansökan om CE-märkning för bolagets 

andra produkt Episealer Trochlea knee

•	 Marknadslansering av Episealer Femoral Condyle

•	 Första internationella operationerna med Episurfs 

implantat på Europeiska patienter

•	 Anslag från Vinnova på 4,2 miljoner SEK

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). Hon har 
tidigare seglat på elitnivå där hennes team varit rankat etta i världen. 2010 var Nina med 
på Veckans Affärers lista över Sveriges främsta Supertalanger.

STYRELSE

Saeid Esmaeilzadeh     Ordförande
Thomas Nortoft     Ledamot
Leif Ryd      Ledamot
Jeppe Magnusson     Ledamot

5 STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)

Serendipity Ixora AB 23,5
Rhenman Healthcare Equity 4,0
Leif Ryd 4,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza 3,5
AMF Aktiefond Småbolag 3,5

LEDNING

Nina Bake      CEO
Jeanette Spångberg      COO

GROWTHBUSINESS
OPERTATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

STATUS

76,5 % Övriga
28 % av portföljen23,5 % Ixora 

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2008            

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget
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ORGANOCLICK

FÖRETAGET
Företaget har utvecklat och använder sig av en patenterad 
teknologi för modifiering av fiberbaserade material. Idag 
arbetar OrganoClick med tre affärsområden: funktionellt 
trä, funktionell textil & non-woven, samt fiberkompositer och 
pappersprodukter. År 2011 blev företaget utsett till en Climate 
Solver av WWF med motiveringen att företagets teknologi 
bidrar till att klimatmålen för 2020 nås. 2012 och 2013 
blev OrganoClick även utsett till ett av Sveriges 33 hetaste 
teknikföretag av Affärsvärlden och Ny Teknik.

UTMANING
Mängden av industriella och kommersiella tillämpningar 
som kräver trä, papper eller textilmaterial är mycket stor 
och ständigt växande. Dessa material och applikationer är 
oftast enormt resurskrävande, ofta starkt beroende av giftiga 
kemikalier och förbrukar mycket energi vid produktionen. 
Befintliga produkter behandlas ofta med dessa kemikalier och 
tungmetaller för att förstärka vissa egenskaper hos materialen 
(till exempel vattenavvisande förmåga hos textilier och  
röt- eller flamskyddat virke) vilket har en negativ inverkan på 
miljön. Bristen på effektiva och miljövänliga alternativ 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 olika trä-, 
pappers- och textilmaterial. I flera fall kan bolagets produkter 
även sänka energiförbrukningen i produktionen. OrganoClicks 
miljövänliga teknik modifierar fibrerna i materialen på ett 
miljövänligt sätt och ger dem ökad styrka, vattenrepellens 
eller flamskydd. Inom funktionellt trä har OrganoClick 
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®. Bolaget 
säljer även bioadditiv till industriella kunder verksamma inom 
industritextil och förpackningsbranschen. Prissättningen av 
produkterna ligger i linje med befintliga produkter inom 
medium eller premiumsegmenten på bolagets olika marknader. 
Ett starkt fokus ligger på grön innovation där bolagets FoU-
organisation kontinuerligt utvecklar produkter som syftar till att 
ersätta mindre miljövänliga produkter 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 industriella partners. Produktion 
och distribution utförs både internt av OrganoClick och i 
samarbete med ledande materialtillverkare. Idag innehar 
företaget sju patentfamiljer varav tre är beviljade och fyra är 
under behandling.

MARKNAD
OrganoClick verkar inom marknaderna för röt- och flamskyddat 
virke, vattenavvisande textilier och funktionsadditiv för 
pappersindustrin. Dessa marknaders totala värde överstiger 
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 är producenter av modifierat trä 
och P2i, Nanotex och HeiQ inom vattenavvisande textilier. 
OrganoClick och dotterbolaget OrganoWood levererar 
till en mängd välrenommerade kunder inom bygg-, textil- 
och pappersbranschen. Inom bygg är återförsäljare av 
OrganoWoods produkter bland annat K-rauta, XL-BYGG, 
Optimera och Bygma. Inom textil levererar bolaget till bland 
andra svenska Almedahls och taiwanesiska Chang-Ho Fibers. 
Inom pappersbranschen samarbetar bolaget bland annat 
med Siniat, världens tredje största gipstillverkare.
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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.

FAKTA
OrganoClick grundades 2006 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).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2013

•	 K-rauta, Optimera och Bygma blev under året nya 

återförsäljare av OrganoWoods produkter

•	 Koncernen ökade sin omsättning till 10 miljoner SEK

•	 Under året inleddes samarbete med taiwanesiska 

textiltillverkaren Chang-Ho fibers för tillverkning av 

OrganoTex®

•	 OrganoWood genomförde övertecknad preferensak-

tiemission om 20 miljoner SEK för vidare internationell 

expansion

STYRELSE

Ashkan Pouya     Ordförande
Claes-Göran Beckeman     Ledamot
Armando Cordova     Ledamot
Bertil Hagman     Ledamot
Anders Wall     Ledamot

5 STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)

Serendipity Ixora AB 20,6
Anders Wall 17,0
Bertil Hagman 13,8
Armando Cordova 10,0
Jonas Hafrén 9,7

LEDNING

Mårten Hellberg      CEO

STATUS

79,4 % Övriga
11% av portföljen20,6% Ixora 

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2006            

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget
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PREMUNE

FÖRETAGET
Premune är ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa 
läkemedel och terapeutiska kosttillskott för husdjur, framförallt 
hund, katt och häst. Bolagets befintliga pipeline består av 
fyra substanser, vilka adresserar bland annat allergi och 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Gemensamt för de fyra 
substanserna i befintlig pipeline är att de alla kommer ur 
ledande forskning på människa. Forskarteamet bakom 
Premune har de senaste 20 åren studerat kring vilka bakterier 
som finns i tarmen hos spädbarn i västvärlden, jämfört med 
barn i utvecklingsländer. 

UTMANING
Dagens hygieniska livsstil med kraftigt minskad exponering 
av viktiga tarmbakterier under nyföddhetstiden, orsakar en 
fördröjd aktivering av immunsystemet – vilket ökar risken 
för allergi samt andra autoimmuna och inflammatoriska 
sjukdomar. Hundar och katter har följt i människans fotspår 
under tusentals år och idag ser man en tydlig parallell ökning 
av dessa välfärdssjukdomar även bland husdjur. Exempelvis 
har allergi snabbt utvecklats till en av de vanligaste 
sjukdomarna hos hundar. Statistik från Agria visar att allergi 
hos hund har mer än dubblats sedan 2005, idag är vart 
femte veterinärbesök kopplat till denna sjukdom som drabbar 
en av tio hundar, oavsett ras. Allergi hos hund är en livslång 
sjukdom som sänker djurets livskvalitet och medför höga 
kostnader för hundägaren. 

LÖSNING
Premune är världsledande inom immunologi och 
inflammatoriska sjukdomar, vilka under senaste åren har 
utvecklats till nyckelområden inom Animal Health. Idag 
uppskattas sex av de tio vanligaste orsakerna till veterinärbesök 
vara immunrelaterade. Bolagets befintliga pipeline berör 
flera av de största problemområdena inom veterinärmedicin. 
Premune arbetar aktivt med in-licensiering för att bredda 
bolagets produktportfölj. 

AFFÄRSMODELL
Premune förväntas kommersialisera sina produkter dels 
genom direktförsäljning till veterinärkliniker inom Europa och 
USA, men även genom partnerskap med ledande globala 
veterinärläkemedelsbolag. Idag har Premune samarbetsavtal 
på plats med ett globalt veterinärläkemedelsbolag, 
marknadsledande inom allergi och dermatologi. Samarbetet 
avser en framtida global licens för Bolagets förebyggande 
behandling mot allergi hos hund (PRE01). Under 2013 ingick 
Premune även ett samarbete med Agria Djurförsäkringar. 

MARKNAD
Marknaden för Animal Health växer dubbelt så snabbt 
som den generella ekonomin i USA. Förra året spenderade 
amerikanska hushåll över 55 miljarder dollar på sina husdjur. 
Samtidigt är detta en konjunktursoberoende bransch som 
trotsat ekonomiska kriser och inte haft ett enda "down year" 
sedan 80-talet. 

Premune arbetar inom områdena veterinärvård samt receptfria 
läkemedel, de två snabbast växande områdena inom 
Animal Health. I en analys från feb-2014 visar Guggenheim 
Partners att amerikanska hundägare i genomsnitt spenderar 
76 USD på veterinärvård per hund och år. Det som ligger 
bakom den starka tillväxten inom Animal Health är framförallt 
demografiska förändringar, där hundar och katter har 
gått ifrån att vara bruksdjur till att vara en naturlig del av 
familjen. I en artikel från 2011 skriver Psychology Today om 
övergången från pet owner till pet parent, och att 7 av tio 
amerikaner idag värderar sina husdjur högre än sin kusin. 
Denna attitydförändring återspeglas även i hur mycket vi är 
villiga att spendera på våra husdjur. Som en familjemedlem 
förtjänar hunden eller katten bara det bästa. 



31

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2013 | Org.nr 556863-3977

Viktor Karlsson
VD, Premune

Viktor Karlsson har examen som Civilingenjör inom Industriell ekonomi vid Lunds 
Universitet och Technology Management of Innovation vid University of Tokyo. Under 2 år 
agerade Viktor VD för Lunicore Studentkonsult AB som idag anses vara det största student-
konsultbolaget i Sverige.

FAKTA
Premune bildades av Serendipity Innovations tillsammans 
med forskare från Göteborgs universitet, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2013

•	 Premune påbörjade under hösten en världsunik 
fältstudie med mål att utveckla världens första 
förebyggande behandling mot allergi hos hund. 

•	 Bolaget skrev samarbetsavtal med Royal Canin och 
Agria Djurförsäkringar gällande genomförande av 
studien och framtida samarbete.

•	 Premune skrev ett strategiskt viktigt optionsavtal med 
ett av världens ledande läkemedelsbolag avseende 
det fortsatta utvecklingsarbetet efter resultat från 
pågående studie.

STYRELSE

Saeid Esmaeilzadeh      Ordförande
Alf Lindberg     Ledamot
Jeppe Magnusson     Ledamot
Agnes Wold     Ledamot
Christer Hellström     Ledamot

5 STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)

Serendipity Ixora AB 69,8
Viktor Karlsson 4,4
Anders Wall 3,5
Stefan Stjärnström 2,0
Christer Hellström 2,0

LEDNING

Viktor Karlsson      CEO

GROWTHBUSINESS
OPERTATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

STATUS

30,2 % Övriga
13% av portföljen69,8 % Ixora 

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2011          

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget
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IRRAS

FÖRETAGET
Enligt World Health Organization (WHO) dör var tjugonde 
sekund en person i hjärnblödning världen över. Befintliga 
alternativ är inte tillräckliga för att behandla dessa patienter 
på ett tillfredställande sätt och leder ofta till dåligt utfall. IRRAS 
har utvecklat en teknologiplattform för effektiv administration 
och dränering av vätskor och läkemedel in och ut ur kroppen. 
En prototyp har verifierats på över 40 patienter där testerna 
indikerar på klara fördelar gentemot befintliga metoder. 
Marknadsgodkännande av bolagets första produkt för 
patienter med hjärnblödning beräknas erhållas under 2014. 
Ett flertal neurokirurgiska kliniker i Europa har redan visat 
intresse för produkten.  

UTMANING
När en hjärnblödning inträffar är det ofta nödvändigt att 
utföra en operation för att dränera vätska och minska trycket 
mot hjärnan. Dagens dränagekatetrar är otillräckliga då de 
ofta blockeras av koagulerande blod samt lämnar blodrester 
efter genomförandet. Detta i sin tur utsätter patienten för stor 
fara och flertalet patienter får dödligt utfall eller bestående 
men. Vidare utgör administration av läkemedel mot cancer 
eller infektioner en stor utmaning. Lokal administrering av 
läkemedel används idag men inget system kan leverera 
tillräckliga koncentrationer av den aktiva substansen utan 
omfattande biverkningar. 

LÖSNING
Med IRRAS kateterteknologi utförs en kontrollerad sköljning 
av sjukdomsområdet. Detta innebär att blödningar och 
andra vätskor kan dräneras utan problem med blockering 
eller efterlämnad av blodrester, vilket leder till förbättrad 
behandlingsutkomst. IRRAS teknologi för lokal administration 
av läkemedel möjliggör att en stor volym läkemedel sköljer 
sjukdomsområdet lokalt, vilket ökar effektiviteten och samtidigt 

minskar eventuella biverkningar till följd av behandlingen. Det 
finns ett flertal användningsområden för plattformen, både 
vid kirurgisk dränering (neurokirurgi, intraperitoneal, med 
mera) och vid lokal läkemedelsadministration (cancer och 
infektioner). Vid de operationer som genomförts påvisades 
tekniken både minska dödligheten samt tiden i intensivvården, 
vilket är direkt kopplat till förbättrat behandlingsutfall liksom 
omfattande kostnadsbesparingar för både sjukhuset och 
samhället.

AFFÄRSMODELL
Utifrån teknologiplattformen utvecklar IRRAS produkter för 
respektive applikationsområde. Affärsmodellen bygger på 
försäljning av förbrukningsvaror (kateterpaket), där varje 
operation förbrukar ett paket. IRRAS har två patentfamiljer som 
omfattar konstruktion, metod och mekanism (beviljat i USA, 
Europa, Japan, Kanada, Kina, Ryssland och Australien med 
pågående ansökningsprocesser i kvarvarande marknader).

MARKNAD
Den adresserbara marknaden för teknologiplattformen är cirka 
10 miljoner patienter årligen inom hjärnblödning, cancer och 
infektioner. Konkurrerande tekniker vid kirurgisk dränering håller 
en i dag 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.
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FAKTA
Produktutveckling och kommersialisering 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-repport presenterad vid den 14:e europeiska 
kongressen för Neurokirurgi (European Congress for 
Neurosurgery) under oktober 2011. Dessa påvisar IRRAS 
fördelar gentemot konventionella metoder och är ett starkt 
underlag för marknadsföring av systemet. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2013

•	 Under december 2013 rekryterade IRRAS Dr 

Konstantinos Alataris som arbetande styrelseordförande. 

Dr Alataris är en erfaren sjukvårdsentreprenör och 

riskkapitalist. Han är grundare och tidigare VD för Nevro 

Corporation där han utvecklat och kommersialiserat en 

neurostimuleringsplattform.

•	 Bolaget utökade under året sin internationella närvaro 

genom att knyta till sig ledande amerikanska 

medicinska rådgivare för det fortsatta arbetet med att 

exekvera bolagets expansionsstrategi avseende den 

amerikanska marknaden.

Dr. Konstantinos Alataris är entreprenör och riskkapitalist med bred erfarenhet från medicinteknikbranschen. 
Han är grundare och tidigare VD för Nevro Corporation där han kommersialiserat en neurostimuleringsplattform.

Konstantinos Alataris
Styrelseordförande, IRRAS

STYRELSE

Konstantinos Alataris    Ordförande
Marios Fotiadis    Member
Christos Panotopoulos    Member

5 STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)

Christos Panotopoulos 31,8
Marios Fotiadis 27,5
Serendipity Ixora AB 26,7
Bank von Roll AG 2,9
Erik Björkegren 1,0

LEDNING

Christos Panotopoulos   Medical Director

GROWTHBUSINESS
OPERTATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

STATUS

73,3 % Övriga
11% av portföljen26,7 % Ixora 

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2011          

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget
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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 proteiner, vilka även fung-
erar för sådana proteiner som traditionellt varit väldigt svåra 
att producera (membran och värd-toxiska proteiner). Xbranes 
teknik kan få central betydelse för proteinproduktionen inom 
biotech-industrin – en marknad 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 produktionsmäng-
den (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 produktio-
nen. 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 framställ-
ning av proteiner enligt kundens behov, för användning inom 
läkemedelsbranschen och inom diagnostik. Dessutom har 

Xbrane en unik optimeringstjänst, där bolaget kombinerar 
världsledande kunskap inom mikrobiologi med sina unika 
protein produktionssystem. Xbrane kan därmed bistå med stu-
dier 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. Produkterna distribuerar Xbrane dels via New Eng-
land 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.

Marknad
Kunderna för Xbranes tjänster är alla läkemedels- och biotek-
nikföretag som producerar proteiner för olika typer av applika-
tioner. Marknaden estimeras till cirka 1 miljard USD enligt 
bolagets egna beräkningar. Sedan insulin producerades för 
första gången i E. coli i början på 1980-talet, har biologiska 
läkemedel vuxit i både antal och genererade intäkter. Tillväx-
ten har accelererat de senaste åren och förväntas fortsätta 
göra så även I framtiden. I början av 1990-talet, var endast 
cirka 5 % av nya godkända läkemedel baserade på protei-
ner, men denna andel har ökat stadigt under de senaste de-
cennierna och översteg 40 % under 2011. Dessutom finns 
det mer än 400 läkemedel och vacciner baserade på protei-
ner som är i kliniska prövningar. Dessa läkemedel har poten-
tial att bota över 200 sjukdomar däribland olika former av 
cancer, Alzheimers, hjärtsjukdomar, diabetes, multipel skleros, 
HIV, och artrit.
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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 ”Technical highlight of the month” 
av SBKB.org, som är ett samarbete mellan Protein Structure 
Initiative och tidskriften Nature.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2013

•	 Xbrane tecknade ett strategiskt partnerskap med en 

marknadsledande amerikansk aktör. Syftet med 

partnerskapet är att sälja standardprodukter samt att 

marknadsföra Xbrane och partnerns premiumtjänster 

för proteinproduktion. Lansering av första gemen-

samma produkterna beräknas till första halvåret 2014.

•	 Xbrane tecknade ett strategiskt samarbete med ett 

svenskt företag avseende försäljning av High Value 

Proteins. Xbrane kommer att bistå den svenska 

partnern med produktion av de specifika proteiner 

som partnern kommer att använda inom de tjänster 

som säljs till kunder. 

•	 Xbrane anskaffade ett nytt laboratorium för att effektivi-

sera utvecklingsarbetet och möjliggöra uppskalning 

av produktionen.

STYRELSE

Saeid Esmaeilzadeh     Ordförande
Alf Lindberg     Ledamot
Joakim Tedroff     Ledamot
Jan-Willem de Gier     Ledamot

5 STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)

Serendipity Ixora AB 49,5
Paui AB 7,1
Kjell och Märta Beijers Stiftelse 5,7
Jan-Willem de Gier 5,4
Christer Skogum 4,5

LEDNING

Siavash Bashiri      CEO

STATUS

50,5 % Övriga
2 % av portföljen49,5 % Ixora 

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2008            

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 förvärvet av Halo 
Genomics av Agilent Technologies.

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

GROWTHBUSINESS
OPERTATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION
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SWECURE

FÖRETAGET
Swecure bygger på framstående forskning från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Bolaget driver fem projekt parallellt, 
där gemensam nämnare för alla projekten är att de baseras 
på tarmflorans effekt på olika sjukdomstillstånd. I portföljen 
återfinns bland annat ett projekt som bygger på ett bakteriellt 
protein som visat förebyggande egenskaper på allergi. 
Swecure utvecklar även två andra applikationer för behandling 
av allergi, samt mot den kroniska tarmsjukdomen IBD.

UTMANING
Vi har de senaste 50 åren genomgått en stor hygienisk 
livsstilsförändring. Med denna ökade hygieniska livsstil har en 
rad sjukdomstillstånd blivit allt vanligare. Här kan både IBD 
och allergi räknas in, två kroniska sjukdomar som ökat kraftigt 
de senaste 50 åren. Faktum är att allergi är vår moderna 
tids största epidemi och fortsätter alltjämt öka. Över 30 % 
av västvärldens befolkning lider av denna folksjukdom och 
Världshälsoorganisationen, WHO uppskattar att hälften av 
jordens befolkning kommer att vara drabbad år 2030.  Det 
är dock inte bara allergi som kraftigt har ökat, så gör även 
IBD som är den kroniska sjukdomen som idag ökar allra 
kraftigast. Då sjukdomarna är kroniska finns inga botemedel 
i dagsläget. Istället syftar dagens behandlingar, både vad 
gäller allergi och IBD, främst till att lindra symptomen på 
regelbunden basis livet ut. Behandlingsmetoderna är både 
kopplade till stora besvär och höga kostnader. Exempelvis 
uppgår kostnaderna för en patient med IBD till cirka 60 000 
kronor årligen. Marknaden är således i stort behov av både 
billigare, men också skonsammare behandlingsmetoder.

LÖSNING
Baserat på 15 års kliniska observationer, där bolagets 
forskarteam har följt över 300 spädbarn från Sverige, Italien 
och Storbritannien, har Swecure identifierat ett bakteriellt 

protein som ger en kraftig stimulering av immunsystemet. 
Forskarteamet kunde konstatera att de barn som på naturlig väg 
koloniserats av detta protein under de första levnadsveckorna 
inte utvecklade födoämnesallergi. Upptäckten har därefter 
bekräftats i såväl studier i provrör, samt i djur. I en musmodell för 
allergisk astma har proteinets egenskaper för allergiprevention 
bekräftats, och under 2014 genomförs en omfattande studie 
i hund i syfte att ytterligare bekräfta upptäckten. Basen i 
Swecures utveckling grundar sig i kunskapen och studier om 
tarmfloran men applikationsmetoderna varierar mellan de 
olika projekten. 

AFFÄRSMODELL
Swecures fem projekt befinner sig samtliga i preklinisk fas. Idag 
förhandlar Swecure med ett flertal globala aktörer gällande 
samarbetsavtal för distribution. Swecure har ett beviljat patent 
(Prevention of allergy in children) vilket är godkänt i EU och 
väntar på slutgiltigt godkännande i USA och Kanada. Bolaget 
arbetar dessutom aktivt med att utöka patentportföljen och är 
inne i processen för ytterligare patentansökningar. 

MARKNAD
Beroende på projekt följer olika marknader med olika storlek. 
Sett till projekt rörande allergiprevention centreras denna till 
nyfödda barn, företrädesvis i de länder som kraftigt lider av 
allergi, dvs. Europa, USA, Kanada och Japan, där 11 miljoner 
spädbarn föds årligen. Då allergi i storleksordningen drabbar 
närmare 40 % av de barn som föds idag, är problemet av 
folksjukdomskaraktär, varför hela denna population anses 
befinna sig i riskgrupp. Dock kan en initialt större köpvilja 
identifieras hos barn med allergiska föräldrar och allergiska 
syskon. Med den allergiprevalens som råder kan därför en 
högriskmålgrupp om cirka 3,5 miljoner barn noteras.
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FAKTA
Swecures patent (Prevention of allergy in children) täcker 
användningen av en specifik bakteriell 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. Swecure är grundat av Serendipity 
Innovations tillsammans med forskare från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2013

•	 Lars Fahlén anställs som ny VD i Swecure

•	 Swecure inleder patenteringsprocess för ytterligare 

projekt

•	 Bolaget initierade diskussioner och förhandlingar med 

potentiella framtida partnerföretag

•	 Forskargruppen i Göteborg utökades för att bolaget 

ska kunna skynda forsknings- och utvecklingsarbetet

Lars Fahlén
VD, Swecure

Lars Fahlén innehar en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi med masteravslutning 
Technology Management vid Lunds Tekniska Högskola och Zhejiang University (Kina). Lars 
har dessutom en reservofficersexamen från Försvarsmakten där han under två år var verksam 
som officer i flottan.

STYRELSE

Saeid Esmaeilzadeh     Ordförande
Alf Lindberg     Ledamot
Jeppe Magnusson     Ledamot
Agnes Wold     Ledamot
Amin Omrani     Ledamot

5 STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)

Serendipity Ixora AB 75,2
Lars Fahlén 5,4
Viktor Karlsson 5,2
Anders Wall 1,9
Annika Bergström 1,7

LEDNING

Lars Fahlén      CEO

STATUS

75,2 % Ixora 4 % av portföljen
24,8 % Övriga

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2012           

GROWTHBUSINESS
OPERTATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget
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AKTIEN & 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 2013-12-31.

Ixora 5 största aktieägare

Rootberg
Serendipity Innovations
Avanza
Svenska Handelsbanken
Nordnet
Nordea
Övriga

Andel av  
preferensaktier

27,57%
5,56%
4,82%
2,94%
1,87%
0,81%

56,43%

Andel 
röster

6,03%
87,53%

1,05%
0,64%
0,41%
0,18%
4,16%

Antal 
stamaktier

–
2 200 000

–
–
–
–
–

Antal 
preferensaktier

1 529 743
186 239
267 301
163 227
103 810
44 750

1 053 223

Totalt 100% 100%2 200 000 3 348 293
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Serendipity 
Ixora AB (publ), org nr 556863-3977, får härmed avge 
årsredovisning för bolagets andra verksamhetsår 2013. 
Bolagets första räkenskapsår var ett förlängt räkenskapsår 
2011-09-05 – 2012-12-31. 

Information om verksamheten

Serendipity Ixora investerar i och utvecklar innovativa 
tillväxtbolag 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.

Tillsammans med sitt helägda dotterbolag Ixora EPV bildar 
Serendipity Ixora sedan oktober 2013 en koncern som 
rapporterar i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS/IAS) och tolkningar till standarderna (IFRIC/
SIC) så som de antagits av EU.

Moderbolaget rapporterar enligt RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner och Årsredovisningslagen.

Väsentliga händelser under det förlängda räkenskapsåret 
2013

I början på räkenskapsåret 2013 genomförde Serendipity 
Ixora en nyemission av 2 000 000 stamaktier till priset av 
0,25 SEK/aktie, det totala nyemissionsbeloppet uppgick till 
500 000 SEK och Serendipity Innovations tecknade samtliga 
stamaktier. 

Samtidigt som nyemissionen för stamaktier genomfördes, 
registrerades en nyemission som påbörjades i december 
2012 och ökade antalet preferensaktier med 75 500 aktier. 
Teckningskurs för en aktie var 111,2 SEK/aktie och det totala 
nyemissionsbeloppet inkl. överkursfond var 8 395 600 SEK. 
I februari deltog bolaget i Xbranes företrädesemission och 
förvärvade 4 935 aktier till priset av 100 SEK/aktie. Det 
totala nyemissionsbeloppet uppgick till 982 400 SEK och 9 
824 nya aktier emitterades. Samtidigt lånade Ixora Xbrane 
300 000 SEK som ett kortfristigt lån. 

I mars deltog Serendipity Ixora i Diamorphs nyemission 
och förvärvade 277 937 aktier till priset at 15 SEK/aktie. 
Det emitterades 190 929 aktier och det totala nyemis-
sionsbeloppet inklusive överkursfond uppgick till 17 863 935 SEK.
 

I slutet av det första kvartalet har Ixoras portföljbolag IRRAS AB 
genomfört en nyemission, där Ixora förvärvade 140 aktier till 
ett pris av 14 800 SEK/aktie, det totala nyemissionsbeloppet 
inklusive överkursfond uppgick till 27 172 800 SEK och 1 
836 nya aktier emitterades.

Diamorph blev för andra året i rad tilldelat ”Queens Award 
for Enterprise” för enastående bedrifter på internationella 
marknader.

I början på det andra kvartalet 2013 har Serendipity Ixora 
amorterat en del av sin skuld till Serendipity Innovations med   
12 009 600 SEK (skulden innan amorteringen uppgick till 
23 682 000 SEK). Skulden avsåg revers i samband med 
förvärvet av Premune och Swecure (f.d.Lenus) i slutet av 2012.
Under mars-april genomförde Serendipity Ixora en nyemission 
som tillförde bolaget 26 123 994 SEK med en teckningskurs 
111,2 SEK/aktie, där 234 928 preferensaktier emitterades. 
I mitten av maj lämnade Serendipity Ixora ett villkorat 
aktieägartillskott till Swecure AB (f.d. Lenus) på 500 000 SEK.
I juni deltog Serendioity Ixora i en företrädesemission i Abera 
Bioscience AB och förvärvade 4 aktier till priset av 9 350 
SEK/aktie. Det totala nyemissionsbeloppet uppgick till 1 000 
450 SEK och 107 nya aktier emitterades.

Episurf Medical erhöll under sommaren 2013 CE-märkning 
för bolagets produkt Episealer Femoral Condyle för 
behandling av broskskador i knät. Dessförinnan genomförde 
bolaget en nyemission som tillförde 70 miljoner i kassan. 
Under året genomfördes även de första operationerna på 
europeiska patienter inom ramen för den kontrollerade 
produktlanseringen.

I början på det tredje kvartalet slutamorterade Xbrane sin 
skuld på 300 000 SEK till Serendipity Ixora och erhöll kort 
därefter ett villkorat aktieägartillskott på 200 000 SEK.
I slutet av augusti ökade Serendipity Ixora sitt innehav i 
Diamorph med 329 051 aktier till priset av 11 SEK/aktie i 
en försäljningstransaktion.

Premune påbörjade under hösten en världsunik fältstudie med 
mål att utveckla världens första förebyggande behandling mot 
allergi hos hund. Bolaget skrev samarbetsavtal med Royal 
Canin och Agria Djurförsäkringar gällande genomförande av 
studien och framtida samarbete. Dessutom skrev Premune ett 
strategiskt viktigt optionsavtal med ett av världens ledande 
läkemedelsbolag avseende det fortsatta utvecklingsarbetet 
efter resultat från pågående studie.

Under hösten genomfördes det en nyemission i Serendipity 
Ixora och tillförde bolaget 15 196 914 SEK samt 122 457 
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preferensaktier med teckningskurs 124,1 SEK/aktie. Det 
totala emissionsbeloppet inklusive överkursfond uppgick till 
15 196 914 SEK.

OrganoClick skrev ett samarbetsavtal med en av de 
ledande asiatiska aktörerna i Taiwan för tillverkning av 
bolagets vattenavvisande textilprodukter OrganoTex, som är 
nedbrytbart och helt fritt från det omdebatterade giftämnet 
fluorkarbon.

I september amorterade Serendipity Ixora skulden till 
Serendipity Innovations med 11 672 400 SEK, som var den 
sista inbetalningen.

I slutet av det tredje kvartalet 2013 genomförde Xbrane 
ytterligare en nyemission, där Serendipity Ixora förvärvade 
5 135 aktier till ett pris av 905 SEK/aktie, i samband med 
nyemissionen gjorde Xbrane en split 1:10 av sina aktier. Det 
totala nyemissionsbeloppet uppgick till 10 002 060 SEK och 
11 052 aktier emitterades.

I slutet av oktober deltog Serendipity Ixora i Swecures 
nyemission och förvärvade 12 820 aktier. Inför nyemissionen 
genomförde Swecure en split på sina aktier på 1:1000 och 
31 000 överläts till bolagets VD Lars Fahlén från Serendipity 
Ixoras innehav. Antal nyemitterade aktier uppgick till 51 300 st 
och nyemissionens totala belopp belv  2 000 700 SEK.
Under samma månad slutfördes även registrering av Ixoras 
dotterbolag. Bolagets namn är Ixora EPV, Ixoras ägande 
uppgår till 100% och Ixora EPV under 2013 hade vilande 
verksamhet.
I slutet av räkenskapsåret minskade Ixora sitt innehav i Abera 
Bioscience med 20,45 % genom en delavyttring av 273 
aktier till ett pris av 4 950 SEK/aktie och ägde vid årsskiftet 
9,81%

Händelser efter räkenskapsårets slut
Under det första kvartalet 2014 genomförde Serendipity 
Ixora en nyemission som tillförde bolaget 59 504 525 SEK. 
 

• Antal nyemitterade aktier: 440 448 preferensaktier
• 135,1 SEK/aktie
• Emissionens totala belopp inkl.överkursfond: 59 504 525 SEK

Framtida utveckling
Bolagets och koncernens utveckling under 2013 visade 
en fortsatt positiv tillväxt. Ledningen anser att expansionen 
kommer att fortsätta under 2014.
 

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 specifika områden.
För närmare beskrivning av koncernens finansiella riskhantering 
hänvisas till avsnittet Finansiell riskhantering, not 3 bland 
tilläggsupplysningarna.

Personal
Under räkenskapsåret 2013 hade Serendipity Ixora inga 
anställda, dock i slutet av året betaldes ut arvode till bolagets 
styrelse.
 
Ägar- och koncernförhållanden
Efter att Serendipity Innovations på sin årsstämma i juni 
2013 delade ut sitt innehav av preferensaktier i  Serendipity 
Ixora till Rootberg AB, blev Rootberg den största ägaren av 
preferensaktier i Serendipity Ixora, med en ägarandel på 
27,57%. Serendipity Innovations äger fortfarande 2 200 
000 stamaktier, men genom ett aktieägaravtal avsade sig 
Serendipity Innovations rätt att tillsätta styrelse och utöva 
bestämmande inflytande i Serendipity Ixora. Härmed ingår 
Serendipity Ixora inte längre i Serendipity Innovations koncern. 
Denna åtgärd var nödvändig för att kunna separera de två 
verksamheterna och deras utveckling. 

Miljöpåverkan
De verksamheter som bedrivs i koncernen bedöms 
inte medföra några miljörisker och i dagsläget bedrivs 
verksamheten 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:

Balanserat resultat 49 483 341

Årets resultat 93 285 532

SEK  142 768 873

Styrelsen föreslår att

till stamaktieägarna lämnas en 
ordinarie utdelning om 2,67 kr per 
aktie

5 874 000

i ny räkning balanseras SEK  136 894 873

SEK  142 768 873
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Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Per den 31 december 2013 uppgick fritt eget kapital i Bolaget 
till cirka 477 miljoner kronor och koncernens egna kapital till 
cirka 478 miljoner kronor. I koncernens respektive Bolagets 
egna kapital ingår värdeförändringar om cirka 150 miljoner 
kronor på grund av redovisning till verkligt värde.

Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till 
vinstdisposition kommer 471 111 971 kronor att återstå av fritt 
eget kapital, beräknat per 31 december 2013.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet 
står i rimlig proportion till omfattningen av Bolagets verksamhet 
och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande 
även med beaktande av förslaget för utdelning till aktieägare 
av stamaktier. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Bolaget kan fortsätta sin verksamhet 
samt att Bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort 
och lång sikt. 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit 
till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig 
bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
medför att förslaget om utdelning till aktieägare av stamaktier är 
försvarligt med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra 
och tredje styckena aktiebolagslagen (2005:551), dvs. med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital 
samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, eget 
kapitalräkningar, kassaflödesanalys, redovisningsprincips-
beskrivningar samt noter. Alla uttrycks i svenska kronor där ej 
annat anges.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2013-01-01 2011-09-05
Belopp i svenska kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

Värdeförändring innehav 7 101 632 274 49 620 127
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar -4 043 793 397 840

97 588 481 50 017 967
Rörelsens kostnader
Personalkostnader 8 -170 815 –
Övriga externa kostnader 9 -4 223 668 -729 417

Summa rörelsens kostnader -4 394 483 -729 417

Rörelseresultat 93 193 998 49 288 550

Finansiella intäkter 10 91 537 194 791
Resultat från finansiella poster 91 537 194 791

Resultat före skatt 93 285 535 49 483 341

Skatt på årets resultat 11 – –
Årets resultat 93 285 535 49 483 341

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN, 
NETTO EFTER SKATT
Summa totalresultat för året 93 285 535 49 483 341

Årets resultat hänförligt:
Moderföretagets aktieägare 93 285 535 49 483 341
Varav innehav utan bestämmande inflytande – –

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare  
93 285 535 49 483 341

Varav innehav utan bestämmande inflytande – –
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i svenska kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och värdepapper 12,15,17.18 443 650 069 334 335 383
Summa anläggningstillgångar 443 650 069 334 335 383

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 18 624 –
Likvida medel 13 34 970 167 7 845 432
Summa omsättningstillgångar 34 988 791 7 845 432

SUMMA TILLGÅNGAR 478 638 860 342 180 815

Belopp i kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare
Aktiekapital 14 1 387 073 719 427
Övrigt tillskjutet kapital 342 612 696 268 193 047
Upparbetat resultat inklusive årets resultat 134 373 276 49 483 341
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 478 373 045 318 395 815
Innehav utan bestämmande inflytande – –
Totalt eget kapital 478 373 045 318 395 815

SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder – 23 682 000
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 265 815 103 000
Summa kortfristiga skulder 16 265 815 23 785 000

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 478 638 860 342 180 815

Ställda säkerheter 50 000 50 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Belopp i svenska kronor (sek) Not 
14 Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserat resultat 
inklusive årets 

resultat

Totalt Summa eget 
kapital 

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

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

Förändring av innehav utan
bestämmande inflytande – – – – –

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 669 427 258 819 219 – 259 488 646 259 488 646
Aktieägartillskott – 978 228 – 978 228 978 228
Inbetalt ej registrerat kapital – 8 395 600 – 8 395 600 8 395 600
Summa transaktioner med aktieägare 669 427 268 193 047 – 268 862 474 268 862 474

Utgående balans 2012-12-31 719 427 268 193 047 49 483 341 318 395 815 318 395 815

Ingående balans 2013-01-01 719 427 268 193 047 49 483 341 318 395 815 318 395 815

Totalresultat
Årets resultat – – 93 285 535 93 285 535 93 285 535
Summa Totalresultat – – 93 285 535 93 285 535 93 285 535

Förändring av innehav utan
bestämmande inflytande – – – – –

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 667 646 74 419 649 – 75 087 295 75 087 295
Inbetalt men ej registrerat kapital -8 395 600 -8 395 600 -8 395 600
Summa Transaktioner med aktieägare 667 646 74 419 649 -8 395 600 66 691 695 66 691 695

Utgående balans 2013-12-31 1 387 073 342 612 696 134 373 276 478 373 045 478 373 045

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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Belopp i svenska kronor (sek) Not 
14 Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserat resultat 
inklusive årets 

resultat

Totalt Summa eget 
kapital 

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

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

Förändring av innehav utan
bestämmande inflytande – – – – –

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 669 427 258 819 219 – 259 488 646 259 488 646
Aktieägartillskott – 978 228 – 978 228 978 228
Inbetalt ej registrerat kapital – 8 395 600 – 8 395 600 8 395 600
Summa transaktioner med aktieägare 669 427 268 193 047 – 268 862 474 268 862 474

Utgående balans 2012-12-31 719 427 268 193 047 49 483 341 318 395 815 318 395 815

Ingående balans 2013-01-01 719 427 268 193 047 49 483 341 318 395 815 318 395 815

Totalresultat
Årets resultat – – 93 285 535 93 285 535 93 285 535
Summa Totalresultat – – 93 285 535 93 285 535 93 285 535

Förändring av innehav utan
bestämmande inflytande – – – – –

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 667 646 74 419 649 – 75 087 295 75 087 295
Inbetalt men ej registrerat kapital -8 395 600 -8 395 600 -8 395 600
Summa Transaktioner med aktieägare 667 646 74 419 649 -8 395 600 66 691 695 66 691 695

Utgående balans 2013-12-31 1 387 073 342 612 696 134 373 276 478 373 045 478 373 045

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2013-01-01 2011-09-05
Belopp i svenska kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 93 193 998 49 288 550

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

   Övriga poster ej kassapåverkande 19 -97 588 481 -50 996 195
Erhållen ränta 91 537 194 791

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

-4 302 946 -1 512 854

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -18 624 –
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 186 984 103 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten 168 360 103 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investering aktier i intresseföretag -18 158 745 -70 881 124
Försäljning aktier i intresseföretag 6 408 457 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 750 288 -70 881 124

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 66 691 609 56 454 409
Amortering av lån -23 682 000 –
Upptagna lån – 23 682 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 009 609 80 136 409

Periodens kassaflöde 27 124 735 7 845 431

Likvida medel vid periodens början 7 845 432 –
Likvida medel vid periodens slut 34 970 167 7 845 432
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2013-01-01 2012-01-01
Belopp i svenska kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

Värdeförändring innehav 7 101 632 274 49 620 127

Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar -4 043 793 –

Övriga intäkter – 397 840

Totalt 97 588 481 50 017 967

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 8 -170 815 –
Övriga externa kostnader 9 -4 223 668 -729 417

Summa rörelsens kostnader -4 394  483 -729 417

Rörelseresultat 93 193 998 49 288 550

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 91 537 194 791
Resultat från finansiella poster 91 537 194 791

Resultat före skatt 93 285 535 49 483 341

Skatt på årets resultat 11 – –
Årets resultat 93 285 535 49 483 341

Rapport över övrigt totalresultat för moderbolaget

Summa totalresultat för året 93 285 535 49 483 341

Årets resultat hänförligt:
Moderföretagets aktieägare 93 285 535 49 483 341

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Belopp i svenska kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 12,15,17,18
Andelar i koncernföretag 50 000 –
Andelar i intresseföretag 436 562 689 328 195 589
Aktier och värdepapper 6 487 380 5 539 794
Långsiktiga fordringar 600 000 600 000
Summa anläggningstillgångar 443 700 069 334 335 383

Omsättningstillgångar
Andra kortfristiga fordringar 18 624 –
Kassa och bank 13 34 920 167 7 845 432
Summa omsättningstillgångar 34 938 791 7 845 432

SUMMA TILLGÅNGAR 478 638 860 342 180 815

Belopp i  svenska kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 14 1 387 073 719 427

Summa bundet eget kapital 1 387 073 719 427
Fritt eget kapital
Inbetalt ej registrerat kapital – 8 395 600
Överkursfond 334 217 095 259 797 447
Balanserat resultat 49 483 341 –
Årets resultat 93 285 535 49 483 341

Summa fritt eget kapital 476 985 971 317 676 388
Summa eget kapital 478 373 045 318 395 815

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 20 – 23 682 000

Summa långfristiga skulder – 23 682 000

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 265 815 103 000

Summa kortfristiga skulder 16 265 815 103 000

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 478 638 860 342 180 815

Ställda säkerheter 50 000 50 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i svenska kronor (sek) Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Not 
14 Aktiekapital Överkursfond

Balanserat resultat 
inkl. årets 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
Transaktioner med aktieägare 669 427 268 193 047 – 268 862 474

Utgående balans per 2012-12-31 719 427 268 193 047 49 483 341 318 395 815

Ingående balans 2013-01-01 719 427 268 193 047 49 483 341 318 395 815

Totalresultat
Årets resultat – – 93 285 535 93 285 535
Summa Totalresultat – – 93 285 535 93 285 535

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 667 646 66 024 049 – 66 691 695
Transaktioner med aktieägare 667 646 66 024 049 – 66 691 695
Utgående balans per 2013-12-31 1 387 073 334 217 096 142 768 876 478 373 045
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2013-01-01 2012-01-01
Belopp i svenska kronor (sek) Not 2013-12-31 2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 93 193 998 49 288 550
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  - Avsättningar, ej kassapåverkande
  - Övriga poster ej kassapåverkande 19 -97 588 481 -50 996 195
Erhållen ränta 91 537 194 791
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -4 302 946 -1 512 854

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -18 624 –
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 186 898 103 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten 168 274 103 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag -50 000 –
Investering aktier och andelar -18 158 745 -70 881 124
Försäljning aktier och andelar 6 408 457 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 800 288 -70 881 124

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 66 691 695 56 454 409
Upptagna lån – 23 682 000
Amortering av lån -23 682 000 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 009 695 80 136 409

Periodens kassaflöde 27 074 735 7 845 431

Likvida medel vid periodens början 7 845 432 –
Likvida medel vid periodens slut 34 920 167 7 845 432

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER
Not 1    Allmän information

Serendipity Ixoras verksamhet är att investera i och utveckla 
bolag som kommersialiserar nya innovativa produkter base-
rade på världsledande forskningsresultat.
Kommersialiseringsprocessen sker normalt i nära samarbete 
med betalande kunder, vilket minimerar både produktrisken 
och tiden till marknadsintroduktion.
Ixora har en diversifierad portfölj med inriktning på flera olika 
branscher och har därför en god underliggande riskhantering.
Serendipity 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 redovisas i heltal svenska kronor (SEK) om 
inte annat anges. 

Not 2    Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Serendipity Ixora AB bildar koncern med sitt dotterbolag  
Ixora EPV AB, där Ixora innehar 100% av andelarna. Under 
2013 bedrev Ixora EPV ingen aktiv verksamhet. Serendipity 
Ixora bildar ingen koncern med de övriga bolagen som finns 
i Ixoras portfölj, eftersom det föreligger inget bestämmande 
inflytande i innehav som Serendipity Ixora har i de bolag som 
ingår i portföljen. 

Koncernredovisning för Serendipity Ixora-koncernen har upp-
rättats i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS/IAS) och tolkningar till standarderna (IFRIC/SIC) 
så som de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner och Årsredovisningslagen. Räken-
skapsåret 2013 var det första året när koncernen tillämpar 
IFRS.

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt Årsredovis-
ningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR2 Redovisning för juridisk person.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar 
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De 
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som 
är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovis-
ningen anges i not 4.

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 rapportering 
används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funk-
tionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsda-
gen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betal-
ning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning 
och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valuta-
kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

2.3 Immateriella tillgångar

Övriga 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 tillförlitligt 
sätt. Övriga immateriella anläggningstillgångar har normalt 
en begränsad nyttjandeperiod. Dessa tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 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 anskaffningsvär-
det ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av till-
gången. 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaff-
ningsvärde 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 an-



53

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2013 | Org.nr 556863-3977

skaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den be-
räknade nyttjandeperioden, 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 till-
gångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvin-
ningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämfö-
relse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet 
och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörel-
sekostnader i resultaträkningen.

2.5 Nedskrivningar av icke-finansiella an-
läggningstillgångar

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 till-
gångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För materiella och 
immateriella anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits 
ner, görs per varje balansdag en prövning 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 förvärvades.  
Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas per 
affärsdagen.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt vär-
de 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 klassi-

ficeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i 
syfte att säljas. Bolaget klassificerar även intresseföretag, d v 
s företag som normalt innehas med 20-50% av röstandelen, 
inom denna kategori i enlighet med undantagsregeln för risk-
kapitalorganisationer i IAS 28 p.19.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara be-
talningar 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 klas-
sificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kund-
fordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar, 
upplupna intäkter respektive finansiella anläggningstillgångar 
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 kategorier. 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 bo-
laget redovisas nedskrivningar av finansiella tillgångar som 
kan säljas i posten verkligtvärde justeringar i koncernens total-
resultat. I dagsläget har bolaget inte några sådana finansiella 
instrument.

Övriga finansiella skulder

Koncernens upplåning och leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder. I nuläget förekommer inte nå-
gon extern upplåning från kreditinstitut.

Allmänna principer

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder re-
dovisas på affärsdagen – det datum då moderbolaget förbin-
der 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 värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gång-
en till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort 
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från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och moderbolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat 
sätt utsläckts.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen och finansiella tillgångar som kan säljas 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Låne-
fordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som hålls 
till förfall och övriga finansiella skulder redovisas efter anskaff-
ningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. Verkligt värde för börsnoterade 
värdepapper 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 kund-
fordringar görs när det finns objektiva bevis för att moderbol-
get inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna 
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella 
svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruk-
tion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som 
indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran 
kan föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mel-
lan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda 
framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga ef-
fektiva räntan.

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskriv-
ningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom den-
na post är kortfristig i sin natur.

2.8 Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övri-
ga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader 
från anskaffningstidpunkten. Checkräkningskredit redovisas 
som upplåning bland kortfristiga skulder. I dagsläget finns det 
ingen checkräkningskredit i bolaget.

2.9 Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostna-
der som direkt kan hänföras till emission av nya aktier re-

dovisas i bolagets resultaträkning. Transaktionskostnaderna 
redovisas med avdrag för skatteeffekt.

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 10 röster medan en preferensaktie berättigar till 
en röst. Stamaktierna har som kollektiv rätt till 20% av realise-
rade 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 leverantörsskul-
der förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna 
post är kortfristig till sin natur.

2.11 Aktuell och uppskjuten skatt

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skat-
teregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget är verksamt och 
genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regel-
bundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning 
och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som 
troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mel-
lan 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 transak-
tionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skatte-
satser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balans-
dagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden reg-
leras. 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 har kapitaltillgångar i form av aktier i intres-
sebolag utgör enligt definitionen i 24 kap. 13-16 inkomstskat-
telagen så kallade näringsbetingade andelar. Som huvudre-
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gel gäller en kapitalvinst vid avyttring av en näringsbetingad 
andel är skattefri. Samtidigt gäller enligt huvudregeln att kapi-
talförlust på en näringsbetingad andel inte får dras av.

2.12 Intäktsredovisning

I rörelseresultatet ingår utdelningar som lämnas från Serendip-
ity Ixoras portföljbolag och övriga rörelseintäkter hänförliga till 
investeringsverksamheten. Intäkter innefattar det verkliga vär-
det 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 kommer att tillfalla företaget.

Not 3  Finansiell riskhantering

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella ris-
ker. De finansiella risker som ledningen beaktar är: 1) mark-
nadsrisk (innefattande valutarisk, prisrisk samt kassaflödes- och 
verkligtvärderisk i räntor), 2) kreditrisk och 3) likviditetsrisk/
finansieringsrisk. 

Bolagets övergripande mål i riskhanteringen fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och efter-
strävar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på resul-
tat och likviditet p.g.a. finansiella risker.

De huvudsakliga finansiella risker som identifierats i bolaget 
är prisrisk och likviditetsrisk. Prisrisk föreligger i bolagets finan-
siella investeringar och likviditetsrisk i det fall bolaget behö-
ver göra tilläggsinvesteringar och inte har tillräckliga likvida 
medel. För närmare beskrivning av de olika riskerna se nedan 
avsnitt. 

Riskhanteringen sköts av bolagets VD och ekonomichefen en-
ligt policies som fastställts av styrelsen. 

Marknadsrisk
(i)  Prisrisk
Den huvudsakliga finansiella risken för moderbolaget och kon-
cernen är prisrisk i dess finansiella placeringar. De noterade 
innehaven påverkas av förändringar i aktiekurs, vilket får ett 
direkt genomslag i resultaträkningen och således även påver-
kan på det egna kapitalet. Vid årsskiftet uppgick Serendipity 
Ixoras innehav i noterade bolag till 29% av hela portföljens 
värde. Placeringar i onoterade innehav påverkas av bedöm-
ningar i kassaflöden, avkastningskrav och företagens affärs-
mässiga utveckling. 

(ii)  Valutarisk
Serendipity Ixora har inte någon verksamhet utomlands med 
transaktioner i utländsk valuta. Detta gör att koncernen endast 

i mindre grad är exponerad för valutarisker på grund av att 
förändringar i valutakurser kan påverka resultat och eget ka-
pital. 

(iii) Ränterisk avseende kassaflöden och verk-
liga värden

Koncernens exponering för ränterisk återfinns främst i dotterfö-
retag till portföljbolagen långfristiga upplåningar som inte har 
någon direkt påverkan på koncernen.
Eftersom moderbolaget inte innehar några väsentliga räntebä-
rande tillgångar, är koncernens intäkter och kassaflöde från 
den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av för-
ändringar i marknadsräntor. 

Kreditrisk Avsättningar
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en 
finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfallo-
dagen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår ge-
nom likvida medel, kundfordringar och övriga fordringar. I 
dagsläge uppskattas kreditrisken inte ha någon stor påverkan 
varken på koncernen eller moderbolaget.

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 åtagan-
den. En riskbedömning görs av kundens kreditvärdighet där 
dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenhe-
ter och andra faktorer. Risklimiter fastställs baserat på interna 
eller externa kreditbedömningar. Användningen av kreditgrän-
ser följs upp regelbundet. Några koncentrationer av kredit-
risker bedöms ej föreligga. Den maximala exponeringen för 
kreditrisker utgörs av det redovisade värdet för de finansiella 
tillgångarna. 

Likviditetsrisk/Finansieringsrisk
Bolagets likviditetsrisk består i att koncernen saknar likvida 
medel för betalning av sina åtaganden. Risken hanteras 
genom att styrelsen säkerställer att det finns tillräckligt med 
likvida medel och tillgänglig finansiering. Finansiering i mo-
derbolaget och koncernen sker genom kapitalanskaffningar. 
Portföljbolagen finansierar sig dels från kapitalanskaffningar 
dels från statliga eller EU-bidrag.

Per den 31 december 2013 hade koncernen en likviditet om 
34 970 167 kr. 
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Not 4   Viktiga uppskattningar 
och bedömningar vid 
tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper

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

Värdering av underskottsavdrag

Bolaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemäs-
siga underskottsavdrag. Dessutom undersöker bolaget möjlig-
heten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende 
årets skattemässiga underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. 
Uppskjuten skattefordran redovisas endast i de fall det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. 
Uppskjuten skattefordran på underskottet har ej redovisats för 
2013.

Värdering av finansiella placeringar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Bolagets noterade innehav värderas på basis av noterade 
marknadspriser.

Vid värdering av andra finansiella placeringar värderade 
till verkligt värde utgår Serendipity Ixora främst från anting-
en senast genomförda nyemission eller större transaktion av 
betydelse som tidsmässigt ligger närmast värderingstillfället. 
Syftet med ovan nämnda värderingsprinciper är att undvika 
över- och undervärdering av Ixoras portföljbolag. I det tidiga 
stadiet i ett portföljbolags utveckling är det nästan omöjligt att 
använda 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 transaktion 
aldrig genomfördes (t.ex. om bolaget bedriver konsultverksam-
het), ska värderingsmetoden i enlighet med nettotillgångar till-
lämpas. Två sekundära metoder så som benchmarking och 
diskonterad kassaflödesanalys kan också tillämpas, dock i ett 
senare skede av bolagets utveckling.

(i)  Senaste nyemission
Vid värdering med denna metod används den senast gjorda 
nyemissionens teckningspris för aktier som värderingsvariabel. 
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 värderingsmetod 
undantas dock företrädesemissioner där existerande aktieä-
gare har rätt att teckna aktier i förhållande till sitt tidigare inne-
hav, eftersom dessa kan ge en missvisande bild av aktiernas 
verkliga värde.

(ii)  Större transaktion av betydelse
Eventuell avyttring av delar av Serendipity Ixoras innehav sker 
till marknadspris, vilket gör att denna typ av transaktioner kan 
utgöra en bra grund till värdering av portföljbolagen till verk-
ligt 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 diskonterad 
kassaflödesanalys eftersom bolaget inte börjat generera in-
täkter än. Den metod värderar bara de tillgångar och skulder 
som finns i företaget. 

(iv)  Benchmarking
Benchmarking kan användas som stödmetod i värderingspro-
cessen, eftersom det kan visa vilket värde liknande bolag inom 
samma bransch har. Denna metod är dock baserad på anta-
ganden, 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 kassaflödesana-
lys.  Denna metod kan användas när bolaget befinner sig i en 
senare utvecklingsfas och har redan skapat kassaflöde.
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Not 5 Förvärv och avyttring av rörelsen

Ixora EPV 

I oktber 2013 förvärvade Serendipity Ixora 100% av kapitalet i bolaget Ixora EPV. Överförd kontant ersättning 
sattes in som aktiekapital i Ixora EPV och uppgick till 50 000 SEK. Föremålet för bolagets verksamhet är att 
bedriva kommersialisering av forskningsresultat, direkt och indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom samt 
därmed förenlig verksamhet. Under 2013 var dotterbolagets verksamhet vilande. Inga transaktioner förutom 
insättning av aktiekapital genomfördes under 2013. 

Förvärvsanalys Ixora EPV

Förvärvspris – 50 000
Förvärvat eget kapital – –
Aktiekapital 50 000 –
Fria reserver – –

Årets resultat – –
Över-/undervärden – –
Avsättning uppskjuten skatt – –
Summa 50 000 50 000

I samband med förvärvet av 100% av andelar i Ixora EPV upptod inga över-/undervärden.
För vidare information se not 17.
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Not 6 Segmentsinformation

Koncern

Serendipity Ixora har valt i denna rapport att redovisa följande segment: Andra finansiella investeringar och Serendipity Ixora 
övergripande. Alla orealiserade värdeförändringar, realisationsresultat samt redovisat värde på koncernens och moderbolagets 
andelar ligger under Finansiella investeringar. Övriga externa kostander finns även under segmentet Finansiella investeringar.

Segmentinformation för 2013
Finansiella 

investeringar Serendipity Ixora övergripande Summa

Värdeförändring på innehavet 101 632 274 – 101 632 274
Realisationsresultat vid försäljning av 
aktier och andelar -4 043 793 – -4 043 793

Personalkostnader -170 815 – -170 815

Övriga externa kostnader -4 223 668 – -4 208 668
Finansnetto – 91 537 91 537
Årets resultat 93 193 998 91 537 93 285 535

Redovisat värde aktier och andelar 443 650 069 – 443 650 069
Övriga tillgångar – 34 988 791 34 988 791
Övriga skulder – -265 815 -265 815
Eget kapital 443 650 069 34 722 976 478 373 045

Kassaflöde -11 750 288 38 875 023 27 124 735

Moderbolaget

Segmentinformation för 2013
Andra finansiella 

investeringar Serendipity Ixora övergripande Summa

Värdeförändring på innehavet 101 632 274 – 101 632 274
Realisationsresultat vid försäljning av 
aktier och andelar -4 043 793 – -4 043 793

Personalkostnader -170 815 – -170 815
Övriga externa kostnader -4 223 668 – -4 223 668
Avskrivningar – – –
Finansnetto – 91 537 91 537
Årets resultat 93 193 998 91 537 93 285 535

Redovisat värde aktier och andelar 443 700 069 – 443 700 069

Övriga tillgångar – 34 938 791 34 938 791

Övriga skulder – -265 815 -265 815
Eget kapital 443 700 069 34 687 976 478 388 045

Kassaflöde -11 800 288 38 875 023 27 074 735
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Segmentinformation för 2013
Finansiella 

investeringar Serendipity Ixora övergripande Summa

Värdeförändring på innehavet 101 632 274 – 101 632 274
Realisationsresultat vid försäljning av 
aktier och andelar -4 043 793 – -4 043 793

Personalkostnader -170 815 – -170 815

Övriga externa kostnader -4 223 668 – -4 208 668
Finansnetto – 91 537 91 537
Årets resultat 93 193 998 91 537 93 285 535

Redovisat värde aktier och andelar 443 650 069 – 443 650 069
Övriga tillgångar – 34 988 791 34 988 791
Övriga skulder – -265 815 -265 815
Eget kapital 443 650 069 34 722 976 478 373 045

Kassaflöde -11 750 288 38 875 023 27 124 735

Moderbolaget

Segmentinformation för 2013
Andra finansiella 

investeringar Serendipity Ixora övergripande Summa

Värdeförändring på innehavet 101 632 274 – 101 632 274
Realisationsresultat vid försäljning av 
aktier och andelar -4 043 793 – -4 043 793

Personalkostnader -170 815 – -170 815
Övriga externa kostnader -4 223 668 – -4 223 668
Avskrivningar – – –
Finansnetto – 91 537 91 537
Årets resultat 93 193 998 91 537 93 285 535

Redovisat värde aktier och andelar 443 700 069 – 443 700 069

Övriga tillgångar – 34 938 791 34 938 791

Övriga skulder – -265 815 -265 815
Eget kapital 443 700 069 34 687 976 478 388 045

Kassaflöde -11 800 288 38 875 023 27 074 735

Not 7 Värdeförändringar

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Värdeförändringar på innehav som finns kvar 86 194 855 49 620 127

Värdeförändring på under året avyttrade tillgångar 15 437 419 –
101 632 274 49 620 127

Moderbolaget

Värdeförändringar på innehav som finns kvar 86 194 855 49 620 127

Värdeförändring på under året avyttrade tillgångar 15 437 419 –

101 632 274 49 620 127
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2013-01-01 2013-12-31 2011-09-05 2012-12-31

Löner och andra 
ersättningar Pensions  

kostnader Antal 

Varav 
kvinnor

Varav 
män

Löner och andra 
ersättningar

Pensions  
kostnader Antal Varav 

kvinnor
Varav 
män

Koncernen

Styrelseledamöter 170 815 – 6 2 4 – – 5 1 4

Andra ledande 
befattningshavare – – – – – – – – – –

Övriga anställda – – – – – – – – – –
Summa 170 815 – 6 2 4 – – 5 1 4

Moderföretaget
Styrelseledamöter 170 815 – 5 1 4 – – 5 1 4

Andra ledande 
befattningshavare

– – – – – – – – – –

Övriga anställda – – – – – – – – – –

Summa 170 815 – 5 1 4 – – 5 1 4

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Not 8 Ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Ersättningar till anställda 2013-01-01 2011-09-05
Koncernen 2013-12-31 2012-12-31
Arvode till styrelsen 150 000 –
Sociala kostnader 20 815 –

Summa 170 815 –

Ersättningar till anställda 2013-01-01 2011-09-05
Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31

Arvode till styrelsen 150 000 –
Sociala kostnader 20 815 –
Summa 170 815 –

Personalkostander i denna not avser utbetalning av styrelsearvode till Serndipity Ixoras styrelse enligt beslutet som togs på 
bolagets årstämma i juni 2013. Förutom utbetalning till styrelsen fanns det inga lönekostnader varken i koncernen eller i 
morderbolaget.
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2013-01-01 2011-09-05

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ernst & Young AB

  Revisionsuppdrag 80 000 60 000
  Övriga uppdrag 15 000 –
Totalt 95 000 60 000

Moderföretaget

Ernst & Young AB

  Revisionsuppdrag 80 000 60 000

  Övriga uppdrag 15 000 –

Totalt 95 000 60 000

2013-01-01 2011-09-05

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 91 537 194 791
Resultat från finansiella poster 91 537 194 791

Moderföretaget

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter 91 537 194 791

Resultat från finansiella poster 91 537 194 791

Not 9 Ersättningar 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.

 

Not 10 Finansiella intäkter
 



62

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2013 | Org.nr 556863-3977

2013-01-01 2011-09-05

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Resultat före skatt 93 285 535 49 483 341

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats -20 522 818 -13 014 119
Ej avdragsgilla kostnader – -51 286

Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar 21 469 466 13 154 725

Justering aktuell skatt avseende tidigare år – –

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats – –

Skattemässigt resultat -4 302 946 -339 622

Skattefordran 946 648 89 321

Övrigt –

Skatt i resultaträkningen – –

Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är: 22,0% 26,3%

Moderföretaget

Resultat före skatt 93 285 535 49 483 341

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats -20 522 818 -13 014 119

Ej avdragsgilla kostnader – -51 286
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar 21 469 466 13 154 725

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats – –

Justering aktuell skatt avseende tidigare år – –

Skattemässigt resultat -4 302 946 -339 622

Skattefordran 946 648 89 321

Skatt i resultaträkningen – –

Not 11 Inkomstskatt
 
Serendipity Ixora kapitaltillgångar i form av aktier i dotter- och intressebolag utgör enligt definitionen i 24 k. 13-16 §§ 
inkomstskattelagen 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. 
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Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans vid årets början 333 735 383 –

Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 18 508 745 283 137 028
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott – 978 228

Avyttring andelar -10 826 333 –

Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 101 632 274 49 620 127

Vid årets slut 443 050 069 333 735 383

Koncernen 2013-12-31 2013-12-31

Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 443 050 069 333 735 383

Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans vid årets början 333 735 383 –

Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 18 208 745 283 137 028

Tillkommande andelar genom aktieägartillskott – 978 228

Avyttring andelar -10 476 333 –

Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 101 632 274 49 620 127

Vid årets slut 443 100 069 333 735 383

Moderbolaget 2013-12-31 2013-12-31

Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 443 100 069 333 735 383

Not 12 Aktier och andelar värderade till verkligt värde
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Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Kassa och bank 34 970 167 7 845 432

Totalt 34 970 167 7 845 432

Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31

Kassa och bank 34 920 167 7 845 432

Totalt 34 920 167 7 845 432

Koncernen
Antal aktier Aktiekapital

Överigt 
tillskjutet kapital Summa

Ingående balans per 5 september 2011 – – – –

Nyemission – – – –
Utgående balans per 31 december 2012 – – – –

Ingående balans per 1 januari 2013 2 953 208 738 302 274 981 008 275 719 310

Nyemission 2 595 085 648 771 66 691 695 67 340 466

Utgående balans per 31 december 2013 5 548 293 1 387 073 341 672 703 343 059 776

Moderbolaget

Antal aktier Aktiekapital Överkursfond Summa

Ingående balans per 5 september 2011 200 000 50 000 – 50 000

Aktieägartillskott – – 978 228 978 228

Nyemission 562 910 140 727 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

Ingående balans per 1 januari 2013 2 953 208 738 302 274 981 008 275 719 310

Nyemission 2 595 085 648 771 66 691 695 67 340 466

Utgående balans per 31 december 2013 5 548 293 1 387 073 341 672 703 343 059 776

Not 13 Likvida medel
 

Not 14 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Under 2013 genomförde Serendipity Ixora fyra nyemissioner. Antalet stamaktier ökade med 2 000 000 aktier, antalet prefer-
ensaktier ökade 595 085 aktier. Aktiekapitalet ökade med 648 771 SEK och överkursfonden ökade med 71 169 877 SEK. 
Direkta emissionskostnader, som minskat överkursfonden, uppgick till sammanlagd 5 127 039 SEK.Kvotvärde för Serendipity 
wIxoras aktier är 0,25 SEK/aktie. Per den 31 december 2013 fanns det 2 200 000 stamaktier och 3 348 293 preferensak-
tier i Serendipity Ixora.
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Not 15 Finansiella instrument per kategori
 
Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2013     
   
Verkligt värdehierarki        
Serendipity Ixora klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värdehierarki som speglar tillförlitligheten av 
de indata som används för att göra värderingarna. Verkligt värdehierarkin har följande nivåer:     
   
Nivå 1 – Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.     
Nivå 2 – Indata andra än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt, t.ex. som priser, 
eller indirekt, t.ex. härledda priser.          
Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar information. Lämplig nivå fastställs på basis av 
den lägsta nivå av indata som är väsentlig för värderingen till verkligt värde.       
   

Skillnaden mellan moderbolaget och koncernen på 50 000 SEK avser dotterbolagen Ixora EPV, som till 100% ägs av 
Serendipity Ixora, har en vilande verksamhet och i moderbolaget redovisas till verkligt värde.    

Koncernen

Utgående balans per 2013-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Aktier 122 415 767 – 320 634 302 443 050 069
Summa tillgångar 122 415 767 – 320 634 302 443 050 069

Moderbolaget

Utgående balans per 2013-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Aktier 122 415 767 – 320 684 302 443 100 069

Summa tillgångar 122 415 767 – 320 684 302 443 100 069

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Ingående balans vid årets början 41 864 322 – 291 871 061 333 735 383
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar – – 18 208 745 18 208 745
Avyttring andelar – – -10 526 333 -10 526 333

Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 77 561 134 – 24 071 140 101 632 274

Vid årets slut 119 425 456 – 323 624 613 443 050 069

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Ingående balans vid årets början 41 864 322 – 291 871 061 333 735 383
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar – – 18 208 745 18 208 745
Avyttring andelar – – -10 476 333 -10 476 333
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 77 561 134 – 24 071 140 101 632 274
Vid årets slut 119 425 456 – 323 674 613 443 100 069



66

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2013 | Org.nr 556863-3977

Koncernen

Finansiella tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen

Lånefordringar 
och kund-
fordringar

Finansiella 
tillgångar 

tillgängliga för 
försäljning Summa

2013-12-31

Tillgångar i balansräkningen

Finansiella anläggningstillgångar 443 050 069 600 000 – 443 650 069

Övriga fordringar – 18 624 – 18 624

Likvida medel – 34 970 167 – 34 970 167

Summa 443 050 069 35 588 791 – 478 638 860

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Övriga finansiella 
skulder Summa

2013-12-31

Skulder i balansräkningen

Övriga skulder – 265 815 265 815

Summa – 265 815 265 815

Moderbolaget

Finansiella tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen

Lånefordringar 
och kund-
fordringar

Finansiella 
tillgångar 

tillgängliga för 
försäljning Summa

2013-12-31
Tillgångar i balansräkningen

Finansiella anläggningstillgångar 443 100 069 600 000 – 443 700 069

Övriga fordringar – 18 624 – 18 624

Likvida medel – 34 920 167 – 34 920 167

Summa 443 100 069 35 538 791 – 478 638 860

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Övriga finansiella 
skulder Summa

2013-12-31
Skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder – 265 815 265 815
Summa – 265 815 265 815
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 

Not 17 Andelar i koncernföretag
 

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna styrelsearvode 150 000 –

Upplupna sociala avgifter 20 815 –

Övrigt 95 000 103 000
265 815 103 000

Moderföretaget 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna styrelsearvode 150 000 –

Upplupna sociala avgifter 20 815 –

Övrigt 95 000 103 000

265 815 103 000

Moderföretaget 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde – –

Investering –

 - förvärv 50 000 –
 - apportemission – –

Erhållet genom aktieägartillskott – –

Verkligt värde redovisat över resultaträkningen – –

Avyttring – –

Utgående redovisat värde 50 000 –

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag:

Namn
Organisations

nummer Säte
Kapital

andel Eget kapital Årets resultat Antal andelar 2013-12-31 2012-12-31

Ixora EPV 556945-3219 Stockholm 100%  50 000    0 500 50 000 –



68

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2013 | Org.nr 556863-3977

Not 18 Andelar i Intresseföretag 
 

Moderbolaget och koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående redovisat värde 328 195 589 –

Investering 18 158 745 280 465 831

Erhållet genom aktieägartillskott – 978 228
Verkligtvärde justering 97 289 345 46 751 530

Avyttring -7 080 990 –

Utgående redovisat värde 436 562 689 328 195 589

Moderbolaget och koncernen innehar andelar i följande intresseföretag:

Namn
Organisations

nummer Säte
Kapital

andel Antal andelar 2013-12-31 2012-12-31

Diamorph AB 556647-5371 Stockholm 23% 12 283 820 135 122 020 134 452 485

Episurf Medical AB 556767-0541 Stockholm 23% 1 868 943 122 415 767 44 854 633

OrganoClick AB 556704-6908 Stockholm 21% 11 347 223 49 927 781 49 905 781

IRRAS AB 556872-7134 Stockholm 27% 3 159 46 753 200 47 863 200
Xbrane Bioscience AB 556749-2375 Stockholm 49% 109 330 9 894 365 6 446 000

Premune AB* 556871-4777 Stockholm 70% 455 808 55 608 576 44 232 000

Swecure AB (f.d. Lenus AB)* 556881-0526 Stockholm 75% 431 820 16 840 980 43 650

436 562 689 327 797 749

      
Skillnaden mellan det i noten redovisade värdet och balansräkningen kan förklaras med Serendipity Ixoras övrigt innehav i Nanologica 
AB på 1 233 936 SEK, Exeger Sweden AB på 4 604 994 SEK, Abera Bioscience 648 450 SEK och en långfristig fordran som 
bolaget har i Premune AB på 600 000 SEK som enligt definitionen inte kan  klassas som innehav i intressebolag.

* I slutet av 2012 avsade sig Serendipity Ixora i aktieägaravtal rätten att tillsätta styrelse och utöva bestämande inflyttande i Premune AB och Swecure AB (f.d.Lenus AB). Under Q4 2013 avsade sig Serendipity 
Ixora i aktieägaravtalet rätten att tillsätta styrelse och utöva bestämmande inflyttande även i Xbrane AB, där Ixora förvärvade andelar i bolagets senaste nyemissionen. Detta är anledningen till att varken Premune 
eller Swecure (f.d. Lenus) redovisningsmässigt räknas som dotterbolag till Serendipity Ixora. 
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Not 19 Kassaflöde
 

Not 20 Långfristiga skulder
 

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående långfristiga skulder 23 682 000 –

Under året uppkomna långfristiga skulder – –

Amortering under året -23 682 000 –
Utgående långfristiga skulder – –

Moderföretaget 2013-12-31 2012-12-31

Ingående långfristiga skulder 23 682 000 –

Under året uppkomna långfristiga skulder – 23 682 000

Amortering under året -23 682 000 –

Utgående långfristiga skulder – 23 682 000

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Verkligt värdeförändringar på aktier och andelar 101 632 274 –

Realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar -4 043 793 –

97 588 481 –

Moderföretaget

Verkligt värdeförändringar på aktier och andelar 101 632 274 –

Erhållna sakutdelningar – 397 840

Aktieägartillskott i form av andelar i andra bolag – 978 228

Realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar -4 043 793 49 620 127

97 588 481 50 996 195

Under 2013 Serendipity Ixora amoterade sin skuld till Serendipity Innovations som avsåg förvärvet av 450 A-aktier och 6 
B-aktier i Premune AB inklusive rätten till återbetalning av aktieägartillskottet som Serendipity Innovations lämnade till Premune. 
Ränta utgick ej. Fordran för återbetalning av aktieägartillskottet som Serendipity Ixora tog över från Serendipity Innovations på 
600 000 SEK bokfördes som en långfristig fordran.
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Stockholm den                                    2014

Ashkan Pouya
Ordförande

Cecilia Gunne
Ledamot

Bengt-Arne Vedin
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den                             
Ernst & Young AB

Jens Noaksson
Auktoriserad revisor

Saeid Esmaeilzadeh
VD

Anders Wall
Ledamot

UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Serendipity Ixora AB (publ.) 556863-3977 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Serendipity Ixora AB (publ.) för år 2013. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta ver-
sionen av detta dokument på sidorna 40-70.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Stand-
ards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och 
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsen-
tliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hän-
syn 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 redovisning-
sprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avs-
eenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovis-

ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Serendipity Ixora AB (publ.) för 
år 2013.

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 beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrels-
ens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot 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 aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen 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 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den  maj 2014
Ernst & Young AB

Jens Noaksson
Auktoriserad revisor
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