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"För mig kännetecknas 
entreprenörskap av kreativitet, 

att våga ta tag i saker och 
att bygga."

Anders Wall
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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 elva bolag inom 
sektorerna cleantech, biotech, avancerad material-
teknik, medicinteknik och animal health.

• Serendipity Ixora har som ambition att över tid 
generera en genomsnittlig årlig avkastning som 
överstiger 20 procent på det investerade kapitalet.

1. Net Asset Value

NYCKELTAL 2014

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 
(Januari 2012)

20,1%

Sedan start 73,2%

NAV1 (Substansvärde) 653 Mkr

NAV/aktie 173,1 kr

Justerat NAV/aktie* 161,1 kr

* Justerat för 80/20 vinstdelning

NAV/PREFERENSAKTIE
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ÅRET I KORTHET

• Under 2014 ökade Diamorphs rörelseresultat med 29 
procent jämfört med föregående år, detta bland annat som 
ett resultat av sänkta kostnader för verksamheten samt en 
ökad efterfrågan av bolagets högtemperaturmaterial. Under 
året installerades även en ny produktionsenhet för Diamorphs 
nya slitkomponenter på produktionsfabriken i Manchester dit 
även utvecklingsverksamheten av dessa material flyttades. 
Flytten kommer att effektivisera produktionen vilket innebär 
snabbare lanseringstider och lägre kostnader framöver.

 
• Episurf Medical erhöll under 2014 CE-märkning för 

bolagets andra produkt Episealer Trochlea Solo för 
behandling av broskskador i knät. Den 11 juni noterades 
bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista. Under hösten 
stärkte Episurf sälj och marknadsorganisationen genom 
flera nyckelrekryteringar i syfte att eskalera bolagets 
direktförsäljningsaktiviteter i Europa och övriga världen. 

• OrganoClick ökade sin försäljning markant under 2014 
och kunde redovisa en omsättningstillväxt motsvarande 
127 procent. Bolaget startade även arbetet med att bygga 
en ny fabrik i Arninge som vid bruk under 2015 kommer 
att öka produktionskapaciteten mer än fyrfaldigt. Bolagets 
vattenavvisande textilier har nu lanserats i form av jackor 
och kappor i Filippa K:s vårkollektion. Den 16 februari 
2015 noterades OrganoClick på Nasdaq First North.

• Premune utökade bolagets verksamhet genom etableringen 
av ett dotterbolag i New York, USA som är världens enskilt 
största marknad inom Animal Health. Bolaget stärkte under 
året ledningsgruppen med flera nyckelpositioner, som CFO, 
Global sälj- och marknadschef samt medicinsk chef. Under 
2014 invigdes Premunes nya forskningslokaler i Göteborg, 
vilket möjliggör ökad utvecklingstakt och genomförande 
av flera studier av bolagets substanser parallellt.

• IRRAS erhöll under 2014 CE-märkning för bolagets 
teknologiplattform vilket innebär att produkten nu är 
godkänd för marknadsföring och försäljning i Europa. 
Bolaget utökade under året sin internationella närvaro 
genom att knyta till sig ledande amerikanska medicinska 
rådgivare. I februari 2015 genomförde IRRAS en 
nyemission som tillförde bolaget närmare 30 Mkr, detta 
i syfte att initiera ytterligare patientstudier och genomföra 
marknadsaktiviteter inför stundande produktlansering.

• Xbrane Bioscience ingick under 2014 flera strategiska 
samarbetsavtal i Europa och i Asien. Bland annat initierade 
bolaget ett samarbete kring utveckling av ett biosimilar-
läkemedel tillsammans med ett indiskt bolag. Xbrane 
samlade under 2014 viktig studiedata som visade att 
bolagets proteinproduktionsplattform kan utvinna mer än 
tio gånger högre mängd av samma protein i jämförelse 
med de proteinproduktionsplattformar som används idag. 

Substansvärde/preferensaktie ökade från 142,9 SEK 
den 2014-01-01 till 173,1 SEK den 2014-12-31.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJBOLAGEN

 

 

 

 

• Swecure utökade under 2014 bolagets pipeline till att 
omfatta fyra projekt. Under året skickade bolaget in två 
patentansökningar för behandling av IBD och för effektivisering 
av sublingual immunoterapi. Bolaget ingick även ett viktigt 
strategiskt samarbete med Astma- och allergiförbundet. Swecure 
anskaffade nya forskningslokaler i Göteborg i syfte att ytterligare 
kunna accelerera utvecklingen av bolagets projektportfölj. 

• Under 2014 förvärvade Voff Science som är det senaste 
innehavet i Ixoraportföljen finska Eläinruokatehdas Lemmikki 
Oy som är nischade inom premium animal foods. Det finska 
bolaget som anses vara bland de främsta inom sitt segment 
är i främsta hand inriktad på hundar, katter och fåglar. Under 
2014 startade Voff Science arbetet inför lanseringen av ett 
antal av dessa produkter på utvalda nyckelmarknader i Europa.

.

Substansvärde/preferensaktie 2014-12-31 173,1 SEK

Förändring  21,2%

Substansvärde/preferensaktie 2014-01-01  142,9 SEK

SEK SEK

UB 2013-12-31 UB 2014-12-31

Premune AB 55 608 576 207 298 811

Diamorph AB 135 122 020 158 953 042

Episurf Medical AB 122 415 767 48 871 265

OrganoClick AB 49 927 781 49 927 781

IRRAS AB 46 753 200 46 753 200

Voff Science AB –- 25 550 000

Swecure AB 16 840 980 16 840 980

Xbrane Bioscience AB 9 894 365 9 894 365

Other holdings 6 537 380 8 894 843

Portfolio total 443 100 069 572 984 287

Kassa 34 920 187 71 796 599

Långfristig fordran 600 000 8 555 646

Skuld -170 000 -307 360

Substansvärde 478 450 256 653 029 172

Antal preferensaktier 3 348 293 3 772 264*

*Inkluderar aktier som registrerades i januari 2015 men likviden 
har kommit in i december 2015

UTVECKLING I SERENDIPITY IXORA
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VD HAR ORDET
Bästa aktieägare i Serendipity Ixora,

Under 2014 hade bolaget en tillväxt i underliggande till-
gångar från 142,9 SEK/preferensaktie till 173,2 SEK/pref-
erensaktie motsvarande en ökning på 21,2 procent. Per den  
1 maj 2015 hade Ixora närmare 420 aktieägare och nettotill-
gångar om cirka 860,8 Mkr, vilket motsvarar 227,2 SEK/
preferensaktie som justerat för vinstdelning ger en handelskurs 
på 204,4 SEK/preferensaktie.

Portföljen i helhet har utvecklats i enlighet med våra mål och 
utökats med ytterligare ett innehav inom animal health-sek-
torn. Detta är ett område som haft en stabil uppgång i flera  
decennier och som drivs av starka demografiska förändrin-
gar i såväl Europa som Nordamerika där USA är den enskilt 
största marknaden i världen. 

Under det gångna året har vi fått se flera av Ixoras port-
följbolag med breda penseldrag ta viktiga steg i såväl det 
organisatoriska som kommersiella arbetet. Flera bolag har 
gått från venture-stadium där fokus främst varit produkt- och  
affärsutveckling till growth-stadium genom marknadsintroduk-
tion av produkter och tjänster, uppbyggnad av sälj- och 
marknadsföringsstyrka, etablering av nya affärsområden och 
global närvaro.

Episurf Medical är ett av de bolag som äntrat growth-fas och 
bolaget har idag två produkter på den europeiska marknaden 
och ytterligare en som inväntar CE-märkning. Bolagets egen-
utvecklade plattform för individanpassade implantat och  
kirurgiska guider möjliggör framtagning och lansering av nya 
produkter med korta ledtider. Episurf har under året byggt upp 
en sälj- och marknadsföringsorganisation med nyckelpersoner 
både baserade på huvudkontoret i Sverige samt på filialkon-
tor i Europa som arbetar med direktförsäljning mot kirurger 
och kliniker.

Diamorph har uppvisat fortsatt höga marginaler vilket i kom-
bination med sänkta rörelsekostnader och en refinansiering 
av bolagets utestående företagsobligation bidragit till att  
resultatet per aktie steg med 80 procent under 2014. Omsätt-
ningen för året var 384 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 
128 Mkr. Siffrorna för första kvartalet 2015 visar på fortsatt 
god tillväxt, då omsättningen för kvartalet ökat till 116,9 Mkr 
(88.6), och rörelseresultatet till 45,4 Mkr (31,6). Under året 
startade arbetet med att installera en ny produktionsenhet för 
slitkomponenter i fabriken i Manchester. Dessa produkter har 
utvecklats inom den svenska utvecklingsenheten och kommer 
att lanseras under detta år.

OrganoClick mer än fördubblade sin omsättning för tredje året 
i rad då bolaget 2014 hade intäkter över 25 Mkr en siffra 
som förväntas dubblas under 2105. OrganoClick påbör-
jade under förra året byggnationen av en ny produktions- 
anläggning som ska möjliggöra för bolaget att tillgodose 
marknadens höga efterfrågan på dess produkter. I febru-
ari 2015 noterades bolaget på Nasdaq First North och 
genomförde i samband med detta en emission som gör att  
OrganoClick står finansiellt välrustat för fortsatt tillväxt.

Voff Science som är det senaste tillskottet i vår portfölj adresserar 
en intressant marknad som växer i Europa och Nordamerika. 
Under året kommer bolaget fortsätta arbetet med att intro-
ducera utvalda produkter på de nordiska och europeiska 
marknaderna. Bolaget hade under andra halvan av 2014 
över 30 Mkr i omsättning och ett rörelseresultat om cirka 10 
Mkr. Blickar vi framåt ser vi en fortsatt underliggande organisk 
tillväxt om cirka 10 procent och tillväxt genom förvärv.

Arbetet med portföljbolagen har under året varit intensivt och 
omväxlande. Vi i ledningsroll och stora ägare har en långsikt- 
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Saeid Esmaeilzadeh
VD, Serendipity Ixora AB (publ.)

ig syn på vårt arbete och ser fortsatt ett ökat behov för flera av 
bolagen att etablera internationella säten, lokaliserade till de 
marknader där vi ser störst utväxling avseende marknadspot-
ential och tillgång till de expertisresurser som vi anser behövs 
för tillväxt. Bolagens snabba utveckling har också ställt högre 
krav på respektive ledning att stärka organisationen och  
etablera internationella nätverk. 

Avslutningsvis vill jag välkomna alla nytillkomna aktieägare. 
Jag ser med glädje frame mot fortsättningen av 2015.
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LEDNING
Saeid Esmaeilzadeh 

Verkställande Direktör

Omid Ekhlasi 
Kommunikationschef

Tanja Ustinova
Koncernredovisningschef

Amin Omrani
Affärsutvecklingschef

Kamjar Hajabdolahi
M&A-chef

Jakob Holm 
CFO/Vice VD

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.

Tanja Ustinova har tidigare erfaren-
het av redovisning från primärt den  
Svenska energisektorn. På Serendipity 
har hon sedan 2010 varit ansvarig  
för koncernens ekonomiavdelning. 
Tanja har en master i internationell 
ekonomi från Plekhanov-akademin för 
ekonomistudier i Moskva, med inrikt-
ning mot affärsorienterad redovisning 
och bolagsstyrning.

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

Amin Omrani har en bakgrund som 
industriell ekonom med inriktning mot 
maskinteknik samt en magisterexamen 
i logistik. Han har bland annat varit 
medgrundare och VD för flera biotek-
nikföretag.

Kamjar Hajabdolahi har en bakgrund 
inom affärsjuridik, affärsutveckling och 
som entreprenör. Han har grundat och 
varit VD för flera bolag inom HR, IT 
och Management Consulting. Kamjar 
arbetar främst inom områdena M&A, 
IPO samt Technologies & IP Partnering. 
Kamjar har en Master of Law (LL.M) 
från Uppsala universitet.

Jakob Holm har lång erfarenhet av att 
utveckla företag till tillväxt och lönsamhet. 
Som senior rådgivare har han jobbat 
med ägare och ledning i stora interna-
tionella företag likväl som mindre till-
växtbolag. Han grundade 2007  
managementbolaget Axholmen och 
har haft ledande positioner i General 
Electric och Accenture. Jakob har en 
civilingenjörsexamen från KTH.
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STYRELSE
Ashkan Pouya 
Ordförande

Cecilia Gunne 
Ledamot

Bengt-Arne Vedin 
Ledamot

Ashkan Pouya är en serieentreprenör 
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  
University och WHU-Otto Besheim 
School of Management i Tyskland.

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 och  
Mälardalens Högskola. Han var  
regeringens innovationsutredare 1993 
och har författat 71 böcker. Idag är han 
bland annat styrelseledamot i AFSR, 
Svensk-franska forskningsföreningen.

Cecilia Gunne är en av Sveriges mest 
framstående skattejurister. Hon har en 
bakgrund som domare vid Kammar-
rätten i Stockholm och som rättssak-
kunnig på Finans departementet. Cecilia 
Gunne är idag skattejurist och advokat 
på Lindskog Malmström Advokatbyrå. 
Innan det var hon bland annat verkstäl-
lande direktör för Catella Sponsor AB.
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ORGANOCLICK NOTERADES PÅ 
NASDAQ FIRST NORTH I STOCKHOLM

Den 16 februari 2015 noterades OrganoClick på 
Nasdaq First North. Bolagets vd och medgrundare 
Mårten Hellberg ringde i börsklockan tillsammans med 
bland andra medgrundarna Ashkan Pouya styrelse-
ordförande och Saeid Esmaeilzadeh. 
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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 elva bolag som 
kan delas in i fem sektorer: clean-tech, bio-tech, 
avancerad materialteknik, medicinteknik och animal 
health. Ixoras kommersialiseringsmodell delar upp 
portföljbolagens utveckling i fem olika faser. De 
bolag som formar Ixoras portfölj spänner över tre 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 
"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 olika 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 flera gånger om 
under kommersialiseringsprocessen, vilket ofta innebär att faktiska 
innovationen 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 samt för tillväxt genom 
etablering av 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 TILLVÄXTFASERNA 

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

Voff Science 4

OrganoClick 2

Episurf 1

Premune 2

IRRAS 2

Swecure 2

Xbrane 2

PORTFÖLJBOLAG VÄRDERINGSPRINCIP

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

Diamorph AB 688 978 138 23,1% 158 953 042 27,7%

Episurf Medical AB (Listed) 283 957 300 17,2% 48 871 265 8,5%

Premune AB 393 051 930 52,7% 207 298 811 36,2%
OrganoClick AB 242 169 176 20,6% 49 927 781 8,7%
IRRAS AB 175 172 800 26,7% 46 753 200 8,2%

Voff Science AB 25 550 000 100,0% 25 550 000 4,5%

Swecure AB 22 670 466 74,3% 16 840 980 2,9%

Xbrane AB 20 004 120 49,5% 9 894 365 1,7%
Övrigt 685 895 329 8 894 843 1,6%
Summa portfölj 3 048 733 398 572 984 287 100%

Kassa 71 796 599

Långfristig fordran 8 555 646

Skuld -307 360

Substansvärde NAV (substansvärde) 653 029 172

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  
substantiell 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 liknande bolag.

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

1

2

3

4

(2)

(4)
(1)

PORTFÖLJENS VÄRDEFÖRDELNING ENLIGT 
TILLÄMPADE VÄRDERINGSPRINCIPER

IXORAS PORTFÖLJ PER DEN 31 DECEMBER 2014

87% 

9% 
4% 
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PREMUNE AB ETABLERADE DOTTER-
BOLAG I NEW YORK, USA. 

Premune utökade bolagets verksamhet genom att eta-
blera ett dotterbolag i New York, USA, som är världens 
enskilt största marknad inom Animal Health. 
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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 
under 3 procent 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 koncernen har en stark 
FoU-kompetens som 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 2014

• Nettoomsättningen ökade med 5% till 384 Mkr och 
rörelseresultatet ökade med 29% till 128 Mkr

• En strategisk refinansiering av utestående obligation 
genomfördes. Ny ränta är 7% (tidigare 12%) och 
obligationen saknar löpande kovenanter, vilket 
innebär en minskning av både räntekostnader och 
finansiell risk

• En produktionslina för nya slitkomponenter installerades 
i Manchester och som ett naturligt steg flyttades 
utvecklingen av dem med, vilket förväntas resultera i 
minskade kostnader framgent samt effektivt samarbete 

och styrning av fortsatt kommersialisering

Fredrik Svedberg
VD, Diamorph

Fredrik Svedberg har examen i teknisk matematik och företagsekonomi från Lunds Tekniska 
Högskola och Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Han började på Diamorph 2009 
och tillträdde som VD 2010. 2013 utsågs Fredrik till en av Sveriges främsta supertalanger 
av affärstidningen Veckans Affärer. 

STYRELSE

Ashkan Pouya      Ordförande
Saeid Esmaeilzadeh     Ledamot
Anders Mörck     Ledamot
Anthony Moore               Ledamot

GROWTHBUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2003

23% Ixora 
77% Others 

28 % of portfolio 

LEDNING

Fredrik Svedberg      CEO
Mark Hutchison      CFO
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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 som i regel 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 2014

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.

• CE-märkning av bolagets andra produkt Episealer 
Trochlea Solo

• Inskickad ansökan om CE-märkning för bolagets tredje 
produkt Episealer Twin

• Rekrytering till flera nyckelpositioner, som Chief 
Commercial Officer, Sales Manager EMEA med flera

• Notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

STYRELSE

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

LEDNING

Nina Bake      CEO
Jeanette Spångberg      COO
Michael McEwan     CCO
Lena Lones      CFO

GROWTHBUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2008            

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

17% Ixora 
83% Others 

9% of portfolio 
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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. Under 2014 
fick bolaget motta Samhällsbyggnadssektorns pris "Årets 
miljöinnovation". 

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, 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 fyra är beviljade och tre 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 Schoeller, 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, 
Woody, 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 samt VD sedan starten. 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). Efter sex år av produktutveckling 
och industriell uppskalning lanserade bolaget sina första 
produkter 2012. Bolaget har sedan dess haft en stark 
tillväxt och omsatte ca 25 miljoner kr 2014, en ökning 
från ca 11 miljoner kr 2013. Bolaget har kontor, FoU-labb 
samt produktionsanläggning i Täby. OrganoClick är listat 
på Nasdaq First North sedan februari 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2014

• Notering på Nasdaq First North och genomförde i 
samband med detta en nyemission som tillförde 
bolaget 75 Mkr före emissionskostnader

• OrganoWood AB startade säljfilial i Norge och 
säljbolag i Finland

• Koncernen mer än fördubblade sin omsättning till 
cirka 25 Mkr

• En ny större produktionsanläggning har även börjat 
byggas vilken kommer invigasunder första halvåret 
2015

• Under hösten 2014 tillverkades textiler till Filippa K 
med OrganoClicks vattenavvisande behandling. 
Dessa textiler har nu lanserats i form av jackor och 
kappor i Filippa K:s vårkollektion

STYRELSE

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

LEDNING

Mårten Hellberg      CEO
Jessica Sundborg      CFO

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2006            

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

GROWTHBUSINESS
OPERATION

21% Ixora 
79% Others 

9% of portfolio 
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PREMUNE

FÖRETAGET
Premune är ett bioteknikföretag fokuserat på veterinärmedicin. 
Bolaget utvecklar innovativa läkemedel och kosttillskott 
med målsättning att förbättra livskvalitén hos hundar och 
katter. Samtliga projekt bygger på ledande forskning inom 
immunologi och mikrobiologi från Sahlgrenska Akademien 
och Göteborgs Universitet. Projekten berör områden som 
under de senaste åren utvecklats till nyckelområden inom 
veterinärmedicin. Idag uppskattas sex av de tio vanligaste 
orsakerna till veterinärbesök vara immunrelaterade.

Premunes fyra produktkandidater är inriktade mot allergi, mag- 
och tarmproblem samt immunfunktion, och berör därmed flera 
av de största problemområdena inom veterinärmedicin. En 
av företagets utvecklingar, PRE-01, är världens första före- 
byggande behandling mot ett av de vanligaste 
sjukdomsområdena bland hundar, allergi.

UTMANING
Precis som människor lider hundar av allergi mot kvalster, 
pollen och olika födoämnen. Detta yttrar sig framförallt i form 
av kronisk klåda samt mag- och tarmproblem, vilket sänker 
livskvalitén väsentligt för såväl hund som ägare, och medför 
livslång, kostsam behandling. Allergi har snabbt utvecklats till 
ett av de vanligaste sjukdomsområdena bland hundar idag. 
Från statistik uppskattar man att vart femte veterinärbesök är 
kopplat till allergi, vilket drabbar en av tio hundar oavsett ras. 
Utöver allergi är mag- och tarmproblem en mycket vanlig orsak 
till veterinärbesök för såväl hundar som katter. Inflammatorisk 
tarmsjukdom yttrar sig i form kräkningar och diarré, symptom 
som inte bara är omständiga att behandla, utan kan leda till 
följdproblem som uttorkning och viktminskning.

LÖSNING
Premune utvecklar idag fyra produkter; PRE01 - världens första 
förebyggande behandling mot allergi, PRE02 - ett kosttillskott 
som återställer en hälsosam tarmmiljö för husdjur med mag- 
och tarmproblem, PRE03 – ett kosttillskott som optimerar 
korrekt immunfunktion, samt PRE04 – nästa generations 

immunterapi för husdjur som lider av allergi. Med pågående 
utvecklingsprojekt har Premune skapat en balanserad 
produktportfölj bestående av läkemedel och kosttillskott, 
där första produkten beräknas nå marknad under slutet av 
2016. Utöver intern utveckling arbetar Premune aktivt med 
in-licensiering i syfte att bredda bolagets produktportfölj.

AFFÄRSMODELL
Premune är ett utvecklingsbolag och har för närvarande 
ingen kommersiell verksamhet. Affärsmodellen består främst 
av en distributörmodell, kombinerad med partnerskap med 
ledande, globala veterinärläkemedelsbolag samt en gradvis 
uppbyggnad av kommersiell infrastruktur allt eftersom bolaget 
utvecklar ytterligare marknadsklara produkter. På så sätt 
säkerställs en tillräcklig räckvidd utan en kraftig inverkan på 
kassaflödet. Sedan 2013 har Premune ett avtal på plats 
med ett världens fem största veterinärläkemedelsbolag, 
marknadsledande inom allergi och dermatologi. Avtalet ger 
first-right-to-negotiate gällande en global licens av PRE01 för 
att förebygga allergi hos hund. Under 2013 ingick Premune 
även ett samarbete med Agria Djurförsäkringar.

MARKNAD
De största marknaderna för veterinärmedicin är USA, Europa 
och Japan. Med utveckling av produkter för hundar och 
katter är Premune verksamt inom den emotionella delen av 
veterinärmedicin. Detta är en konjunkturoberoende bransch 
med stabil tillväxt som fortsätter att trotsa ekonomiska kriser utan 
ett enda nedgångsår sedan 1980-talet. Husdjursmarknaden 
i USA, som är den största marknaden globalt, förväntas år 
2015 överstiga 60 miljarder dollar. Premune är verksamt 
inom de två snabbast växande segmenten, veterinärvård 
samt receptfria läkemedel. Det som ligger bakom den starka 
tillväxten inom veterinärmedicin är framförallt demografiska 
förändringar, där hundar och katter idag ses som en naturlig 
del av familjen och ägarna går från  “pet owners” till “pet 
parents”, en attitydförändring som även återspeglas i hur 
mycket vi är villiga att spendera på våra husdjur. 
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Viktor Karlsson
VD, Premune

Viktor Karlsson Är vd och medgrundare av Premune och har studerat till Civilingenjör 
inom Industriell ekonomi vid Lunds Universitet samt Technology Management of Innovation vid 
University of Tokyo. Innan Premune var Viktor VD och delägare för Lunicore AB som idag 
anses vara det ledande studentkonsultbolaget i Norden.

FAKTA
Premune bildades år 2011 av Serendipity Innovations till-
sammans med forskare från Göteborgs universitet, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin. 

Premune har idag över 10 anställda i Sverige och USA, 
med en ledningsgrupp som besitter mångårig erfarenhet 
från såväl ledande veterinärläkemedelsbolag, universitets-
forskning samt banking.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2014

• Premune  etablerade  ett dotterbolag i New York, 
USA under namnet Premune Inc

• Bolaget stärkte under året ledningsgruppen med flera 
nyckelpositioner, som CFO, Global sälj- och 

marknadschef samt medicinsk chef

• Premune invigde bolagets nya forskningslokaler i 
Göteborg, vilket möjliggör ökad utvecklingstakt och 
genomförande av flera studier av bolagets substanser 
parallellt

STYRELSE

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

LEDNING

Viktor Karlsson      CEO
Michio Soga      CFO
Carl K. Johnson      CMO
Mickey McDermott      CCO
Sofia Östman      CCD

GROWTHBUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2011          

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

53% Ixora 

47% Others 
36% of portfolio 
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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 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 2014

• Bolaget erhöll under 2014 CE-märkning för bolagets 
teknologiplattform vilket innebär att produkten nu är 
godkänd för marknadsföring och försäljning i Europa 

• Bolaget genomförde en nyemission som tillförde 
närmare 30 Mkr till kassan, detta i syfte att initiera 
ytterligare patientstudier och genomföra marknads-
aktiviteter inför stundande produktlansering

• Inledande kliniska tester utfördes under Q4 2014

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    Ledamot
Saeid Esmaelzadeh    Ledamot
Christos Panotopoulos    Ledamot
Kleanthis Xanthopoulos    Ledamot

LEDNING

Christos Panotopoulos   Medical Director

GROWTHBUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2011          

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

27% Ixora 

73% Others 

8% of portfolio 
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XBRANE BIOSCIENCE

FÖRETAGET
Modern läkemedelsutveckling är starkt beroende av proteiner. 
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. Xbranes teknik kan få central betydelse för pro-
teinproduktionen 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 läkemedels-
industrin. Två av de mest utmanande faktorerna vid produktion 
av proteiner är (i) att maximera produktionsmängden (avkast-
ningen), och (ii) att kunna producera det protein som är av 
intresse.  Patenten för dessa proteinläkemedel som går ut kom-
mer att vara värd över 25 miljarder USD under 2020 och 
årligen kommer det finnas flera patent som kommer att går ut 
och marknaden kommer fortsätta att växa då efterfrågan på 
billigare läkemedel växer inom utvecklingsländer.

I dagsläget strävar många läkemedelsbolag att göra kopior 
så kallad generika på dessa. Utmaningen som dessa bolag 
står inför är den konkurrens som uppstår att få produkten snab-
bast ut på marknaden samt konkurrera med pris och kvalitet. 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 
tillräckligt kostnadseffektivt. 

 

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, 
öka mängden uttryckt protein avsevärt, optimera systemet för 
olika typer av proteiner och minskar produktionskostnaderna. 
Detta ger Xbrane konkurrenskraftiga produktionsprocesser för 
framställning av proteiner, för användning inom läkemedelstill-
verkning och inom diagnostik. 

AFFÄRSMODELL
Xbranes egenutvecklade tekniker är licensierade för akade-
misk och kommersiell forskning och för produktionssyften. 
Xbrane tillhandahåller proteinproduktionssystem och konsult-
tjänster för tillverkning av egna proteinläkemedel generika 
samt åt kunders nyutvecklade proteinläkemedel. Produkterna 
distribuerar Xbrane dels via New England Biolabs, DNA 2,0 
och dels genom direktförsäljning. Xbrane har ett beviljat pa-
tent för sitt proteinproduktionssystem (Protein Expression Sys-
tem). Patentet täcker EU och USA. Xbrane har också ett licen-
sierat patent för en kompletterande produkt från Vaxiion 
Therapeutics. 

MARKNAD
Mer än 30 proteinläkemedel med en samlad försäljning på 
51 miljarder USD är på väg att förlora patenträttigheter från 
2011 och fram till 2015. Samtidigt förutspås det att den glo-
bala proteinläkemedelmarknaden kommer att växa från 243 
miljoner USD 2010 till 3,7 miljarder USD 2015 för att sedan 
under 2020 vara värd över 25 miljarder USD.

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-
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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 2014

• Xbrane Bioscience ingick under 2014 flera strategiska 
samarbetsavtal i Europa och i Asien. Bland annat 
initierade bolaget ett samarbete kring utveckling av ett 
biosimilarläkemedel tillsammans med ett indiskt bolag

• 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

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 prote-
iner, men denna andel har ökat stadigt under de senaste 
decennierna och översteg 40 % under 2011. Dessutom 
finns det mer än 400 läkemedel och vacciner baserade på 
prote-iner som är i kliniska prövningar. Dessa läkemedel har 
potential att bota över 200, sjukdomar däribland olika for-
mer av cancer, Alzheimers, hjärtsjukdomar, diabetes, multi-
pel skleros, HIV och artrit. 

STYRELSE

Saeid Esmaeilzadeh     Ordförande
Alf Lindberg     Ledamot
Daniel Katzenellenbogen        Ledamot

LEDNING

Siavash Bashiri      CEO

STATUS

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
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

50% Ixora 

50% Others 
2% of portfolio 
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SWECURE

FÖRETAGET
Swecure bygger på framstående forskning från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Bolaget driver tre projekt parallellt, 
Swe01, Swe02 och Swe04, 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 mot allergi, Swe01. Swecure utvecklar även 
ytterligare en applikation för behandling av allergi, Swe04, 
samt en applikation mot den kroniska tarmsjukdomen IBD, 
Swe02. 

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 den moderna 
tidens största epidemi och fortsätter alltjämt öka. Över 30 
procent 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, det gör 
även IBD som är den kroniska sjukdom som idag ökar allra 
kraftigast. För närvarande finns inga botemedel för dessa 
sjukdomar. 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
Basen i Swecures utveckling grundar sig i kunskapen och 
studier om tarmfloran men där applikationsmetoderna 
varierar mellan de olika projekten. 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, Swe01. 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-
2015 genomförs en omfattande studie i hund i syfte att 
ytterligare bekräfta upptäckten. I Swe02 avser bolaget initiera 
en första klinisk pilotstudie med mål att verifiera effekt under 
andra halvan av 2015. Data från denna studie väntas under 
2016.

AFFÄRSMODELL
Swecures tre projekt befinner sig samtliga i preklinisk fas. 
Swecure har ett beviljat patent för Swe01 (Prevention of 
allergy in children) vilket är godkänt i EU och USA, samt två 
inskickade patentansökningar avseende Swe02 samt Swe04. 
Bolaget arbetar dessutom aktivt med att utöka patentportföljen 
och är inne i processen för ytterligare patentansökningar. 

Swecure bedriver utveckling av projekten i portföljen i syfte 
att initiera partnerskap med de stora läkemedelsaktörerna på 
marknaden. 

MARKNAD
Bolagets olika projekt adresser olika marknader med olika 
storlek. Swe01 riktar sig till nyfödda barn, företrädesvis i de 
länder som kraftigt lider av allergi, det vill säga Europa, USA, 
Kanada och Japan, där 11 miljoner spädbarn föds årligen. 
Då allergi i storleksordningen drabbar närmare 40 procent av 
de barn som föds idag, är problemet av folksjukdomskaraktär, 
varför hela denna population anses befinna sig i riskgruppen. 
Dock kan en initialt större köpvilja identifieras hos barn 
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FAKTA
Swecures patent (Prevention of allergy in children) täcker 
användningen av ett specifikt bakteriellt superantigen 
för prevention av allergier samt autoimmuna och 
inflammatoriska sjukdomar. Patentet är sedan år 2010 
godkänt i Europa och blev under april 2015 även godkänt 
i USA. Bolaget har sedan hösten 2014 även ytterligare två 
patentansökningar inskickade. 

Swecure är grundat av Serendipity Innovations tillsammans 
med forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2014

• Swecure ingick ett strategiskt partnerskap med Astma- 
& allergiförbundet

• Bolaget invigde under året sina nya forskningslokaler 
i Göteborg

• Under andra halvåret 2014 skickade Premune in 
patentansökan för Swe02 samt Swe04

• Styrelsen utökas med välmeriterade Karin Wingstrand, 
tidigare global chef för klinisk utveckling på 
AstraZeneca

Lars Fahlén
VD, Swecure

Lars Fahlén är VD och medgrundare till Swecure. Han 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. 

med allergiska föräldrar och allergiska syskon. Med den 
allergiprevalens som råder kan därför en högriskmålgrupp 
om cirka 3,5 miljoner barn noteras årligen.

Sett till Swe02 kan det konstateras att IBD är den kraftigast 
ökande kroniska sjukdomen där cirka 6 miljoner människor 
lider av sjukdomen idag. Behandlingskostnaderna är både 
dyra och för stora biverkningar med sig, varför marknaden 
är i stort behov av skonsammare behandlingar.

STYRELSE

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

LEDNING

Lars Fahlén      CEO

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2012           

GROWTHBUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

3% of portfolio 74% Ixora 
26% Others 
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VOFF SCIENCE

FÖRETAGET
Voff Science tillhandahåller premiumfoder för sällskapsdjur som 
framställs av färska och naturliga råvaror. Visionen är att bli en 
ledande aktör på den europeiska premiumfodermarknaden 
för sällskapsdjur.

UTMANING
Fodermarknaden för sällskapsdjur genomgår en förvandling. 
Sällskapsdjur ses numera som en del av familjen och därför 
är kraven på sällskapsdjursprodukter högre än tidigare. 
Humaniseringen av sällskapsdjur återspeglas i trender för 
djurfoder: tillsatsfritt, ekologiskt och närproducerat med en 
tydlig relation mellan ingredienser och dess hälsofördelar för 
djuren. Marknaden för premiumprodukter är ett snabbväxande 
segment och många stora aktörer har svårt att anpassa sina 
storskaliga affärsmodeller som bygger på massproduktion 
till att bemöta en växande efterfrågan av högkvalitativt och 
närproducerat djurfoder. 

LÖSNING
Med ett växande premiumsegment som marknadsdrivare 
producerar Voff Science premiumfoder som innehåller 
ingredienser från livsmedelsproduktion för människor och 
som bearbetas med samma kvalitetsstandard som livsmedel 
för människor. Med detta tillvägagångssätt garanteras ett 
högkvalitativt och hälsosamt foder för sällskapsdjur. Samtliga 
ingredienser som används har ett specifikt syfte, vidare är 
fodret tillsats- och spannmålsfritt. Alla ingredienser är lokalt 
anskaffade och är av högsta kvalitet för att säkerställa 
en premiumprodukt, allt i linje med rådande trender.

AFFÄRSMODELL
Produkterna säljs under Voff Science egna varumärken i 
dagligvaruhandeln, fackhandeln och som private label 
till utvalda kunder. Merparten av försäljningen sker genom 
grossistförsäljning till dagligvaruhandeln och fackhandeln 
medan restlagret säljs via fabriksbutik. Produkterna tillverkas 
i Voff Sciences egna produktionsanläggning där de ständigt 
kvalitetsgranskas. Ett fåtal produkter köps som private label 
i testsyfte för att utvärdera konsumenternas behov innan 
produktionsstart.

MARKNAD
Under 2014 hade den Europeiska marknaden för foder till 
sällsksapsdjur en omsättning på 14 miljarder Euro och den 
Nordamerikanska marknaden en omsättning på 18 miljarder 
Euro. De nordamerikanska och europeiska marknaderna 
svarar tillsammans för mer än 70% av den totala marknaden 
globalt. Fodermarknaden för sällskapsdjur förväntas växa 
både i värde och storlek samtidigt som premiumsegmentet 
förväntas växa så mycket som 20% under de kommande åren. 
Humaniseringen av sällskapsdjur är den viktigaste drivkraften 
för de trender som finns på marknaden samt för tillväxten 
av premiumsegmentet. Marknaden för superpremiumfoder 
åt sällskapsdjur är fragmenterad vilket innebär en intressant 
tillväxtmöjlighet. Voff Science och dess produkter är väl 
positionerade för marknaden och dess drivande trender.
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FAKTA
Voff Science AB är ett animal health bolag specialiserat 
inom högkvalitativt och hälsosamt foder för sällskapsdjur. 
Bolaget har tydliga processer med kontroll- och 
renlighetsuppföljning samt säkerställande att samtliga 
ingredienser som används har ett specifikt syfte.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH MILSTOLPAR 2014

• Jakob Holm tillträdde som ny styrelseordförande i Voff 
Science

• Bolaget initierade introduktionen av utvalda produkter 
på den nordiska marknaden

• Bolaget genomförde förvärv av finländska 
Eläinruokatehdas Lemmikki Oy som är nischade inom 
premium animal foods

• Bolaget lanserade varumärket Leo & Wolf för försälj-
ning av premiumfoder i Europa

Philip Ghatan
VD, Voff Science

Philip Ghatan Philip Ghatan började på Voff Science som affärsutvecklare år 2014. Philip 
har en kandidatexamen i företagsekonomi och marknadsföring från Stockholms Universitet 
samt en masterexamen i entreprenörskap och affärsutveckling från Chalmers. Tidigare har 
Philip arbetat som managementkonsult, varit ordförande i en non-profit organisation samt 
grundat ett företag inom elmotorindustrin. 

STYRELSE

Jakob Holm     Ordförande
Ashkan Pouya  Ledamot
Philip Ghatan Ledamot

STÖRSTA ÄGARE     INNEHAV (%)

Serendipity Ixora AB 100

LEDNING

Philip Ghatan      CEO

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT    

2014           

GROWTHBUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

Portföljbolagets andel av 
Serendipity Ixoras portfölj 

Serendipity Ixoras 
andel i portföljbolaget

5% of portfolio 100% Ixora 
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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 2014-12-31.

Ixora 5 största aktieägare
Antal 

stamaktier*
Antal 

preferensaktier**
Andel av  

preferensaktier
Andel av 

alla aktier
Andel 

röster***
Rootberg − 1 390 778 38,10% 23,77% 5,42%
Serendipity Innovations 2 200 000 − − 37,61% 85,77%
SEB Business Support − 393 418 10,78% 6,72% 1,53%
Nordea Bank − 365 472 10,01% 6,25% 1,42%
Avanza Bank − 342 145 9,37% 5,85% 1,33%
Carnegie Investment Bank − 279 924 7,67% 4,78% 1,09%
Övriga − 878 477 24,07% 15,02% 3,44%
Totalt 2 200 000 3 650 214 100% 100% 100%

*Stamaktier är berättigade till utdelning motsvarande 20 % av värdeökningen

**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 samt 80 % av värdeökningen, som består av värdet av bolagets nettotillgångar minus preferensbeloppet

***Innehav av en preferensaktie ger rätt till en röst. Innehav av en stamaktie ger rätt till tio röster.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Serendipity 
Ixora AB (publ) org nr 556863-3977, avger härmed 
årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och 
koncernen för räkenskapsåret 2014.

Under det första kvartalet genomförde Serendipity Ixora en 
nyemission av preferensaktier. Teckningskursen uppgick till 
135,1 kronor per preferensaktie. Totalt tillfördes Serendipity 
Ixora 59,5 Mkr före emissionskostnader. Efter nyemissionen 
uppgick det totala antalet aktier i Serendipity Ixora till 5 988 
741 aktier varav 2 200 000 stamaktier och 3 788 741 
preferensaktier. 

Information om verksamheten
Mot bakgrund av att Serendipity Ixora har i början på 2014
avyttrat aktier i Episurf Medical beslutade på årsstämman 
i Ixora att innehavare av preferensaktier ska ges rätt att 
frivilligt lösa in aktier, för att på så sätt realisera en del av 
aktiernas värdeökning. Inlösenkurs uppgick till 167 kronor per 
preferensaktie. Tjugosju inlösenrätter berättigade innehavare 
av aktier till inlösen av en aktie under inlösenperioden. 
Totalt löste man in 138 527 preferensaktier, vilket minskade 
bolagets aktiekapital med 0,03 Mkr och fritt eget kapital 
med 23,1 Mkr. I samband med inlösen, så genomfördes 
en fondemission i Serendipity Ixora, som ökade aktiekapital 
med 0,03 Mkr och ökade substansvärde per aktie till 
0,26 kr.  I samband med försäljning av aktier i Episurf 
Medical genomförde Serendipity Ixora även en utdelning till 
stamaktieägare på totalt 5,9 Mkr. 

Den 29 augusti 2014 genomförde Serendipity Ixoras 
dotterbolag Voff Science AB ( f.d. Ixora EPV AB) ett förvärv 
av Eläinroukatehdas Lemmikki Oy. Förvärvet genomfördes via 
Lemmikki Holding Oy, som är ett helägt finskt dotterbolag till 
Voff Science AB. Förvärvet finansierades dels genom banklån 
som Lemmikki Holding Oy beviljades från Nordea Finland, 
dels genom tillskott av fritt eget kapital från Serendipity Ixora 
AB till Voff Science AB och sedan vidare till Lemmikki Holding 
Oy och dels en utställd säljrevers. 

I slutet av räkenskapsåret genomförde Serendipity Ixora en 
nyemission som registrerades i januari 2015. Teckningskursen 
uppgick till 161,9 kronor per preferensaktie. Totalt tillfördes 
Serendipity Ixora 19,8 Mkr före emissionskostnader. Efter att 
nyemissionen blev registrerad i januari 2015 uppgick antal 
aktier till 5 972 264 aktier, varav 2 200 000 stamaktier och 
3 772 264 preferensaktier. Andra delen av nyemissionen till 
samma teckningskurs registrerades i mars 2015 och ökade 
bolagets totala antal aktier med 17 136 aktier och uppgick 
till 5 989 400, varav 2 200 000 stamaktier och 3 789 400
preferensaktier.

FINANSIELL INFORMATION

Resultaträkning

Värdeförändring innehav
Värdeförändring i värdepappersinnehav avser främst värde-
förändringar i Serendipity Ixoras innehav i Premune och upp-
gick under 2014 till 130,6 Mkr (101,6 Mkr).

Kostnader
Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 0,2 Mkr och uppgick till 0,4 
Mkr (0,2 Mkr). Ökningen hänförs främst till en nyanställd af-
färsutvecklare som kommer driva framåt utveckling av det för-
värvade finska bolaget.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader minskade med 2,0 Mkr och upp-
gick till 2,2 Mkr (4,2 Mkr). Den minskade kostnaden härrör 
framförallt från en minskning i av konsultarvoden som betala-
des ut från koncernbolagen.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat har för räkenskapsåret 2014 ökat 
med 33,2 Mkr och uppgick vid periodens slut till 126,4 Mkr 
(93,2 Mkr). 

Resultat från finansiella poster
Koncernens resultat från finansiella poster ökade under 
2014 med 0,3 Mkr och uppgick till 0,4 Mkr (0,1 Mkr). Det  
huvudsakliga skälet till ökningen är ränteintäkter från banken 
till följd av en del av koncernens likvida medel har flyttats till 
korttidsräntefonden.

Balansräkning

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar uppgick den 31 december 
2014 till 653,4 Mkr (478,6 Mkr). Den huvudsakliga anled-
ningen till ökningen är värdeförändringar i Serendipity Ixoras 
portfölj under 2014.

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till Bolagets aktieägare ökade under 
2014 med 174,7 Mkr och uppgick den 31 december 2014 
till 653,1 Mkr (478,1Mkr). 

Skulder
Sammanlagda kortfristiga skulder per den 31 december 
2014 förblev oförändrade jämfört med den 31 december 2013. 
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Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital ökade under 2014 och uppgick 
till -2,2 Mkr (-4,3 Mkr). 

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Justerat för förändringar i rörelsekapital uppgick under 2014 
kassaflödet från den löpande verksamheten till -2,2 Mkr 
(-4,3 Mkr).

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten under 
2014 var -6,3 Mkr (-35,5 Mkr). Förändringen är främst hän-
förlig till en delavyttring av Ixoras innehav i Episurf Medical 
som ökade försäljning av aktier i intressebolag med 32,8 Mkr 
och uppgick till 39,2 Mkr (6,4 Mkr).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten minskade med 
21,3 Mkr och per den 31 december 2014 uppgick till 45,4 
Mkr (66,7 Mkr). Minskningen kan hänföras till inlösen och ut-
delningen till stamaktieägare som Ixora genomförde under Q2 
2014.

Framtida utveckling
Ixoras mål är att med lönsamhet skapa långsiktig och uthål-
lig resultattillväxt. Detta skall genomföras med fokus på djupa 
nischer och ske genom både organisk tillväxt och förvärv.
Resultattillväxt

Verksamheten förväntas att generera en årlig genomsnittlig 
rörelseresultattillväxt om ungefär 20 procent.

Moderbolaget

Resultat
Moderbolagets års resultat uppgick till 126,8 Mkr (93,3 Mkr). 
I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av aktier 
och andelar med 130,6 Mkr (101,6 Mkr). 

Likvida medel och Eget kapital 
Moderbolagets likvida medel uppgår vid periodens slut till 
71,8Mkr (34,9Mkr). Eget kapital uppgår per den 31 decem-
ber 2014 till 653,1 Mkr (478,4 Mkr). 

Ägarstruktur
Rootberg AB ägde per 2014-12-31 23,77% av kapital och 
5,42% av röster i Serendipity Ixora. 

Serendipity Innovations per den 2014-12-31 äger 37,61% 
och 85,77% av röster i Serendipity Ixora.

Medelantal anställa i Bolaget under 2014 uppgår till 1.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar, eget kapitalräk-
ningar, kassaflödesanalys, redovisningsprincipsbeskrivningar 
samt noter. Alla belopp uttrycks i miljoner svenska kronor där 
ej annat anges.

Förslag till vinstdisposition (kr)
Balanserat resultat 113 760 419

Överkursfond 410 929 206

Årets resultat 126 833 474

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 651 523 099
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2014-01-01 2013-01-01
Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31
Värdeförändring på innehavet 7 130,6 101,6
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar -1,6 -4,0
Övriga intäkter − −
Personalkostander 8 -0,4 -0,2
Övriga externa kostnader 9 -2,2 -4,2
Rörelseresultat 126,4 93,2

− −
Finansiella intäkter 10 0,4 0,1
Finansiella kostnader 10 − −
Resultat från finansiella poster 0,4 0,1

Resultat före skatt 126,8 93,3

Skatt på årets resultat 11 − −

Årets resultat 126,8 93,3
Minoritetens andel

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN, 
NETTO EFTER SKATT

Summa totalresultat för året 126,8 93,3

Årets resultat hänförligt: − −
Moderföretagets aktieägare 126,8 93,3
Varav innehav utan bestämmande inflytande − −

Summa totalresultat hänförligt till: – –
Moderföretagets aktieägare – –
Varav innehav utan bestämmande inflytande – –

Belopp i miljoner kronor (Mkr)

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Not
20 Aktiekapitatl

Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserat re-
sultat ink årets 

resultat Totalt

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa eget 

kapital
Ingående balans 2013-01-01 0,5 90,7 169,3 260,4 69,7 330,1

Totalresultat
Årets resultat – – 36,9 36,9 – 36,9
Övrigt totalresultat
Summa Totalresultat 36,9 36,9 0,0 36,9

Förändring av innehav utan
bestämmande inflytande -69,7 -69,7

Transaktioner med aktieägare
Nedskrivning dotterbolag – – 1,3 1,3 – 1,3

Nyemission – 4,0 – 4,0 – 4,0
Utdelning – -89,2 -126,7 -215,9 – -215,9
Summa Transaktioner med aktieägare – -85,2 -125,4 -210,6 – -210,6

Utgående balans 2013-12-31 0,5 5,4 80,8 86,7 – 86,7

Ingående balans 2014-01-01 0,5 5,4 80,8 86,7 – 86,7

Totalresultat
Årets resultat – – 30,4 30,4 4,0 34,4
Summa Totalresultat – – 30,4 30,4 4,0 34,4

Förändring av innehav utan bestäm-
mande inflytande

– – 1,4 1,4 14,8 16,2

Utgående balans 2014-12-31 0,5 5,4 112,5 118,5 18,8 137,3
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och värdepapper 5, 12,15 581,5 443,7

Summa anläggningstillgångar 581,5 443,7

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 0,1 0,0
Likvida medel 13 71,8 35,0
Summa omsättningstillgångar 71,9 35,0

SUMMA TILLGÅNGAR 653,4 478,6

Belopp i kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare

Aktiekapital 14 1,5 1,4

Övrigt tillskjutet kapital 391,2 342,6

Nyemission under registrering 19,8 −

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 240,6 134,4

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 653,1 478,4

Totalt eget kapital 653,1 478,4

SKULDER

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 0,1 −

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 0,2 0,3

Summa skulder 0,3 0,3

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 653,4 478,6

Ställda säkerheter 0,1 0,1

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Belopp i svenska kronor (Mkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Not 14 Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat 
resultat inklusive 

årets resultat
Summa 

eget kapital 

Ingående balans 2013-01-01 0,7 268,2 49,5 318,4

Totalresultat
Årets resultat − − 93,3 93,3
Övrigt totalresultat
Summa Totalresultat − − 93,3 93,3

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0,7 66,0 − 66,7
Summa transaktioner med aktieägare 0,7 66,0 – 66,7

Utgående balans 2013-12-31 1,4 334,2 142,8 478,4

Ingående balans 2014-01-01 1,4 334,2 142,8 478,4

Totalresultat
Årets resultat – – 126,8 126,8
Övrigt totalresultat
Summa Totalresultat – – 126,8 126,8

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0,1 59,4 − 59,5
Nyemissonskostnader – -2,5 – -2,5
Nyemission under registrering − 19,8 − 19,8
Utdelning till moderbolagets aktieägare − − -5,9 -5,9
Inlösen -0,03 -8,4 -14,7 -23,1
Fondemission 0,03 − -0,1 -0,1

Summa Transaktioner med aktieägare 0,1 68,3 -20,6 47,7
− − −

Utgående balans 2014-12-31 1,5 411,0 240,6 653,1

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2014-01-01 2013-01-01

Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 126,4 93,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Realisationsresultat 1,6 4,0

   Övriga poster ej kassapåverkande 19 -130,6 -101,6

Erhållen ränta 0,4 0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2,2 -4,3

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -0,1 –

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder – 0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,3 -4,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investering aktier i intresseföretag -38,6 -18,2

Försäljning aktier i intresseföretag 39,2 6,4

Lämnade lån -6,9 -23,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,3 -35,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 74,4 66,7

Lämnade utdelning -5,9 –

Inlösen -23,1 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45,4 66,7

Periodens kassaflöde 36,8 27,1

Likvida medel vid periodens början 35,0 7,9

Likvida medel vid periodens slut 71,8 35,0



48

Serendipity Ixora AB (publ.) | Årsredovisning 2014 | Org.nr 556863-3977

2014-01-01 2013-01-01
Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

Värdeförändring innehav 7 130,6 101,6
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar -1,6 -4,0
Övriga intäkter 0,0 −
Personalkostnader 8 -0,4 -0,2
Övriga externa kostnader 9 -2,2 -4,2
Rörelseresultat 126,4 93,2

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 0,4 0,1
Resultat från finansiella poster 0,4 0,1

Resultat före skatt 126,8 93,3

Skatt på årets resultat 11 − −
Årets resultat* 126,8 93,3

Summa totalresultat för året 126,8 93,3

* Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 5, 12,15,17
Andelar i koncernföretag 25,6 0,1
Andelar i intresseföretag 538,5 436,6
Aktier och värdepapper 8,9 6,5
Långfristiga fordringar 8,6 0,6
Summa anläggningstillgångar 581,6 443,7

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Andra kortfristiga fordringar – –
Kassa och bank 13 71,8 34,9
Summa omsättningstillgångar 71,8 34,9

SUMMA TILLGÅNGAR 653,4 478,6

Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 14 1,5 1,4
Summa bundet eget kapital 1,5 1,4
Fritt eget kapital
Nyemission under registrering 19,8
Överkursfond 391,2 334,2
Balanserat resultat 113,8 49,5
Årets resultat 126,8 93,3
Summa fritt eget kapital 651,6 477,0
Summa eget kapital 653,1 478,4

Kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder 0,1 −
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 0,2 0,3
Summa kortfristiga skulder 16 0,3 0,3
Summa skulder 0,3 0,3

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 653,4 478,6

Ställda säkerheter 0,1 0,1
Ansvarsförbindelser Inga Inga

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 14 Aktiekapital Överkursfond
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat

Summa eget 
kapital 

Ingående balans 2013-01-01 0,7 268,2 49,5 318,4
− −

Totalresultat − − − −
93,3 93,3

Årets resultat* − − 93,3
Summa Totalresultat − − 93,3 −

− − − −
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0,7 66,0 − 66,7
Utdelning till moderbolagets aktieägare − − − −

Transaktioner med aktieägare 0,7 66,0 − 66,7
Utgående balans per 2013-12-31 1,4 334,2 142,8 478,4

Ingående balans 2014-01-01 1,4 334,2 142,8 478,4

Totalresultat
− −

Årets resultat* − − 126,8 126,8
Summa Totalresultat − − 126,8 126,8

− − − −

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0,1 59,4 − 59,4
Nyemissonskostnader – -2,5 – -2,5
Nyemission under registrering − 19,8 − 19,8
Utdelning till moderbolagets aktieägare − − -5,9 -5,9
Inlösen -0,03 -8,4 -14,7 -23,1
Fondemission 0,03 − -0,1 -0,1

Summa Transaktioner med aktieägare 0,1 68,3 -20,6 47,7
− − −

Utgående balans 2014-12-31 1,5 411,0 240,6 653,1

* Arets resultat överensstämmer med årets totalresultat
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2014-01-01 2013-01-01
Belopp i  svenska kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 126,4 93,2
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet − −
Övriga ej kassapåverkande poster 1,8 4,0
  -Värdeförändringar ej kassapåverkande 19 -130,6 -101,6
Erhållen ränta 0,4 0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2,0 -4,3

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar – –
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder – 0,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,0 4,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag -25,5 -0,1
Försäljningar andelar i dotterbolag − −
Investering aktier och andelar -11,5 -18,2
Försäljning aktier och andelar 38,2 6,4
Investering andra finansiella placeringar -1,6 −
Försäljning andra finansiella placeringar 0,7 −
Lämnade lån -6,9 -23,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,6 -35,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 74,4 66,7
Lämnade utdelning -5,9 −
Inlösen -23,1 −
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45,4 66,7

Periodens kassaflöde 36,8 27,1

Likvida medel vid periodens början 34,9 7,8
Likvida medel vid periodens slut 71,8 34,9

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.

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 miljontal svenska kronor (Mkr) om 
inte annat anges. 

NOT 2  SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
samt Årsredovisningslagen.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när den-
na koncernredovisning upprättats anges i följande noter. 

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 
2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisnings-
lagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisnings-
principer än koncernen anges detta separat i slutet av denna 
not (2.21).

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 områ-
den som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa 
eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är 
av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. 

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen 
 
Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för  
första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 
och som har inverkan på koncernens finansiella rapporter: 

IFRS 10 ”Koncernredovisning” innehåller regler kring invest-
mentföretag. Serendipity Ixora uppfyller dessa krav och kon-
soliderar därmed inte de av sina dotterföretag som inte har 
koppling till tillhandahållandet av investeringstjänster. Inves-
teringarna redovisas istället till verkligt värde via resultaträk-
ningen. Det konsoliderade dotterbolaget har ingen väsentlig 
påverkan på koncernens räkenskaper.

IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar 
upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, in-
tresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag.

Nya standarder som ännu inte börjat tillämpas
Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga stan-
darder som inte har tillämpats i förtid av koncernen 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räken-
skapsår som börjar efter 1 januari 2014 och har inte tilläm-
pats vid upprättandet av denna finansiella rapport. 

Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på kon-
cernens finansiella rapporter med undantag av de som följer 
nedan: 

IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassificering, vär-
dering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. 
Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering 
och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en 
blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa 
avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för 
finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt 
värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultat-
räkningen. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av 
kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För 
finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värde-
ringen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde 
över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. 
Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 
januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen har 
ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden. 

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur 
redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 
bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer 
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användbar information om företagets intäkter. Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäkts-
slag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäkts-
redovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkon-
trakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när 
kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten 
och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan 
eller tjänsten. 

IFRS 15 Ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal 
samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 
1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har 
ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden. 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de  
finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde består av finansiella 
tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultatet.

2.2 Investmentföretag

Serendipity Ixora är ett sk investmentföretag enligt IFRS 10. 
Kriterierna går kortfattat ut på att ett investmentföretag

• Erhåller medel från en eller flera investerare i syfte att 
förse dessa investerare med investeringsförvaltnings-
tjänster. 

• Förbinder sig genomet sina investerare att verksam- 
hetens syfte är att investera medel för att uppnå avkast-
ning uteslutande genom kapitaltillväxt och/eller 
investeringsintäkter, och

• Mäter och utvärderar avkastningen på i stort sett alla sina 
investeringar baserat på verkligt värde.

Bolaget möter dessa kriterier och konsoliderar därmed inte de 
av sina dotterföretag som inte har koppling till tillhandahållan-
det av investeringstjänster. Investeringarna redovisas istället till 
verkligt värde via resultaträkningen.

2.3 Segmentrapportering

Rörelsesegmentrapporteringen baserar sig på interna rappor-

ter som används av den högste verkställande beslutsfattaren. 
Högste verkställande beslutsfattaren, som är ansvarig för al-
lokering av resurser och utvärdering av resultat i koncernens 
rörelsesegment, har identifierats som styrelsen.

2.4 Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika en-
heterna i koncernen är värderade i den valuta som används i 
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är 
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används 
svenska kronor (kr), som är moderföretagets funktionella 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.

Koncernföretag
Samtliga koncernföretag har svenska kronor som funktionell 
valuta, varvid det inte förekommer några omräkningsdifferen-
ser avseende koncernföretag.

2.9 Kortfristiga ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskonte-
ring och redovisas som kostnader när de relaterade tjänsterna 
erhålls.

2.10 Finansiella instrument

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder 
i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder vär-
derade 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.
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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 klassifice-
ras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte 
att säljas inom kort. Koncernen klassificerar i enlighet med reg-
lerna för investmentföretag i IFRS 10 och IAS 28 p18-19 sina 
investeringar i portföljbolag, som annars skulle redovisats som 
dotter eller intresseföretag, som investeringar i aktier och värde-
papper. Dessa investeringar redovisas till verkligt värde genom 
resultaträkningen enligt de metoder som beskrivs under rubriken  
”Allmänna principer” nedan.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är långfristiga fordringar 
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 och långfristiga fordringar. Även likvida 
medel ingår i denna kategori.

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 koncernen 
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.

Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning och leverantörsskulder klassificeras som 
övriga finansiella skulder. I nuläget förekommer inte någon 
extern upplåning från kreditinstitut. Leverantörsskulder redovi-
sas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 

anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess 
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.

Allmänna principer
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder re-
dovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella 
tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella 
tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första 
gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskost-
nader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen 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 säl-
jas redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som 
hålls till förfall och övriga finansiella skulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med till-
lämpning av effektivräntemetoden. 

Vid värdering av andra finansiella placeringar värderade till 
verkligt värde utgår Serendipity Innovations 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 Serendipity Innovations portfölj-
bolag. I det tidiga stadiet i ett portföljbolags utveckling är 
det nästan omöjligt att använda någon annan typ av vär-
dering, eftersom bolaget inte genererar några intäkter, vilket 
betyder att andra principer inte kan ge en rättvisande bild av 
bolagets värde. I händelse av en större transaktion som ger 
underlag till värdering av bolaget ligger för långt bak i tiden 
eller en sådan typ av transaktion aldrig genomfördes, ska 
värderingsmetoden i enlighet med nettotillgångar tillämpas. 
Två sekundära metoder så som benchmarking och diskonte-
rad kassaflödesanalys kan också tillämpas, dock i ett senare 
skede av bolagets utveckling.
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(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

Serendipity Innovations affärsmodell baseras på att aktierna 
i portföljbolagen till viss del kan avyttras för att kunna skapa 
positivt kassaflöde inom Serendipity Innovations samt för att 
möjliggöra investeringar i nya projekt. Avyttring av delar av 
Serendipity Innovations innehav sker till marknadspris, vilket 
gör att denna typ av transaktioner kan utgöra en bra grund till 
värdering av portföljbolagen till verkligt värde. 

(iii) Nettotillgångar 

Denna metod tillämpas ifall både nyemission eller en större 
transaktion av betydelse ligger för långt bak i tiden och man 
heller inte kan använda sig av benchmarking eller diskonte-
rad kassaflödesanalys eftersom bolaget inte börjat generera 
intäkter än. Den metod värderar bara de tillgångar och skul-
der som finns i företaget. 
 
(iv) Benchmarking

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

(v)  Diskonterad kassaflödesanalys

När bolaget börjar generera intäkter, kan givetvis andra vär-
deringsmetoder tillämpas, t.ex. diskonterad kassaflödesana-
lys. Denna metod kan användas när bolaget befinner sig i en 
senare utvecklingsfas och har redan skapat kassaflöde.

Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs i not 2.10 
nedan.

2.11 Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övri-
ga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader 
från anskaffningstidpunkten. 

2.12 Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostna-
der som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovi-
sas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Trans-
aktionskostnaderna redovisas med avdrag för skatteeffekt.

2.13 Aktuell och uppskjuten skatt

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatte-
regler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken be-
slutade. Ledningen utvärderar regelbundet 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 i koncernredovisningen. Den upp-
skjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av 
en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas 
med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslu-
tats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar 
redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skatte-
mässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka 
de temporära skillnaderna och skattemässiga underskott kan 
utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader 
som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom där tid-
punkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras 
av koncernen och det är sannolikt att den temporära skillna-
den inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

2.17 Utdelningar

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld 
i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av moderföretagets aktieägare. 
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2.18 Moderföretagets redovisningsprinciper

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen i de fall som anges nedan. Eftersom koncernen 
är IFRS-tillämpare följer moderbolaget RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Innebörden är att moderföretagets redovis-
ning ska upprättas enligt samma redovisningsprinciper som i 
koncernen, så långt detta medges i Årsredovisningslagen och 
RFR 2. Avvikelser förekommer på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges 
i Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en an-
nan presentation av eget kapital tillämpas. Moderbolaget har 
andra benämningar på räkningarna jämfört med koncernen.

Finansiella instrument
Serendipity Ixora AB har i moderbolaget valt att redovisa inne-
hav i aktier till verkligt värde, inklusive andelar i dotterföretag. För 
närmare beskrivning se not 2.10 ovan. Aktier i dotterbolag redo-
visas initialt till anskaffningsvärde och därefter till verkligt värde.
 
Utdelningar från dotterföretag
Eventuella utdelningar från dotterföretag hanteras såsom in-
täkt, oavsett om det avser vinstmedel intjänade före eller efter 
förvärvstillfället. I anslutning till utdelning från dotterföretag 
prövas andelarna i koncernföretag för eventuellt nedskriv-
ningsbehov.

NOT 3 FINANSIELL RISKHANTERING

Risker relaterade till innehav av portföljbolag
Koncernens verksamhet innefattar att vara en aktiv ägare i 
en diversifierad investeringsportfölj med såväl noterade som 
onoterade innehav. Ixora förväntas att fortsätta göra nya in-
vesteringar i såväl noterade som onoterade bolag. Investe-
ringsverksamhet är riskfylld bland annat i den bemärkelsen att 
en förändrad tillväxt eller lönsamhet kan resultera i en lägre 
värdering av portföljbolag, med en utebliven intjäning härav 
för Bolaget. Det finns även risk att Bolagets aktiva ägande av 
portföljbolagen inte kommer att generera avkastning i linje 
med tidigare avkastning eller nuvarande förväntningar.

Förvärv och avyttringar av noterade och onoterade innehav i 
portföljbolag är ett naturligt inslag i Ixoras verksamhet. Samt-
liga förvärv och avyttringar är förenade med osäkerhet och  
Ixora kan tvingas sälja delar av ett noterat eller onoterat port-
följbolag för mindre än dess förväntade värde eller med för-
lust. Ixora kan också misslyckas med att sälja portföljbolag. 

Om Ixora avyttrar hela eller delar av en ett portföljbolag kan 
Ixora, och därmed indirekt Bolaget, komma att erhålla mindre 
än det potentiella värdet för andelarna, och Ixora och Koncer-
nen kan komma att erhålla mindre än det investerade belop-
pet. Onoterade innehav innebär ofta en högre likviditetsrisk 
eftersom dessa aktier inte handlas på en etablerad marknad. 
Om konkurrensen ökar så kommer ett större antal investerare 
än idag att konkurrera om investerings- och förvärvsmöjlig-
heter. Vidare har Ixora tidigare marknadsnoterat portföljbo-
lag, och bolag i Koncernen eller Ixoras portföljbolag även 
i framtiden kan komma att marknadsnoteras i Sverige eller 
utomlands, vilket, om en notering inte lever upp till investe-
rares eller kapitalmarknadens krav kan leda till att Bolagets 
renommé skadas.

Om någon av ovanstående risker skulle realiseras skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

Samarbete med investerare och intressenter
Koncernens ledningsgrupp arbetar typiskt sett nära den verk-
ställande ledningen i Ixoras portföljbolag och ingår ofta i sty-
relsen i bolag där Ixora är en större aktieägare. Syftet med 
detta är att operativt kunna bistå Ixoras portföljbolag I frågor 
som rör deras utveckling. Styrelsen i sådana portföljbolag kan 
även bestå av representanter från andra investerare och intres-
senter och det finns en risk för att samarbetet med andra in-
vesterare och intressenter i dessa portföljbolag inte kommer att 
löpa problemfritt. För att denna del av Koncernens verksamhet 
skall kunna utvecklas framgångsrikt krävs att ledningen lyckas 
bistå hel- och delägda bolag i deras arbete, även när arbets-
bördan är hög. Vidare kan krävas att Koncernen och dess 
ledning lyckas nå överenskommelser med andra investerare. 
Om samarbetet eller andra investerare och intressenter inte 
utvecklas gynnsamt skulle det kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att Ixora inte kan infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för 
att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Om Ixoras finansie-
ringskällor visar sig inte vara tillräckliga och denna risk reali-
seras skulle det kunna ha en väsentlig negative inverkan på 
Ixoras verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Valutarisk
Valutakursrisk består i att valutakursförändringar har en påver-
kan på Koncernens resultat, balansräkning samt kassaflöde 
och uppstår i anslutning till att transaktioner sker i utländsk 
valuta, vilka uppkommer då Koncernen gör inköp respective 
har försäljning i utländsk valuta, samt att tillgångar och skulder 
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innehas i utländsk valuta. Inköp sker från leverantörer i länder 
med annan valuta, samtidigt som försäljningar sker till kunder 
i annan valuta. Även om Koncernen idag huvudsakligen be-
driver verksamhet i Sverige kan framtida valutasvängningar 
medföra negativ påverkan på Koncernens resultat och finan-
siella ställning. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna 
realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negative inverkan 
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Likviditetsrisk/Finansieringsrisk

Ixoras 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.

Per den 31 december 2014 har koncernen en likviditet om 
71,8 Mkr (35,0 Mkr)

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.

Bolaget redovisar som framgår av redovisningsprinciperna 
innehavet i portföljbolagen till verkligt värde via resultaträkning-
en i enlighet med reglerna för Investmentföretag i IFRS 10. Vikti-
ga typiska egenskaper att ta hänsyn till är huruvida bolaget har

• Mer än en investering

• Mer än en investerare

• Investerare som inte är närstående till företaget

• Ägarintressen i form av aktier eller liknande innehav

Bolaget gör bedömningen att samtliga egenskaper stämmer väl 
överens med dess verksamhet och omständigheter.

NOT 5  FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV RÖRELSEN

Den 29 augusti har Serendipity Ixoras dotterbolag Voff 
Science AB (f.d. Ixora EPV AB) genom ett finskt holdingbolag 
Lemmikki Holding Oy förvärvat 100% av aktier i Lemmikki 
Eläinroukathedas Oy. Transaktionsvärde uppgick till 8,03 
MEUR (inkl. 0,2 MEUR operativ kassa). Finansiering av 
transaktionen genomfördes genom ett banklån på 3,5 MEUR 
över tre år, men en säljrevers på 2 MEUR som ska återbetalas 
efter 3 år med ränta (om ägarna stannat kvar enl. villkoren 
i överlåtelseavtalet) och ett ovillkorat aktieägartillskott från 
Ixora, genom ägarbolagen Voff Science AB (f.d. Ixora EPV 
AB) och Lemmikki Holding Oy som uppgick till 2,5 MEUR. 
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NOT 6 INVESTERINGAR I PORTFÖLJBOLAG OCH MODERBOLAGETS ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Moderbolaget och koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Ingående redovisat värde 436,6 328,2
Investering 37,0 18,2
Verkligtvärde justering 128,3 97,3
Avyttring -37,8 -7,1
Utgående redovisat värde 564,1 436,6

Moderbolaget och koncernen innehar andelar i följande intresseföretag:

Namn
Organisations

nummer Säte
Kapital

andel Antal andelar 2014-12-31 2013-12-31
Diamorph AB 556647-5371 Stockholm 23% 12 283 820 159,0 135,1
Episurf Medical AB 556767-0541 Stockholm 17% 1 368 943 48,9 122,5
OrganoClick AB 556704-6908 Stockholm 21% 11 347 223 49,9 49,9
IRRAS AB 556872-7134 Stockholm 27% 3 159 46,8 46,8
Xbrane Bioscience AB 556749-2375 Stockholm 49% 109 330 9,9 9,9
Premune AB 556871-4777 Stockholm 53% 467 521 207,3 55,6
Swecure AB (f.d. Lenus AB) 556881-0526 Stockholm 75% 431 820 16,8 16,8
Lemmikki Holding Oy 2632684-2 Kupio 100% 1 000 25,5 –

564,1 436,6

Övriga långfristiga fordringar 8,6 0,6
Övriga aktier och andelar 8,8 5,8
Summa investeringar i aktier och värdepapper 581,5 443,0
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2014-12-31 2013-12-31

Koncernen
Värdeförändringar på innehav som finns kvar 130,6 86,2
Värdeförändring på under året avyttrade tillgångar – 15,4
Totalt 130,6 101,6

Moderbolaget
Värdeförändringar på innehav som finns kvar 130,6 86,2
Värdeförändring på under året avyttrade tillgångar – 15,4
Totalt 130,6 101,6

NOT 7 VÄRDEFÖRÄNDRINGAR I INVESTERINGSVERKSAMHETEN
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2014-01-01   –   2014-12-31 2013-09-05   –   2014-12-31

Löner och andra 
ersättningar

Pensions  
kostnader Antal 

Varav 
kvinnor

Varav 
män

Löner och andra 
ersättningar

Pensions  
kostnader

Antal 
Varav 

kvinnor
Varav 

män

Koncernen
Styrelseledamöter 0,3 – 3 1 2 0,2 – 7 2 5
Övriga anställda 0,1 – 1 – 1 – – – – –
Summa 0,4 – 4 1 3 0,2 – 7 2 5

Moderföretaget
Styrelseledamöter 0,3 – 3 1 2 0,2 – 5 1 4
Övriga anställda 0,1 – 1 – 1 – – – – –
Summa 0,4 – 4 1 3 0,2 – 5 1 4

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Ersättningar till anställda 2014-01-01 2013-01-01
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Arvode till styrelsen 0,25 0,15
Löner och ersättningar 0,08 –
Sociala kostnader 0,05 0,02
Summa 0,38 0,17

Ersättningar till anställda 2014-01-01 2013-01-01
Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31
Arvode till styrelsen 0,25 0,15
Löner och ersättningar 0,08 –
Sociala kostnader 0,05 0,02
Summa 0,38 0,17

Personalkostnader i koncernen och i moderbolaget i denna not avser styrelsearvode i Serendipity Ixora och ersättning till en under 2014 anställd 

affärsutvecklare. 

NOT 8 PERSONALKOSTNADER

Ersättningar till anställda 2014-01-01 2013-01-01
Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31
Arvode till styrelsen 0,25 0,15
Löner och ersättningar 0,08 –
Sociala kostnader 0,05 0,02
Summa 0,38 0,17
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2014-01-01 2013-01-01
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
KPMG AB
Revisionsuppdrag 0,07 –

EY AB
Revisionsuppdrag – 0,10
Totalt 0,07 0,10

Moderföretaget
KPMG AB
Revisionsuppdrag 0,07 –

EY AB
Revisionsuppdrag – 0,10
Totalt 0,07 0,10

NOT 10 FINANSIELLA INTÄKTER

2014-01-01 2013-01-01
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 0,4 0,1
Resultat från finansiella poster 0,4 0,1

Moderföretaget
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter 0,4 0,1
Resultat från finansiella poster 0,4 0,1

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.
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2014-01-01 2013-01-01
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Resultat före skatt 126,8 93,3
Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats -  27,9 -  20,5
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar 28,7 22,4
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats -  0,8  −
Skattemässigt resultat – - 8,3
Skattefordran – 1,8
Skatt i resultaträkningen  − –

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

Moderföretaget
Resultat före skatt 126,8 93,3
Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats -27,9 -  20,5
Ej avdragsgilla kostnader –  −
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar 28,7 22,4
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats -0,8  −

Skatt i resultaträkningen – –

Bolagets skattemässiga underskott uppgår till totalt 4 642 568 kr.

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. 

2014-01-01 2013-01-01
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Aktuell skatt för året  −  −
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  −  −

– –

Moderföretaget
Aktuell skatt för året  −  −
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  −  −

 −  −
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NOT 12 AKTIER OCH ANDELAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Ingående balans vid årets början 443,1 333,7
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 37,5 18,5
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott 0,0 –
Avyttring andelar -38,2 -10,8
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 130,5 101,6
Vid årets slut 572,9 443,1

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 572,9 443,1

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31
Ingående balans vid årets början 443,1 333,7
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 37,5 18,2
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott 0,0 –
Avyttring andelar -38,2 -10,5
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 130,5 101,6
Vid årets slut 573,0 443,1

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31
Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 573,0 443,1

NOT 13 LIKVIDA MEDEL

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Kassa och bank 71,8 35,0
Totalt 71,8 35,0

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31
Kassa och bank 71,8 34,9
Totalt 71,8 34,9
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NOT 14 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

Koncernen Antal aktier Aktiekapital
Överigt tillskjutet 

kapital Summa
Ingående balans per 1 januari 2013 2 953 208 0,7 268,2 275,7
Nyemission 2 595 085 0,6 74,4 67,3
Utgående balans per 31 december 2013 5 548 293 1,4 342,6 343,1

– –
Ingående balans per 1 januari 2014 5 548 293 1,4 342,6 343,1
Nyemission 440 448 0,1 56,9 57,0
Nyemission under registrering – – 19,8 19,8
Fondemission 0,04 -0,04 –
Inlösen -138 527 -0,03 -8,4 -8,4
Utgående balans per 31 december 2014 5 850 214 1,5 411,0 411,5

Moderbolaget Antal aktier Aktiekapital Överkursfond Summa
Ingående balans per 1 januari 2013 2 953 208 0,7 275,0 275,7
Nyemission 2 595 085 0,6 66,7 67,3
Utgående balans per 31 december 2013 5 548 293 1,4 341,7 343,1

– –
Ingående balans per 1 januari 2014 5 548 293 1,4 341,7 343,1
Nyemission 440 448 0,1 56,9 57,0
Nyemission under registrering – – 19,8 19,8
Fondemission – 0,03 -0,03 –
Inlösen -138 527 -0,03 -8,4 -8,4
Utgående balans per 31 december 2014 5 850 214 1,5 411,0 411,5

Under 2014 genomförde Serendipity Ixora två nyemissioner, varav en blev registrerad först efter räkenskapsårets slut. Antalet preferensaktier ökade 
med  440 448 aktier och överkursfonden efter avdrag för nyemissionskostnader ökade med 57,0 Mkr. Kvotvärde för Serendipity Ixoras aktier 
ökade till 26 öre/aktie efter en fondemission som genomfördes under Q2 2014 och ökade bolagets aktiekapital med 0,03 Mkr. Efter ett beslut 
från Serendipity Ixoras årstamma i juni 2014, gick bolaget ut med ett erbjudande till sina aktieägare om en möjlighet att kunna lösa in sina prefer-
ensaktier i Serendipity Ixora. Efter att den processen var avslutat, minskade Ixoras aktiepakital med 0,03 Mkr. Per den 31 december 2013 fanns 
det 2 200 000 (10 röster per aktie) stamaktier och 3 650 214( 1 röst per aktie) preferensaktier i Serendipity Ixora.

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.

Villkoren för vinstdelning och distribution av avkastning är följande:

•  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.
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NOT 15 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
 
Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2014     
   
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.

          

Koncernen
Utgående balans per 2014-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen:
Aktier 48,9 – 524,1 572,9
Långfristig fordran – – 8,6 8,6
Summa tillgångar 48,9 – 532,6 581,5

Moderbolaget
Utgående balans per 2014-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Aktier 48,9 – 524,1 573,0
Långfristig fordran – – 8,6 8,6
Summa tillgångar 48,9 – 532,7 581,6

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början 122,4 – 320,6 443,1
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar – – 45,5 45,5
Avyttring andelar -32,8 – -5,5 -38,3
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen -40,8 – 171,3 130,5
Vid årets slut 48,8 – 531,9 580,7

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början 122,4 – 320,7 443,1
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar – – 45,5 45,5
Avyttring andelar -32,8 – -5,5 -38,3
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen -40,8 – 171,3 130,5
Vid årets slut 48,8 – 532,0 580,8
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NOT 15 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI - FORTSÄTTNING

Koncernen
Utgående balans per 2013-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen:
Aktier 122,5 – 320,6 443,1
Långfristig fordran – – – –
Summa tillgångar 122,5 – 320,6 443,1

Moderbolaget
Utgående balans per 2013-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Aktier 122,4 – 320,7 443,1
Långfristig fordran – – – –
Summa tillgångar 122,4 – 320,7 443,1

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 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början 41,9 – 291,8 333,7
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar – – 18,5 18,5
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott – – – –
Avyttring andelar – – -10,8 -10,8
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 77,6 – 24,1 101,6
Vid årets slut 119,5 – 323,6 443,1

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början 41,9 – 291,9 333,7
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar – – 18,2 18,2
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott – – – –
Avyttring andelar – – -10,5 -10,5
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 77,5 – 24,1 101,6
Vid årets slut 119,4 – 323,7 443,1
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NOT 15 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI - FORTSÄTTNING

Koncernen
Finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa
2014-12-31
Tillgångar i rapport över finansiell ställning
Finansiella anläggningstillgångar 581,5 – 581,5
Övriga fordringar – 0,1 0,1
Likvida medel – 71,8 71,8
Summa 581,5 71,9 653,4

Finansiella skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Övriga finansiella 
skulder Summa

2014-12-31
Leverantörsskulder – 0,0 0,0
Övriga skulder – 0,3 0,3
Summa – 0,3 0,3

Koncernen
Finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen
Lånefordringar och 

kund-fordringar Summa
2013-12-31
Tillgångar i rapport över finansiell ställning
Finansiella anläggningstillgångar 443,1 0,6 443,7
Kundfordringar – – –
Övriga fordringar – 0,0 0,0
Likvida medel – 35,0 35,0
Summa 443,1 35,6 478,7

Finansiella skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Övriga finansiella 
skulder Summa

2013-12-31
Skulder i balansräkningen
Övriga långfristiga skulder – – –
Leverantörsskulder – – –
Övriga skulder – 0,3 0,3
Summa – 0,3 0,3

Ixoras tillgångar utgörs av innehav i noterade och onoterade aktier, där de noterade värderas utifrån börskurs och de onoterade företrädesvis 
utifrån senaste transaktion i den mån relevanta transaktioner har skettunder perioden. För mer detaljerad information hänvisas det till Not 2.10
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NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
 
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Upplupna styrelsearvode 0,1 0,2
Upplupna sociala avgifter – –
Övrigt 0,1 0,1

0,2 0,3

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31
Upplupna löner och semesterlöner 0,1 0,2
Upplupna sociala avgifter – –
Övrigt 0,1 0,1

0,2 0,3

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0,1 −
Investering − −
 - förvärv 25,5 0,1
 - apportemission − −
Erhållet genom aktieägartillskott − −
Verkligt värde redovisat över resultaträkningen − −
Avyttring − −
Utgående redovisat värde 25,6 0,1

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag:

Namn
Organisations

nummer Säte
Kapital

andel
Eget 

kapital Årets resultat
Antal an-

delar 2014-12-31 2014-12-31

Voff Science AB (f.d.Ixora 
EPV AB) 556945-3219 Stockholm 100% 25,6 14 657 500 25,6 0,1
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NOT 19 KASSAFLÖDE
2014-01-01 2013-01-01

Övriga poster ej kassapåverkande 2014-12-31 2013-12-31
Värdeförändring av innehav över resultaträkningen 130,6 101,6
Övrigt – –
Totalt 130,6 101,6

NOT 20 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Serendipity Innovations äger 100 procent av Ixoras stamak-
tier (2 200 000 aktier), och Rootberg är den största preferen-
saktieägare i Serendipity Ixora med ägandet som uppgår till 
23,77 procent (1 390 778 peferensaktier).

I slutet av det först kvartalet 2014 lämnade Serendipity Ixora 
en utdelning sina på stamaktier till Serendipity Innovations på 
totalt 5,9 Mkr. 

Segmentinformation för 2014
Finansiella 

investeringar
Serendipity Ixora 

övergripande Summa

Värdeförändring på innehavet 130,6 – 130,6
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar -1,6 – -1,6
Övriga intäkter – – –
Personalkostnader – -0,4 -0,4
Övriga externa kostnader – -2,2 -2,2
Finansnetto – 0,4 0,4
Årets resultat 129,0 -2,2 126,8

Redovisat värde aktier och andelar 581,5 – 581,5
Övriga tillgångar 71,8 0,1 71,9
Övriga skulder – -0,3 -0,3
Eget kapital 653,3 -0,2 653,1

Kassaflöde 39,1 -2,2 36,8

NOT 18 SEGMENTSINFORMATION
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Serendipity Ixora AB (publ.) , org. nr 556863-3977 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen för Serendipity Ixora AB (publ.) för år 2014. Bolagets årsredovis-
ning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 41 - 70. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-
visningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 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 inne-
håller 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 revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland an-
nat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo- 
visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är än-
damålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En re-
vision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper 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 tillräckliga och  
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och enligt årsredovis-ning-
slagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och bal-
ansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalre-sultat och 
rapport över finansiell ställning för koncernen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
år 2013 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisions- 
berättelse daterad den 12 maj 2014 med omodifierade uttalanden i 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Serendipity Ixora AB (publ.)  för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande 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 förvaltnin-
gen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-ioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens mo-
tiverade 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 granskat 
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, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
                     
                                                                 

Stockholm den 19 maj 2015   
        
KPMG AB  
          
     
   
Duane Swanson  
Auktoriserad revisor  
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