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”Logic will get you from  
A to B. Imagination will  
take you everywhere.”
ALBERT EINS TEIN
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• Serendipity 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 har som ambition att över tid generera en 
genomsnittlig årlig avkastning som överstiger 20 procent på det 
investerade kapitalet.

Serendipity 
I korthet
HOUSE OF TECHNOLOGIES - HOME OF ENTREPREUERS

UPPDELNING AV SERENDIPIT YS PORTFÖL J

Nyckeltal 2015
Genomsnittlig årlig avkastning sedan 
start (Januari 2012)

13%

Avkastning sedan start 60%

Substansvärde 850 Mkr

Substansvärde/aktie 160 Kr

Historisk utveckling
2012* 22,0%

2013* 23,4%

2014* 21,2%

2015 -0,7%

* Ej justerat för 80/20 vinstdelning som gällde fram till 15 oktober 2015.
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• Diamorph lanserade Ferobide under 2015, en slitstark och 
svetsbar komposit bestående av volframkarbid och stål. Fokus 
har initialt lagts på jordbruksmarknaden där efterfrågan på den 
här typen av material är stor. Bolaget redovisade i sin boksluts-
kommuniké en omsättning om 431,5 (383,7) Mkr samt rörelse-
resultat om 151,2 (127,8) Mkr för räkenskapsåret 2015. 

• Episurf Medical erhöll under 2015 CE-märkning för ytterligare 
två nya produkter, Episealer® Femoral Twin och Epiguide® MOS. 
Bolaget stärkte ledningen med ny vd och CFO samt inrättade 
ett medicinskt råd, Clinical Advisory Board, bestående av 
europeiska Key Opinion Leaders. Genom en riktad nyemission 
tillfördes bolaget i september 120 Mkr, före emissions- 
kostnader, för fortsatt expansion på nyckelmarknader.

• OrganoClick ökade sin försäljning markant under 2015 och 
kunde redovisa en omsättningstillväxt på närmare 50 procent. 
Bolaget flyttade även in i sin nya produktionsanläggning som 
fyrfaldigt ökar bolagets produktionskapacitet. OrganoClick 
slöt under året också flera viktiga distributionsavtal för sitt 
Durable Water Repellent (DWR) som används för produktion av 
OrganoTex®.  

• Premune utökade sin kommersiella produktportfölj till 
att omfatta sju olika behandlingar för hundar och katter. 
Produkterna planeras att lanseras i Europa under 2016. 
Bolagets kohortstudie avseende PRE01, allergiprevention, 
uppvisade ingen effekt och beslut togs att tillsvidare avbryta 
utveckling av PRE01.

• PRE01-studien påverkade också Swecure som delade denna 
studie med Premune. Även här beslutades att tillsvidare 
pausa utvecklingen av projektet till förmån för övriga projekt i 
portföljen.  

• IRRAS rekryterade under 2015 Kleanthis G. Xanthopoulos 
som ny arbetande styrelseordförande. Bolaget tillfördes 30 
Mkr genom en nyemission. Emissionslikviden avsågs främst 
att användas till fortsatt marknadsetablering i Europa, där 
bolagets kateter har mottagits väl. IRRAS har även initierat 
processen för en FDA-ansökan (510K).

• Xbrane Biopharma förvärvade i september 2015 italienska 
Primm Pharma som är specialister inom utveckling och 
produktion av generika på läkemedel med kontrollerad 
frisättning. Xbrane har slutit avtal för båda sina ledande 
produkter Spherotide (distributions- och försäljningsavtal) 
samt Xlucane (ut-licensieringsavtal) avseende Mellanöstern. I 
februari 2016 listades Xbrane Biopharma på Nasdaq First North 
och genomförde i samband med detta en kapitalanskaffning om 
cirka 100 mkr före emissionskostnader.

Året 2015 
I korthet
VÄ SENTLIGA HÄNDEL SER I PORTFÖL JBOL AGEN UT VECKLING

 

 

 

161,1SEK
2015-01-01

159,9SEK
2015-12-31

-0,7%
Förändring

Substansvärde/preferensaktie 

Mkr Mkr
Portföljbolag 2015-12-31 2014-12-31
Diamorph AB 176,9 159,0

Voff Science AB 160,0 25,6

Premune AB 98,3 207,3

OrganoClick AB 87,6 49,9

Episurf Medical AB 49,4 49,0

IRRAS AB 46,8 46,8

Xbrane Biopharma AB 41,8 9,9

Swecure AB 30,7 16,8

Övriga innehav 9,4 8,9

Totalt 700,9 573,0

Kassa 97,0 71,8
Kortfristiga fordringar 11,0 -

Långfristiga fordringar 7,5 8,0

Skulder -80,8 -0,3

Substansvärde 850,3 653,1

Antal preferensaktier - 3 772 264* 

Stamaktier - 2 200 000 

Antal A-aktier 1 042 719 -

Antal B-aktier 4 273 615** -

Verksamhetsbolag
Serendipity Ventures AB 114,3 -

* Inkluderar 122 140 st aktier som registrerades i januari 
2015 men likviden har kommit in i december 2015

**Inkluderar 484 215 st aktier som registrerades i januari 
2016 men likviden har kommit in i december 2015
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VD har ordet
Bästa aktieägare,
I mitt första VD-ord sedan jag tillträdde i oktober 2015 ska 
jag sammanfatta verksamhetsåret 2015, ett händelserikt år 
för Serendipity där majoriteten av våra innehav utvecklades 
positivt men också ett år där vi fick tackla en del motgångar.  

Verksamhetsåret 2015
För den positiva utvecklingen stod bl.a. OrganoClick som under 
året noterades på Nasdaq First North och rapporterade en om-
sättningstillväxt på nästan 50% vid årets utgång. Även Xbrane 
kunde ta viktiga kliv i utvecklingen genom ett viktigt tilläggs-
förvärv som banade väg för en börsnotering som materialise-
rades i februari 2016. Voff Science genomförde ett strategiskt 
förvärv i Sverige som gav bolaget närvaro i dagligvaruhandeln. 
Diamorph rapporterade det bästa året i bolagets historia, både 
vad gäller omsättning och rörelseresultat. Episurf hade en fin 
operationell utveckling, även om aktiekursen inte reflekterat 
det under året, där bolaget påbörjade både direktförsäljning och 
genomförande av operationer på nya geografiska marknader. 
Episurf fick också ytterligare patent godkända i USA och utökade 
produktportföljen med tre nya CE-märkta produkter.  

I november kom avkodningen av den dubbelblinda studie i hund 
som Premune och Swecure gemensamt genomfört. Trots att 
man i förstudier som genomförts såg positiva indikationer 
kunde vi konstatera att resultatet av hundstudien var negativt. 
Man kunde alltså inte statistiskt säkerställa någon signifikant 
effekt, något som fick negativ effekt på bolagens värdering och 
därmed också på substansvärdet i Serendipity.

Vi har historiskt valt att systematiskt undvika potentiellt binära 
utfall av det här slaget, vilket också varit huvudorsaken till att 
vi under en längre tid arbetat parallellt med inlicensiering av 

• Voff Science förvärvade det svenska bolaget 
Naturligt Hundtugg AB som är nischade 
inom premiumdjurfoder och djurgodis, 
ett strategiskt förvärv som utökade 
verksamheten till att också omfatta dagligva-
ruhandeln i Sverige.

• Den 15 oktober 2015 genomfördes en 
renodling av Serendipitykoncernen genom 
att Serendipity Ventures AB, som ägdes av 
Sdiptech AB, förvärvades av Serendipity 
Ixora. Serendipity Ventures är en företags-
generator som fokuserar på utveckling av 
bolag i väldigt tidig kommersialiserings-
fas, en verksamhet som varit central för 
Serendipity sedan start. Efter renodlingen 
äger Serendipity Ixora 100 procent av 
Serendipity Ventures och därmed behöver 
inte bolaget längre köpa över framtida bolag 
från företagsgeneratorn. Förvaltningsavtalet 
som fanns mellan Sdiptech och Serendipity 
Ixora upplöstes i samband med renodlingen 
och därmed upphörde också den vinstdelning 
som fanns bolagen emellan. Amin Omrani, 
tidigare VP of Business Development, ersatte 
Saeid Esmaeilzadeh som verkställande 
direktör, Saeid gick in som arbetande styrel-
seordförande i bolaget.
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redan marknadsintroducerade produkter för att komplettera 
den egna portföljen i Premune. Arbetet har i skrivande stund 
resulterat i sju inlicensierade produkter som planeras mark-
nadslanseras under andra halvan av 2016. Under året planerar 
Premune också att genom förvärv ha egen marknadsnärvaro i 
Norden, Storbritannien och Benelux. 

Jag är stolt över det vi har åstadkommit tillsammans med 
Premune så här långt och har stor tilltro till att vi nu kan se 
framemot ett spännande 2016 för bolaget.

Resultatet
Sammantaget konstaterar vi att substansvärdet per aktie 
i Serendipity inte utvecklats under året. Vår verksamhet 
kännetecknas av icke-cykliska värdeupp- och nedgångar, 
varför vi i vår kommunikation genom åren envist uppmanat 
till att se utvecklingen över 3-5 år som en mer rättvisande 
bild av Serendipitys utveckling. Men efter väldigt konsistent 
utveckling på över 20% per år sedan start är det förståeligt 
att förväntningarna på årsresultatet skruvas upp, även hos 
de mest rutinerade av investerare. Historiskt, före 2012 då 
externa investerare fick möjlighet att investera i portföljen, har 
dock utvecklingen i portföljen varit mer oregelbunden, med 
utveckling under 20% vissa år och väsentligt bättre andra år. 
Därför vill jag än en gång befästa vikten av långsiktighet i vår 
verksamhet. 

Renodlingen
Under årets sista kvartal genomförde vi en omstrukture-
ring där Serendipitys verksamhet renodlades från Sdiptech. 
Med åren har verksamheterna i Serendipity och Sdiptech 
utvecklas till en storlek och form där det inte längre finns en 
tydlig verksamhetskoppling mellan bolagen, något som inte 
minst ni aktieägare har uppmärksammat och haft önskemål 
kring. Effekten av renodlingen är en förenklad struktur där 
vinstdelning inte längre tillämpas, en tydligare organisa-

tionsstruktur samt att Serendipity nu äger verksamheten i 
Serendipity Ventures AB, företagsgeneratorn som historiskt 
skapat majoriteten av de bolag som idag finns i Serendipitys 
portfölj. Med den nya strukturen samt en dedikerad före-
tagsledning och styrelse på plats kan vi nu blicka framåt och 
fokusera på fortsatt utveckling av Serendipity och portföljbolagen.

Serendipity 2016
För flera av portföljbolagen har verksamhetsåret 2016 så 
här långt inneburit stora kliv framåt. Premune närmar sig 
lansering av flera inlicensierade produkter samtidigt som 
bolaget förvärvar lönsamma verksamheter inom samma fält. 
Både Premune och Voff Science har spännande förvärvs-
diskussioner som kan materialiseras redan före sommaren, 
Xbrane Biopharma noterades på Nasdaq First North och har så 
här långt följt tidsplanen mot en lansering av bolagets första 
produkt 2017. Vi ser således goda möjligheter för utveckling 
av den befintliga portföljen. Samtidigt bidrar det allt starkare 
varumärket Serendipity till att vi har ett stort inflöde av nya 
intressanta projekt inom ramen för verksamheten i Serendipity 
Ventures, något som vi är väldigt glada för. 

Sammantaget ser jag fram emot fortsatt utveckling under 
2016 och har stark tilltro till att vi är väl rustade för att kunna 
kapitalisera på de möjligheter som vi ser framför oss.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare för ert engagemang och 
för det förtroende vi har fått. Jag vill också ta tillfället i akt och 
välkomna alla nya aktieägare! 

Amin Omrani, VD
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SAEID ESMAEILZADEH  
Ordförande

Saeid Esmaeilzadeh är en serie entre-
prenör som har startat och medverkat i 
uppbyggandet av över 15 forskningsinten-
siva bolag inom olika industrier. År 2002 
blev Saeid sveriges yngsta docent. Han 
har  genom åren mottagit ett stort antal 
priser och utmärkelser för sin forskning 
och sina insatser som entreprenör. Saeid 
är adjungerad professor i oorganisk 
kemi vid Stockholms universitet. Han är 
också invald ledamot i Sveriges regerings 
referensgrupp för entreprenörer. 

CECILIA GUNNE 
Ledamot

Cecilia Gunne är en av Sveriges mest 
framstående skattejurister. Hon är 
advokat och partner på Lindskog 
Malmström Advokatbyrå. Cecilia har en 
bakgrund som domare vid kammarrätten 
i Stockholm och juridisk rådgivare vid 
finansministeriet. Hon är styrelseledamot 
i Beijer Invest AB, har skrivit 70 artiklar 
om olika svenska och internationella 
skattefrågor och en bok om svensk 
beskattning av stiftelser och föreningar.

ASHK AN POUYA  
Ledamot

Ashkan Pouya är en serieentreprenör och 
har varit inblandad i uppbyggandet av ett 
flertal forskningsbaserade bolag. Han 
var tidigare innovationsdirektör vid Lunds 
universitet och har studerat Business 
Administration vid Uppsala universitet, 
Queens University och WHU-Otto 
Besheim School of Management i 
Tyskland.

AMIN OMRANI 
Verkställande direktör

Amin Omrani har en utbildningsbakgrund inom industriell ekonomi och har grundat
samt drivit flera teknikbolag. Amin har arbetat inom Serendipitykoncernen sedan 
2009 i ledande roller som COO samt Vice President of Business Developement. 
Sedan hösten 2015 är han verkställande direktör för Serendipity Ixora. 

SERENDIPIT Y

Ledning och Styrelse
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CHRISTER HELLSTRÖM  
Ledamot

Christer Hellström har lång erfarenhet 
från en rad olika branscher och interna-
tionella organisationer. Han sitter idag 
bland annat i styrelsen för Proact IT 
Group AB, ett svenskt IT-företag noterat 
på Nasdaq OMX Small Cap. Han har 
tidigare varit VD för Connecta AB och har 
haft olika nyckelpositioner på Accenture 
under 20 års tid. Christer Hellström 
har en MBA i International Business 
från Handelshögskolan i Göteborg och 
Chalmers tekniska högskola och en 
magisterexamen i datavetenskap från 
Chalmers tekniska högskola.

BENGT-ARNE VEDIN 
Ledamot

Bengt-Arne Vedin började sitt yrkesliv 
med att praktisera innovation med ett 
flertal patent som resultat. Från mitten 
av 1970-talet har han kombinerat 
forskning med innovationspraktik och 
bland annat förestått en forsknings- 
stiftelse, och tjänat som professor vid 
KTH och Mälardalens Högskola. Han var 
regeringens innovationsutredare 1993 
och har författat 72 böcker. Idag är han 
bland annat styrelseledamot i AFSR, 
svensk-franska forskningsföreningen.

HÅK AN GUSTAVSSON 
Ledamot

Håkan Gustavsson är utbildad 
civilekonom vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Han har arbetat i interna-
tionella företag i närmare 30 år och har 
bland annat innehaft olika befattningar 
inom ekonomi och operations på Unilever, 
Young & Rubicam, MediaEdge, GoupM, 
WPP, ENEA och Niscayah. Idag arbetar 
han som CFO på Beijerinvest och är aktiv 
inom alla dess olika verksamhets-
områden såsom industri, handel, 
fastigheter, skogsbruk, kapitalförvaltning 
och företagsförvärv.
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Xbrane Biopharma listades
på Nasdaq First North
3 februari 2016

Xbrane Biopharma AB
Bolagets vision är att tillgängliggöra kostnadseffek-
tiva läkemedel till den del av världens befolkning 
som lider av allvarliga sjukdomar, men som saknar 
möjligheten att finansiera adekvat behandling, 
samt att minska kostnadsbördan för sociala 
välfärdssystem.

Xbranes långsiktiga målsättning är att bli världs- 
ledande inom sin nisch, komplexa generika- 
läkemedel.

011Å R SRED OV ISNIN G 2015SERENDIP I T Y I XO R A



Å R SRED OV ISNIN G 2015 SERENDIP I Y I XO R A012



013Å R SRED OV ISNIN G 2015SERENDIP I Y I XO R A

2 VERKSAMHET 

Verksamhet 14

Kommersialiseringsmodell 16

Värderingsprinciper 18

 Verksamhet 



014 Å R SRED OV ISNIN G 2015 SERENDIP I T Y I XO R A

VERK SAMHE T 

AKTIV HUVUDÄGARE
Serendipity tar en aktiv roll som 
huvudägare och arbetar nära portfölj- 
bolagen med så väl större strategiska 
beslut och exekvering som med driften 
av den dagliga verksamheten. Genom 
kontinuerlig bearbetning i en iterativ 
process utvecklas företagen enligt 
den kommersialiseringsmodell som 
Serendipity tillämpar.  

INVESTERINGAR
Varken ledningens kärnkompetens eller 
de kommersialiseringsmodeller som 
tillämpas är branschspecifika, vilket 
medför större valfrihet vid potentiella 
investeringar. Portföljen består för 
närvarande av elva bolag som kan delas 
in i fem sektorer: cleantech, biotech, 
avancerad materialteknik, medicinteknik 
och animal health.

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE
Serendipity 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 Serendipitys ledning inte någon 
anledning till en försäljning av bolaget. 

Serendipitys verksamhet är att identifiera, investera i och 
utveckla tillväxtbolag som bidrar till en bättre värld

Serendipitys största innehav enligt aktuell position i kommersialiseringsmodellens utvecklingsfaser

Portföljbolagen

Diamorph

Voff Science

Organoclick

Episurf Medical

IRRAS

Xbrane Biopharma

Premune

Swecure

TECHNICAL
INVENTION

BUSINESS
INVENTION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
OPERATION

GROWTH

Varje enskilt bolag i Serendipitys 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 arbetar systematiskt 
med mål, riktlinjer och uppföjning för 

respektive bolag. Serendipity är drivande 
i strategiutvecklingsarbetet och tillser 
att portföljbolagens ledning har rätt 
kompetens och resurser för att nå 
uppsatta mål. 

Serendipity besitter i regel minst en 
styrelsepost i varje enskilt innehav i 
rollen som styrelseordförande eller 
styrelseledamot. Serendipitys kommer-

sialiseringsmodell delar upp portföljbo-
lagens utveckling i fem olika faser. De 
bolag som formar Serendipitys portfölj 
spänner över fyra faser. Serendipity har 
en balanserad portfölj i detta avseende.
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S TR ATEGIER

+

IDENTIFIERA & UTVECKLA
Serendipity startade sin verksamhet genom att grunda och utveckla företag 
baserat på ledande forskning. I tolv års tid har Serendipity utvecklat processer 
för att genom ett aktivt ägande systematiskt skapa kommersiellt gångbara 
bolag. Lejonparten av alla bolag i portföljen har grundats av Serendipity.

TEKNOLOGIINFUSION
I vissa av portföljens mer mogna bolag har Serendipity applicerat en förvärvs-
strategi med mål att implementera och kombinera bolagets teknologi med 
det förvärvade företagets befintliga produktion, distributions och försäljnings-
kanaler. Serendipity arbetar kontinuerligt med att identifiera möjligheter till 
ytterligare expansion genom passande tilläggsförvärv. 

FÖRVÄRV &  TILLVÄXT
Tid till annan identifierar Serendipity marknadsledande företag inom snabbt 
växande nischmarknader, inte sällan med hög grad av fragmentering och 
möjlighet till konsolidering. Förvärv och expansion på nya marknader passar 
väl in i Serendipitys långsiktiga mål och nyttjar den kompetens som bolaget 
ackumulerat. 

Värdeskapande strategier
Serendipity tillämpar flera olika strategier för att skapa värde och tillväxt i portföljbolagen. Nedan illustreras samt beskrivs de 
modeller som applicerats på de befintliga bolagen i Serendipitys portfölj.

Grundat av Serendipity
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Serendipty tillämpar en väldefinierad modell för kommersialisering och 
utveckling av innovativa tillväxtbolag. 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.

Kreativa dansen - den iterativa innovationsprocessen

VERK SAMHE T

Kommersialiseringsfaserna 
I korthet

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 flertal gånger innan den slutligen 
mynnar ut i en konkret produkt. Bolags- 
utvecklingen genom dessa faser 
karaktäriseras av en iterativ process 
där tidig involvering och tät dialog med 
potentiella kunder och samarbetspart-
ners styr utvecklingen efter 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 bolagen 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 utveck-
lingsteamen för att kunna möta kom-
mersialiseringens dynamiska process. 
Bolagens forsknings- och utvecklings- 
team arbetar ständigt med utveckling av 
nya produkter, för vilka utvecklingspro-
cessen genomgående är densamma.

Industriella 
partners

Fokus på team

Idé

Slutprodukt

FoU

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 under kommersialiseringsprocessen, vilket 

ofta innebär att den 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 "fan-
tominnovationen" eftersom det är den som startar hela den process 
som sedermera mynnar ut i en kommersiell produkt eller tjänst.
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Technical invention
Forskningsresultat och idéer utvärderas utifrån 
kriterier som marknadspotential, differentieringsnivå, 
skalbarhet, patent samt upphovspersonernas renommé 
inom respektive område.

Business invention
För varje nytt projekt tillsätts ledning och operativa 
funktioner som skall leda utvecklingsarbetet, initiera 
partnersamarbeten samt driva kundfinansierade ut-
vecklingsprojekt. 

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

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

Growth
Bolaget har befäst sin position på rådande marknader 
och arbetar för att öka sin marknadsandel, leverera nya 
produkter och tjänster genom att etablera sig inom fler 
segment.

Serendipity Ventures
Serendipity Ventures är Serendipitys före-
tagsgenerator som fokuserar på utveckling 
av bolag i de allra tidigaste faserna. I regel 
flyttas bolagen ut från Serendipity Ventures 
verksamhet under Business creation-fasen 
för att ansluta till Serendipity portfölj av 
direktägda bolag.  

Kommersialiseringsfaserna beskrivna i korthet

Customers
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Serendipity värderar samtliga innehav till verkligt värde i enlighet med 
IFRS1 redovisningsprinciper. Följande värderingsmetoder appliceras för 
att ta fram verkligt värde.

1. Noterade innehav värderas till marknadspris

2. Senaste nyemission där externa investerare har investerat nytt 
kapital eller nyligen genomförda transaktioner i bolagets aktie

3. Om varken alternativ 1 eller 2 nämnda ovan är tillämpbara, 
används benchmarking och diskonterat kassa flöde som 
underlag för värdering. Benchmarking innebär jämförelse med 
marknadsvärdet av liknande bolag

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

Värderingsprinciper 
Serendipity

Bolag Värderingsprincip
Diamorph 2

Voff Science 2

Premune 2

OrganoClick2 1

Episurf Medical2 1

IRRAS 2

Xbrane Biopharma 2

Swecure 3

Övriga innehav 2

Portföljbolag Bolagsvärde (Mkr)
Serendipitys 

innehav  (Mkr)
Serendipitys 

andel
Andel av 

portföljen
Andel av 

substansvärdet
Diamorph 736,3 176,9 24,0% 25,2% 20,8%

Voff Science 167,2 160,0 95,7% 22,8% 18,8%

Premune 200,0 98,3 49,2% 14,0% 11,6%

OrganoClick2 466,5 87,6 18,8% 12,5% 10,3%

Episurf Medical2 279,4 49,4 17,7% 7,0% 5,8%

IRRAS 175,2 46,8 26,7% 6,7% 5,5%

Xbrane Biopharma 94,8 41,8 44,1% 6,0% 4,9%

Swecure 50,7 30,7 60,6% 4,4% 3,6%

Övriga innehav 817,7 9,4 N/A 1,3% 1,1%

Totalt 2 987,8 700,9 100,00% 82,4%

Verksamhetsbolag
Serendipity Ventures 114,3 114,3 100% 13,4%

Kassa 97,0 11,4%

Fordringar 18,5 2,2%

Skulder -80,8 -9,5%

Substansvärde 850,3

Antal aktier 5 316 334

Pris per aktie 159,9

Portföljens värdefördelning 
enligt tillämpade värderings- 
principer

Värderingsprinciper och värderingshierarki

70%

1
2
3

76%

20%

4%

1IFRS eller International Financial Reporting Standards är ett internationellt regelverk som tillämpas av alla svenska bolag noterade på börsen. 
2 Noterat bolag
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Anders Wall tackas av 
för sin tid i Serendipitys 
styrelse och får motta 
en hedersjacka
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Anders Wall 
Anders Wall är industrialist och finansman med 
bred affärsmässig och finansiell erfarenhet. 
Han har varit styrelseledamot i ett stort antal 
börsbolag, bl.a. ordförande i AB Volvo samt 
ledamot i Handelsbanken, Industrivärlden och 
Skandia. Utöver detta är han ordförande i det 
börsnoterade bolaget Beijer Alma AB och i 
Anders Walls Stiftelse samt Kjell och Märta 
Beijers Stiftelse.
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Diamorph 
Advanced Materials 
FÖRETAGET
Diamorph levererar avancerade material- 
lösningar för särskilt krävande 
industriella tillämpningar. Gruppen är 
väldiversifierad och levererar en rad 
olika produktteknologier till en mängd 
industrier.I dag har koncernen fler än 270 
anställda som arbetar med produktion, 
utveckling och försäljning fördelade på 
två enheter i Storbritannien och Tjeckien. 

UTMANING
Idag bidrar avancerade material till 
mervärde för slutprodukter inom 
sektorer som byggnadskonstruktion, 
energi, transport (sjöfart, järnväg, 
fordon) och ett antal olika industriella 
process-anläggningar. Diamorph arbetar 
med en mängd olika materialplattfor-
mar, inklusive keramik, fiberförstärkta 
polymerer och metaller. Utvecklingen av 
effektiva lösningar för gruppens kunder 
är en förutsättning för fortsatt tillväxt.

LÖSNING
Diamorph fokuserar på ett antal specifika 
nischer inom de marknader bolaget 
verkar. Bolagets material kombinerar 
oftast flera olika egenskaper för att lösa 
krävande industriella utmaningar, som 
höga temperaturer, slitstyrka, kemisk 
stabilitet och värmeledningsförmåga. 

Produkterna är utformade för att utöka 
livslängd, prestanda och tillförlitlighet 
hos komponenter i kundernas
tillämpningar. 

Affärsmodellen kräver nära samarbete 
med kunderna under produktutveck-ling-
en och resulterar i höga inträdesbar-riä-
rer för konkurrenter.

AFFÄRSMODELL
Diamorph har två huvudaffärsområden: 
lager- och slitkomponenter och högtemp- 
eraturmaterial. 

Som exempel på högtemperatursma-
terial kan nämnas: brandskydd som 
expanderar i händelse av brand för att 
täta håligheter i byggnader och stoppa 
branden från att sprida sig och transport- 
rullar som tål höga temperaturer under 
tillverkningen av keramiska plattor, glas 
och aluminiumplåtar. 

Som exempel på slitkomponenter och 
lager kan nämnas vattensmorda propel-
leraxellager för fartyg och smörjningsfria 
glidlager i boggier för passagerar- och 
godståg. 

MARKNAD
Diamorph diversifierade affärsmodell 
innebär att bolagets största kund står 
för mindre än 3 procent av den totala 
omsättningen och topp tio kunderna står 
tillsammans för mindre än 20 procent av 
intäkterna. 

Diamorph är marknadsledande i vissa 
av de nischmarknader som bolaget 
verkar inom. Dessa kompletteras med 
marknader där Diamorph kan växa på i 

en snabbare takt genom att tillföra nya 
produkter eller lösningar för sina kunder 
och därigenom skapa nya affärsmöjlighe-
ter. Kunderna inkluderar bland annat ett 
antal stora multinationella OEMer.

Diamorph har en global kundbas med 
försäljning i över 60 länder. Bolaget 
bedriver även direktföljning i Sverige, 
USA, Kanada, Tyskland, Frankrike och 
Italien. Dessa team kompletteras med 
ett globalt nätverk av agenter och 
distributörer på övriga marknader.
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STYRELSE
Ashkan Pouya      Ordförande
Saeid Esmaeilzadeh     Ledamot
Anders Mörck     Ledamot
Anthony Moore               Ledamot

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

Portföljbolagets andel 
av Serendipitys portfölj 

Serendipitys
andel i portföljbolaget

Serendipity

Andra ägare

STATUS

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2003

LEDNING
Gordon MacLeman      CEO
Mark Hutchison      CFO

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 bygg.

Gordon MacLeman
VD, Diamorph

Gordon har ekonomiexamen från University of Glasgow och har i 
31 år arbetat inom coating- och kemikalieindustrin åt företag som 
Courtaulds plc och Akzo Nobel. Han har innehaft flera ledande 
befattningar på Akzo Nobel, senast som VD för en
av deras framstående europeiska coatingbolag.

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• Bolaget genomförde en refinansiering av sin obligation, 
vilket innebär lägre fasta kostnader

• Bolaget flyttade sin svenska FoU-verksamhet till fabriken i 
Manchester

• Gordon MacLeman tillträdde som ny vd

• Ett nytt slitmaterial, Ferobide, lanserades

18%

Episurf

28%

IRRAS

49%
Premune

61%
Swecure

24%

Diamorph

19%

Organoclick

44%
Xbrane

96%
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25%

13%

6%

7%

7%

14%

4%
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Episurf Medical 
Pioneers in intelligent implants for joints
FÖRETAGET
Episurf Medical grundades 2008 och 
erbjuder människor med smärtsamma 
ledskador ett aktivare och friskare 
liv genom skräddarsydda intelligenta 
implantat. Episurf sätter patienten i 
centrum för design av implantat och 
kirurgiska instrument. Genom att 
kombinera avancerad 3D-bildteknik 
med den senaste tillverkningstekniken 
anpassar Episurf inte bara varje implantat 
utan även de kirurgiska instrumenten för 
patientens unika skada och anatomi. Detta 
för att säkerställa en snabbare, säkrare 
och effektivare patientunik behandling för 
ett aktivare och friskare liv.

UTMANING
De existerande behandlingsformer som 
reparerar broskskador ges främst till 
yngre patienter (under 35 år) vilket innebär 
att patienter över 35 år är hänvisade till 
icke kirurgiska behand-lingsalternativ 
eller, i senare skeden av sjukdomen, 
utbyte av leden genom protesoperation. 
En 35-årig patient med svåra smärtor 
och stela leder på grund av broskskador 
kan dras med kronisk ledvärk och 
begränsade aktivitetsmöjligheter i flera 
decennier innan en knäprotesoperation 
kan bli aktuell. För denna patientgrupp 
är befintliga behandlingsmetoder inte 
tillräckliga och det finns ett stort behov av 
att effektivt kunna behandla dessa skador 
vid skadans uppkomst. Vidare saknas 
säkra behandlingsmetoder även för de 
yngre patienterna som värdesätter en 
kort och snabb rehabilitering för att kunna 
återgå till ett aktivt liv.

LÖSNING
Episurf Medicals produktportfölj för 
knän omfattar produkter som främst 
syftar till att behandla patienter i 
åldrarna 35–65 år med de flesta typer 
och storlekar av broskskador i knäleden, 
från tidig broskskada till initial artros. 
Genom att kombinera avancerad 
3D-bildteknik med den senaste till-
verkningstekniken, anpassar bolaget inte 
bara varje implantat utan även kirurgiska 
instrument till patientens skada och 
anatomi. På så sätt säkerställs att varje 
patient erhåller en behandling, perfekt 
anpassad för patientens anatomi för att 
säkerställa en snabbare, säkrare och 
bättre patientunik behandling för ett 
aktivare och friskare liv.

AFFÄRSMODELL
Episurf Medicals affärsmodell syftar till 
att omdefiniera den ortopediska industrin 
genom att tillhandahålla en interaktiv 
webbaserad IT-plattform som ger 
ortopediska kirurger komplett ortopedisk 
information innefattande ett patient-
anpassat diagnostiskt verktyg i 3D, en 
pre-operativ kirurgisk rapport som stöd 
för patientanpassad kirurgisk planering 
samt patientanpassade behandlingslös-
ningar i form av implantat och kirurgiska 
verktyg. Målet är att förbättra kirurgisk 
precision och standardisera kirurgiska 
ingrepp för att leverera tillförlitliga, 
operationsresultat för ortopeder samt 
utmärkta kliniska resultat för patienter.

MARKNAD
Artros är den vanligaste ledrelaterade 
sjukdomen som bryter ner brosk i 
människors leder. Utbredningen ökar 
på global basis i takt med åldrande 
befolkning och ökad medelvikt.
Episurf Medicals befintliga produkter 
2016 är främst avsedda för patienter i 
åldersintervallet 35–65 år, som snabbt 
behöver återgå till ett aktivt liv samt 
för patienter oavsett ålderskategori 
som även lider av underliggande 
benskador (osteokondrala defekter). 
Det är en betydande patientgrupp med 
fokala broskskador av traumatiskt eller 
degenerativt ursprung (pre-artros) som 
idag saknar adekvata behandlings-
alternativ och som är i stort behov av 
nya effektiva behandlingsmetoder. Cirka 
3,6 miljoner patienter över hela världen 
uppskattas ha symtomatisk knäartros 
som befinner sig i det så kallade ”stora 
behandlingsgapet”. Detta är patienter 
med tidig ensidig artros i aktiv ålder. De 
är för unga och aktiva för knäprotesoper-
ationer men för gamla, och har för stora 
skador, för att kunna behandlas med 
traditionella metoder för broskskador. 
Undersökningar i USA visar också att 
medelåldern för dem som drabbats 
av artros har gått ner från 72 till 56 år 
mellan 1990 och 2010, det vill säga 16 år 
på två decennier. 
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Episurf Medical 
Pioneers in intelligent implants for joints

Rosemary 
Cunningham Thomas
VD, Episurf Medical

Rosemary har en kandidatexamen i farmaci från University 
of Science i Philadelphia samt ekonomistudier vid University 
of Pennsylvania. Hon har bred erfarenhet av att leda bolag 
genom tillväxtfaser till att bli branschledande aktörer med god 
lönsamhet. Rosemary har bland annat varit vd för UK-baserade 
ToHealth Ltd. och General Manager & President Europe för 
Galil Medical. Dessförinnan var hon sälj- och marknadschef för 
CR Bard Inc., som är listade på New York-börsen. Rosemary 
har även haft flera nyckelpositioner på Smiths Industries Med 
Systems (idag Smiths Medical), 

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

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2008

LEDNING
Rosemary Cunningham Thomas    CEO
Pål Ryfors      CFO
Jeanette Spångberg      COO

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• Direktförsäljning i Tyskland och Storbritannien inleddes

• Rosemary Cunningham Thomas tillträdde som ny vd

• Bolaget tillfördes 120 miljoner kronor (före emissionskost-
nader) genom en företrädesemission

• Ett medicinskt råd, Clinical Advisory Board, bestående av 
europeiska Key Opinion Leaders inrättades

• Bolaget erhöll CE-märkning för sin tredje samt fjärde 
produkt:  Episealer® Femoral Twin och Epiguide® MOS

• Patent erhölls i USA avseende bolagets kirurgiska kit, 
dvs den patientunika guiden, Epiguide®, och tillhörande 
kirurgiska verktyg, Epikit®.

FAKTA
Episurf Medical är grundat av Serendipity (som 
en spin-off från bolaget Diamorph) tillsammans 
med forskare på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Episurf är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap 
sedan juni 2014.

Portföljbolagets andel 
av Serendipitys portfölj 

Serendipitys
andel i portföljbolaget

Serendipity

Andra ägare

STATUS
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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 Biokompositer. År 2010 
blev företaget utsett till 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 2015 blev bolaget även 
utsett till ett av årets 100 mest hållbara 
bolag genom att komma med på den 
globala listan Sustainia 100.  

UTMANING
Mängden av industriella och kommersiella 
tillämpningar som kräver fiberbaserade 
material som trä, biokompositer eller 
textila material är mycket stor och 
fortsätter växa då cellulosafibern är vår 
största källa till förnyelsebara material. 
Dessa material och applikationer 
behandlas emellertid ofta med stora 
mängder kemikalier för att ge materialen 
olika egenskaper (till exempel vatte-
navvisande förmåga hos textilier och 
röt- eller flamskyddat virke). Flera av 
dessa kemikalier är giftiga eller bioacku-
mulerande som exempelvis tungmetaller 
och biocider som används i tryckimpreg-
nering av trä eller giftiga PFAS-ämnen 
som används vid impregnering av textiler. 
Bristen på effektiva och miljövänliga 
alternativ är idag ett problem som alltmer 
tas upp i debatten och efterfrågas av 
konsumenterna.

LÖSNING
OrganoClick har utvecklat en miljövänlig 
teknologi som imiterar naturens 
egna kemiska processer och nyttjar 
biobaserade, ”gröna” molekyler som 
ersättning till dessa giftiga kemikalier vid 
tillverkningsprocessen av en mängd olika 
fiberbaserade material. I flera fall kan 
bolagets produkter även sänka energiför-
brukningen i produktionen. OrganoClicks 
miljövänliga teknik modifierar fibrerna 
i materialen på ett miljövänligt sätt och 
kan ge dem ökad styrka, vattenrepel-
lens 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 teknisk 
textil 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 tio patentfamiljer varav fem är 
beviljade och fem är under behandling.

MARKNAD
OrganoClick verkar inom marknaderna 
för röt- och flamskyddat virke, vat-
ten-avvisande textilier och avancerade 
biokompositmaterial. Dessa marknaders 
totala värde överstiger 60 miljarder 
USD. Konkurrenterna skiljer sig mellan 
segmenten och består både av kemika-
liejättar 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 vatten- 
avvisande textiler. OrganoClick och 
dotterbolaget OrganoWood levererar 
till en mängd välrenommerade kunder 
inom bygg- och textilbranschen 
men även inom specialområden där 
fiberbaserade material används som 
tillverkare av begravningskistor. Inom 
bygg är återförsäljare av OrganoWoods 
produkter bland annat K-rauta, XL-BYGG, 
Woody, Optimera och Bygma i Sverige, 
Kodin Terra i Finland och Optimera i 
Norge. Inom textil levererar bolaget till 
bland andra svenska Almedahls och 
taiwanesiska Chang-Ho Fibers. Det 
första svenska modemärke som införde 
OrganoClicks teknologi var FilippaK. 
Bolaget samarbetar även med Nyarp, 
Sveriges största tillverkare av begrav-
ningskistor till vilket bolaget under 2016 
kommer börja leverera biokompositmaterial. 
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Mårten Hellberg
VD, OrganoClick

Mårten 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 elitidrottskarriär inom kanot där han var medlem i det 
svenska paddling-teamet under 12 år.

STYRELSE
Ashkan Pouya     Ordförande
Claes-Göran Beckeman     Ledamot
Armando Cordova     Ledamot
Bertil Hagman     Ledamot
Göran E. Larsson     Ledamot

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2006

LEDNING
Mårten Hellberg      CEO
Jessica Sundborg      CFO
Elisabet Heinrich      CMO

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• Den 16 februari 2015 listades bolaget på Nasdaq First 
North. I samband med denna listning genomfördes en 
kapitalanskaffning om 75 miljoner kronor för att finansiera 
OrganoClicks internationella expansion

• Under hösten flyttades hela verksamheten till en ny 
anläggning om 3 600 m2 innehållande nytt kontor, labb och 
produktionsanläggning

• Inom affärsområdet Fiberkompositer & Pappersprodukter 
byggdes den första produktionslinan för fibergjutning i 
bolagets nya fabrik

• Flera viktiga distributionsavtal i både Europa och Asien har 
slutits under hösten som inledning på bolagets internatio-
nella expansion

• Modebolaget Filippa K blev först att använde bolagets 
Durable Water-Repellent-teknik i sina kläder. OrganoClick 
har även tecknat distributionsavtal avseende DWR-teknik för 
textil på den kinesiska och taiwanesiska marknaden

FAKTA
OrganoClick grundades 2006 av Serendipity Inno-
vations och VD Mårten Hellberg tillsammans med 
forskare från Stockholms universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Bolaget har blivit ut-
nämnt 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). OrganoClick är listat på Nasdaq First 
North sedan februari 2015.

Portföljbolagets andel 
av Serendipitys portfölj 

Serendipitys
andel i portföljbolaget
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Premune

FÖRETAGET
Premune är ett bioteknikföretag fokuserat 
på veterinärmarknaden. Bolaget utvecklar 
och kommersialiserar innovativa 
kosttillskott, veterinärläkemedel samt med-
icintekniska produkter, primärt för hundar 
och katter. Bolagets egna utvecklingsprojekt 
är baserade på ledande forskning inom 
immunologi och mikrobiologi genom ett nära 
samarbete med forskare från Sahlgrenska 
Akademin och Göteborgs Universitet. 

Under hösten 2014 påbörjade bolaget 
en strategi med in-licensiering av redan 
marknadsklara produkter som ett 
komplement till bolagets egna utvecklings-
projekt. Den kommersiella planen inkluderar 
regionala förvärv, huvudsakligen för att 
påskynda uppbyggnad av säljstruktur och 
nå nya marknader, samt in-licensiering för 
att injicera nya produkter och teknologier till 
denna säljplattform. Bolagets in-licensie-
ringsstrategi möjliggör snabb uppbyggnad 
av en kommersiell produktportfölj med goda 
marginaler. Satsningen kan göras till låg 
initialbetalning, då dessa licensprodukter 
huvudsakligen finansieras genom royalty- 
och milstolpsbetalningar. 

Bolaget har för närvarande en kommersiell 
produktportfölj bestående av sju in-licensie-
rade produkter inriktade mot hudproblem, 
mag- och tarmproblem, samt ögonproblem. 
Därmed berör Premune flera av de största 
problemområdena inom veterinärmedicin. 
Bolaget har idag en stark pipeline med flera 
pågående förvärvs- samt licensdialoger inom 
såväl befintliga som nya terapiområden. 

UTMANING
Hudproblem samt mag- och tarmproblem 
representerar två av de vanligaste 
orsakerna för veterinärbesök. Sjukdoms-
områdena, som ofta orsakas av allergi 
mot kvalster, födoämnen och pollen, yttrar 
sig framförallt i form av kronisk klåda 
och diarré - vilket sänker livskvaliteten 
för såväl djur som ägare, samt medför en 
livslång, kostsam behandling. Mag- och 
tarmproblem kan även orsakas av tarm-
inflammation, IBD, vilket inte bara kräver 
omständlig kronisk behandling, utan även 
kan leda till allvarliga följdproblem som 
uttorkning och viktminskning. Andra vanliga 
problemområden hos hundar och katter 
inkluderar bland annat öronproblem, ögon-
infektioner, ledsmärtor och njurproblem.   

LÖSNING
Premune har idag exklusiva mark-
nadsrättigheter för sju kommersiella 
produkter under varumärkena; REDONYL 
och RETOPIX för hudproblem, NORMALIA 
för mag- och tarmproblem, samt OCULVET 
för ögonproblem. Rättigheterna gäller 
för nyckel-marknader i Europa, med 
möjlighet att expandera till andra 
geografiska områden däribland 
Nordamerika och Asien.  

Utöver den kommersiella produktportföljen 
äger Premune exklusiva patenträttigheter till 
befintliga samt framtida upptäckter från en 
grupp forskare i Göteborg. För närvarande 
bedriver bolaget egen utveckling av PRE02, 
ett terapeutiskt tillskott för att återställa en 
normal tarmmiljö för hundar och katter med 
mag- och tarmproblem. 

AFFÄRSMODELL 
Initial marknadslansering av REDONYL®, 
RETOPIX®, NORMALIA® och OCULVET® i 
Europa är planerad till andra halvan av 
2016. Bolaget anammar en affärsmodell 
med veterinären i centrum, där samtliga 
produkter kommer att säljas enbart genom 
veterinärklinker.  Under 2016 planerar 
Premune, genom regionala förvärv, att 
ha egen marknadsnärvaro i Norden, 
Storbritannien samt Benelux. Marknader 
där bolaget ej har egen närvaro kommer 
inledningsvis att nås genom strategiska 
samarbeten med lokala sälj- och marknads- 
partners. 

MARKNAD
Med fokus på hund- och kattmarknaden 
är Premune verksamt inom den 
emotionella delen av animal health. Detta 
är en konjunkturoberoende bransch med 
stabil tillväxt som fortsätter att trotsa 
ekonomiska kriser utan ett enda år med 
negativ tillväxt sedan 1980-talet. En 
betydande faktor till den starka tillväxten 
inom veterinärmarknaden är demografiska 
förändringar. Hundar och katter ses 
idag alltmer som naturliga familjemed-
lemmar, en attitydförändring som även 
återspeglas i hur mycket djurägare är 
villiga att spendera på sitt husdjurs hälsa. 
Idag uppskattas det att hela 68 % av de 
amerikanska hushållen har minst ett 
husdjur.  Premune är verksamt inom de två 
snabbast växande segmenten, veterinärvård 
samt receptfria läkemedel. 
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Viktor Karlsson
VD, Premune

Viktor 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.

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

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2011

LEDNING
Viktor Karlsson      CEO
Carl K. Johnson      CMO
Mickey McDermott      CCO
Sofia Östman      CCD

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• Bolaget skrev exklusivt licensavtal med Innovet Italia 
avseende REDONYL och RETOPIX för hudproblem, 
NORMALIA för mag- och tarmproblem, samt OCULVET för 
ögonproblem 

• Bolaget flyttade in i nya forskningslokaler i BioVentureHub - 
AstraZeneca

• Bolagets kohortstudie avseende PRE01, allergiprevention, 
uppvisade ingen effekt och beslut togs att tillsvidare avbryta 
utveckling av PRE01.

FAKTA
Premune bildades år 2011 av Serendipity tillsam-
mans med forskare från Göteborgs universitet, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska 
akademin. 

Portföljbolagets andel 
av Serendipitys portfölj 
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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 till-
fredställande sätt och leder ofta till 
dåligt utfall. IRRAS har utvecklat ett 
unikt katetersystem som monitorerar, 
administrerar och dränerar vätskor in och 
ut ur kroppen. Detta innebär att blödningar 
och andra vätskor kan dräneras utan 
problem med blockering eller efterlämnad 
av blodrester, vilket leder till förbättrad 
behandlingsutkomst. Med stöd av 
bolagets goda kliniska resultat har IRRAS 
redan etablerat försäljning bland annat 
på den tyska marknaden med ett antal 
kontrakterade neurokirurgiska center. 
Bolaget har även erhållit reimbursement 
(inkluderats i ersättningssytemet) för sitt 
katetersystem på den tyska marknaden.

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 en stor 
utmaning då de system som används 
idag ej kan leverera tillräckliga koncen-
trationer av den aktiva substansen utan 
omfattande biverkningar.

LÖSNING
IRRAS kateterteknologi har använts 
på över 50 patienter med önskat 
kliniskt resultat där inga dödsfall har 
rapporterats kopplat till behandlingen. 
Inte heller några fall av blockage av 
dränagekatetern eller infektioner 
har rapporterats, vilket utgör de två 
största komplikationerna med dagens 
behandlingar. Nämnvärt är att antalet 
intensivvårdsdagar reducerades med 
upp till 70 %. 

IRRAS produkt IRRAflow™ är idag det 
enda systemet som kombinerat kan 
monitorera intrakraniellt tryck (ICP), 
simultant dränera och administrera 
vätskor samt lokalt leverera 
läkemedel för sjukdomar i det centrala 
nervsystemet. Detta innebär dels att 
blödningar och andra vätskor kan 
dräneras utan problem med blockering 
eller efterlämnad av blodrester samtidigt 
som systemet möjliggör att en stor volym 
läkemedel sköljer sjukdomsområdet 
lokalt, vilket ökar effektiviteten och och 
minskar eventuella biverkningar till följd 
av behandlingen.

AFFÄRSMODELL
IRRAS teknologiplattform kan 
appliceras på tre typer av hjärnblödning: 
Intracerebral hjärnblödning som uppstår 
inuti hjärnan, subaraknoidal hjärn- 
blödning som uppstår i området som 
omger hjärnan samt Subdural hematoma 
som uppkommer genom trauma mot 
huvudet vid exempelvis en trafikolycka 
eller på grund av hög ålder och 

försvagade blodkärl. IRRAflow™ består 
av en engångskateter och medföljande 
pump som möjliggör administration och 
dränage av vätskor med mycket hög 
precision. IRRAS har två patentfamiljer 
som omfattar konstruktion, metod och 
mekanism (beviljat i EU (33 länder), USA, 
Japan, Kanada, Australien, Ryssland och 
Kina. Patentsökt i Indien.).

MARKNAD
Den adresserbara marknaden för 
teknologiplattformen är cirka 4 Mdkr 
årligen globalt. Bolagets produkt är idag 
inkluderat i det tyska ersättningssyte-
met för behandling av patienter med 
hjärnblödning. Tyskland har en av 
de högsta hjärn- och subduralblöd-
nings-prevalenserna jämfört med andra 
länder i Europa likaså de högsta reim-
bursementnivåerna för hjärnblödning 
i Europa. För resterande marknader 
i Europa kommer IRRAS att använda 
sig av distributörer som säljer och 
marknadsför katedersystemet på den 
lokala marknaden. Under året kommer 
även en FDA (510K)-ansökan att lämnas 
in och beräknas godkännas tidigt 2017. 
Därefter kommer IRRAS att påbörja 
kommersialiseringen i USA under andra 
halvåret 2017.

IRRAS 
Intelligent Fluid Management System
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Kleanthis G. Xanthopoulos Ph.D.
Arbetande styrelseordförande, IRRAS

STYRELSE
Kleanthis G. Xanthopoulos Ph.D Ordförande
Marios Fotiadis    Ledamot
Saeid Esmaelzadeh    Ledamot
Christos Panotopoulos    Ledamot
Anders Wiklund    Ledamot

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2011

LEDNING
Kleanthis G. Xanthopoulos Ph.D. Acting CEO
Christos Panotopoulos M.D., Ph.D. Chief Medical Officer
Karl-Matthias Moehlmann M.Sc. M.B.A  VP commercial Operations

FAKTA
IRRAS AB är ett medicintekniskt företag. Bolaget har 
utvecklat "first in class"- instrument och katetrar för 
klinisk, övervakning och kirurgiska applikationer för 
hjärnåkommor. 

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• IRRAS rekryterade under 2015 Kleanthis G. Xanthopoulos 
som ny arbetande styrelseorförande

• Bolaget genomförde under året en emission som tillförde  
30 Mkr i tillväxtkapital för fortsatt marknadsetablering i 
främst Europa, där bolagtes kateter har mottagits väl. 

• IRRAS har även initierat processen för en FDA-ansökan 
(510K)-ansökan.

Kleanthis har en lång erfarenhet inom life science. Han har bland 
annat varit grundat och varit VD för börsnoterade Regulus, varit 
grundare och VD för Anadys Pharma som förvärvades av Roche 
för $ 230M och VD för Venture Capital bolaget Enterprise Partners. 
Kleanthis har en M.Sc. Ph.D. i molekylärbiologi från Karolinska 
institutet i Stockholm och är docent vid Karolinska institutet.

Portföljbolagets andel 
av Serendipitys portfölj 
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Xbrane Biopharma 
High Demand Complex Generics
FÖRETAGET
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag 
specialiserat på utveckling och 
produktion av komplexa generika 
läkemedel. Bolaget fokuserar på två 
specifika marknadssegment; generika på 
läkemedel med kontrollerad frisättning 
och biosimilarer (generika på biologiska 
läkemedel). Läkemedel med kontrollerad 
frisättning har en formulering som 
möjliggör att den aktiva substansen 
frisätts i blodomloppet över en längre 
tidsperiod och därmed att läkemedlet 
under behandlingstiden kan intas med ett 
intervall på flera månader istället för dagar. 

Xbranes ledande produkt inom 
segmentet generika på läkemedel med 
kontrollerad frisättning är Spherotide, 
som är en generikakandidat på original- 
läkemedlet Decapeptyl som används i 
huvudsak vid behandling av prostatacancer. 
Spherotide planeras att lanseras i Iran 
under 2017, andra tillväxtländer från 2017 
och i EU mot slutet av 2018. 

Biologiska läkemedel består av proteiner 
som aktiva substanser och produceras, 
på grund av proteinernas komplexitet, i 
levande celler eller vävnad genom DNA 
teknologi.  Xbranes ledande produkt 
inom segmentet biosimilarer är Xlucane. 
Xlucane är en biosimilar på originall-
äkemedlet Lucentis som används i 
behandling mot åldersrelaterad maku-
ladegeneration, en ögonsjukdom som 
drabbar framförallt äldre människor och 
leder till kraftigt försämrad syn och i 
värsta fall blindhet.

UTMANING
Komplexa läkemedel med förlorat 
patentskydd inom de nischer Xbrane 
verkar omsätter cirka 300 Mdkr. 
Komplexa generika, eller biosimilarer, på 
dessa läkemedel omsätter cirka 25 Mdkr 
vilket motsvarar en andel av försäljning 
runt 10%. Detta är lågt i jämförelse med 
motsvarande penetration för syntetiskt 
tillverkade småmolekylsläkemedel 
vilken kan ligga över 80 % i vissa länder. 
Anledningen till den jämförelsevis låga 
komplexa generika/biosimilar-pe-
netra-tionen är framförallt svårigheten i 
utvecklings- och produktionsprocessen. 

Det är viktigt att adressera denna 
marknad för att kunna tillgängliggöra 
dessa ofta dyra komplexa läkemedel till 
stora befolkningsgrupper som går utan 
adekvat behandling, samt att realisera 
besparingar åt betyngda sjukvårdssystem. 

LÖSNING
Xbrane har en patenterad teknologi för 
proteinproduktion i celler av formen 
E.coli. Genom att kunna reglera pro-
duktionsintensiteten i cellerna har 
denna teknologi påvisat en signifikant 
högre produktivitet och därmed lägre 
produktionskostnad jämfört med 
standardsystem i E.coli. Denna plattform 
ligger till grund för utvecklingen av 
Xbranes biosimilarer. Xbrane har genom 
förvärvet av det italienska bolaget Primm 
Pharma under 2015, även en teknolo-
giplattform för formulering av läkemedel 
med kontrollerad frisättning. 

Denna teknologi baseras på skapandet 
av mikrosfärer av biologiskt nedbrytbara 
polymer i vilka den aktiva substansen 
i läkemedlet kapslas in. Tillverkningen 
av denna typ av läkemedel är komplex 
då mikrosfärernas komposition måste 
efterliknas helt för att uppnå en liknande 
frisättning av den aktiva substansen som 
i originalläkemedlet. Något som Primm 
Pharma är specialiserade på. 

AFFÄRSMODELL
Xbrane tillämpar två huvudsakliga 
affärsmodeller för sina läkemedelspro-
dukter. Försäljning av produkt där Xbrane 
säljer en intermediär eller färdig läkeme-
delsprodukt till försäljnings- och mark-
nadsföringspartner till ett transferpris. 
Marknadsregistreringen kan, beroende på 
de specifika omständigheterna i landet i 
fråga, erhållas i Xbrane eller i samarbets-
partners namn.  

Ut-licensiering av produktionsteknologi:  
Xbrane ut-licensierar en utvecklad pro-
duktionsprocess till samarbetspartner 
som står för produktion, marknadsregist-
rering, försäljning och marknadsföring. 
Betalning sker i form av initial betalning, 
betalning vid uppfyllande av förutbestämda 
milstolpar samt royalties.

MARKNAD
Xbrane har en produktportfölj på 
totalt åtta läkemedelskandidater som 
adresserar en marknad på cirka 95 
Mdkr globalt. Originalläkemedlen som 
Xbrane adresserar med sina två ledande 
produkter, Spherotide och Xlucane, 
omsätter cirka 40 Mdkr globalt. 
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STYRELSE
Saeid Esmaeilzadeh     Ordförande
Alf Lindberg     Ledamot
Maris Hartmanis     Ledamot
Karin Wingstrand     Ledamot
Peter Edman     Ledamot

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2008

LEDNING
Martin Åmark      CEO
Siavash Bashiri    COO/Head of Biosimilars
Paolo Sarmiento Head of Controlled Release Generics

FAKTA
Xbrane grundades av Serendipity i samarbete med 
akademiska forskargrupper vid Stockholms univer-
sitet (CBR) och VU University Amsterdam. I februari 
2016 listades Xbrane Biopharma på Nasdaq First 
North. Bolaget har verksamhet i Sverige och Italien 
med egen produktionsanläggning i Neapel. 

Martin Åmark
VD, Xbrane Biopharma

Martin Åmark har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi 
från Linköpings Tekniska Högskola samt en MBA från INSEAD. 
Han har åtta års erfarenhet från Bain & Co där han arbetade 
som managementkonsult. På Bain & Co arbetade Martin främst 
med företagsförvärv, strategi och organisation tillsammans 
med byråns nordiska klienter verksamma inom flera industrier, 
inklusive life science och läkemedel. 

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• September 2015 förvärvade Xbrane Biopharma italienska 
Primm Pharma som är specialiserat på utveckling och 
produktion av generika på läkemedel med kontrollerad 
frisättning

• Xbrane teckande avtal avseende distribution och försäljning 
av den ledande produkten Spherotide i Mellanöstern med ett 
av Irans ledande biotech företag, Pooyesh Darou

• Xbrane tecknade ett ut-licensieringsavtal avseende 
sin ledande biosimilar-produkt Xlucande med Helvetic 
Biopharma

• Den 3 februari 2016 listades Xbrane Biopharma på Nasdaq 
First North och genomförde i samband med detta en kaptia-
lanskaffning om cirka 100 Mkr före emissionskostnader

Portföljbolagets andel 
av Serendipitys portfölj 

Serendipitys
andel i portföljbolaget
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Swecure 
Improving quality of life
FÖRETAGET 
Swecure bygger på framstående 
forskning från Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset. Bolaget bedriver ett 
antal projekt parallellt, där gemensam 
nämnare för dessa är att de baseras på 
tarmflorans effekt på olika sjukdomstillstånd. 

I portföljen återfinns bland annat en 
ny behandlingsform för den kroniska 
tarmsjukdomen inflammatorisk 
tarmsjukdom, IBD, och en behandlings-
form för IBS. Swecure utvecklar även 
ytterligare behandlingsformer för bland 
annat allergiprevention. 

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. IBD är idag 
den kroniska sjukdom som ökar allra 
kraftigast. 

I dagsläget 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. Behandlings-
metoderna är både kopplade till stora 
besvär och höga kostnader. Exempelvis 
uppgår genomsnittskostnaderna för en 
patient med IBD till cirka 60 000 kronor 
årligen. Marknaden är således i stort 
behov av både billigare, effektivare men 
också skonsammare behandlingsmetoder.

LÖSNING  
Basen i Swecures utveckling grundar sig 
i kunskapen om och studier i tarmfloran. 
Ett antal kliniska observationer ligger till 
grund för de lösningar som nu tas fram 
i bolaget. I dessa kliniska observationer 
har samband och korrelation mellan ett 
antal substanser och en rad sjukdoms-
tillstånd konstaterats. Dessa samband 
ligger till grund för de utvecklingsprojekt 
som bolaget bedriver. 

Swecures IBD-behandling baseras 
på bakterier som det råder brist av 
i patienter med just IBD. Swecure 
avser här att ta fram en oral behand-
lingsform baserat på dessa bakterier 
i syfte att normalisera patienternas 
tarmflora. Swecure har under 2015 inlett 
tillverkning av kapseln i fråga för att 
förbereda för en klinisk studie i patient. 

AFFÄRSMODELL 
Swecures projekt befinner sig i preklinisk 
fas. Bolaget har både beviljade patent 
och patentsökningar som ännu inte blivit 
beviljade. Dessutom sker ett kontinuerligt 
arbete för att utöka patentportföljen 
och bolaget är nu inne i processen för 
ytterligare patentansökningar. Syftet är 
att skapa en solid grund för utveckling 
av egna produkter. Adderat till detta 
arbetar Swecure med att utöka den 
befintliga portföljen med produkter som 
är närmre alternativt redan lanserade 
på marknaden. Med denna strategi får 
Swecure en mer diversifierad portfölj och 
en mer hållbar strategi på lång sikt.

MARKNAD  
Beroende på projekt följer olika 
marknader med olika storlek. Ett av 
Swecures utvecklingsprojekt, SWE02, 
adresserar IBD som en är en av de 
mest ökande kroniska sjukdomarna 
där cirka 6 miljoner människor lider 
av sjukdomen idag. Behandlingskost-
naderna är höga och medför stora 
biverkningar varför marknaden är i stort 
behov av skonsammare behandlingar. En 
annan marknad som bolaget utvecklar 
en behandling för är tarmsjukdomen 
IBS, som drabbar mellan 10-20% av 
befolkningen i västvärlden.

Swecure 
Improving quality of life
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Swecure 
Improving quality of life

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

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

UTVECKLINGSSTADIUM

GRUNDAT
2012

LEDNING
Lars Fahlén      CEO

FAKTA
Swecure är ett forskningsbolag med huvudsäte i 
Stockholm och forskningsenhet på AstraZeneca  
BioVenture Hub i Göteborg. Bolaget grundades 2012 
av Serendipity Innovations och forskare från  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Lars Fahlén
VD, Swecure

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• Nya forskningslokaler på AstraZeneca BioVentureHub

• Kapitalanskaffning om 15 MSEK

• Initiering av produktutveckling och tillverkning av Swecures 
IBD-behandling

• Ett inskickat patent 

• Swecures utvecklingsprojekt SWE01, allergiprevention, 
har tillsvidare avbrutits. Detta då kohortstudien som 
genomfördes tillsammans med systerbolaget Premune ej 
uppvisade någon signifikant effekt.

Swecure 
Improving quality of life

Lars är VD och medgrundare till Swecure. Han innehar en civilin-
genjörsexamen inom Industriell ekonomi med masteravslutning 
Technology Management vid Lunds Tekniska Högskola och 
Zhejiang University (Kina). Lars har dessutom en reservoffi-
cers-examen från Försvarsmakten där han under två år var 
verksam som officer i flottan. 

Portföljbolagets andel 
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FÖRETAGET 
Voff Science tillhandahåller premium- 
foder för sällskapsdjur som framställs av 
färska och naturliga råvaror. Visionen är att 
bli en ledande aktör på den Europeiska pre-
miumfodermarknaden för sällskapsdjur.

UTMANING
Fodermarknaden för sällskapsdjur 
genomgår en förvandling. Sällskapsdjur 
ses numera som en del av familjen och 
därför är kraven på sällskapsdjurspro-
dukter 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 tillvägagångs-
sätt 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 dagligvaruhan-
deln, fackhandeln och som private 
label till utvalda kunder. Merparten av 
försäljningen sker genom grossist-
försäljning till dagligvaruhandeln och 
fackhandeln. 

Produkterna tillverkas i Voff Sciences 
egna produktionsanläggningar där de 
ständigt kvalitetsgranskas. Ett fåtal 
produkter köps som private label för att 
utvärdera konsumenternas behov innan 
produktionsstart samt för att erbjuda 
de produkter som produktionen inte kan 
hantera.

MARKNAD
Under 2015 hade den europeiska 
marknaden för foder till sällsksapsdjur 
en omsättning på över 15 Mdr Euro 
och den nordamerikanska marknaden 
en omsättning på över 20 Mdr Euro. 
De nordamerikanska och europeiska 
marknaderna svarar tillsammans 
för närmare 70 procent av den totala 
marknaden globalt. Fodermarknaden för 
sällskapsdjur förväntas växa både i värde 
och storlek samtidigt som premiumseg-
mentet förväntas växa så mycket som 
20 procent under de kommande åren. 
Humaniseringen av sällskapsdjur är den 

viktigaste drivkraften för de trender som 
syns 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.

Voff Science 
High quality Premium Pet Food
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STYRELSE
Jakob Holm     Ordförande
Ashkan Pouya  Ledamot

GRUNDAT
2012

LEDNING
Philip Ghatan Affärsutvecklare

FAKTA
Voff Science AB är ett animal health-bolag specialise-
rat inom högkvalitativt och hälsosamt premiumfoder 
för sällskapsdjur. Bolaget är aktivt på den nordiska 
marknaden med ambition att bli en ledande aktör 
inom superpremiumsegmentet på den europeiska 
marknaden.

Väsentliga händelser och milstolpar 2015

• Bolaget genomförde en nyemission under våren 2015

• Bolaget förvärvade det svenska bolaget Naturligt Hundtugg 
AB som är nischade inom premiumdjurfoder och djurgodis.

GROWTH
BUSINESS
OPERATION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
INVENTION

TECHNICAL
INVENTION

UTVECKLINGSSTADIUM

Philip Ghatan
VP Business Development, Voff Science

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

Ägarförhållanden
Tabellen nedan visar de fem största aktieägarna i bolaget per den 2015-12-31.

*Innehav av en B-aktie ger rätt till en röst. Innehav av en A-aktie ger rätt till tio röster.

** Alla aktier berättigar till samma ekonomisk utdelning av värdeökningen.
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Aktien och Ägarförhållanden

Ixoras 5 största aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av alla aktier Andel röster
Serendipity Group AB  1 316 011    27,23% 9,26%

Sdiptech AB  1 042 719    21,58% 73,38%

Danica Pension Försäkring AB  182 536    3,78% 2,82%

JP Morgan Bank Luxembourg  125 000    2,59% 2,87%

Praktiker Invest PE AB  185 048    3,83% 3,07%

Övriga  1 980 805    40,99% 8,60%

Totalt  1 042 719     3 789 400    100% 100%



Styrelsen och verkställande direktören för Serendipity Ixora 
AB (publ) org. nr. 556863-3977, avger härmed årsredovisning 
för räkenskapsåret 2015.

Allmänt om verksamheten
Serendipity Ixoras verksamhet är att investera i och utveckla 
bolag som kommersialiserar nya innovativa produkter som ofta 
är baserade på världsledande forskningsresultat.

Serendipity 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 miljoner svenska kronor (Mkr) om 
inte annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 16 februari 2015 noterades OrganoClick AB på Nasdaq OMX 
First North. I anslutning till noteringen genomförde bolaget en 
nyemission om 75 Mkr där Serendipity Ixora deltog med 8,5 Mkr.

I september genomförde Episurf en nyemission om 120 Mkr, 
där  Serendipity Ixora deltog med 24,8 Mkr.

I november 2015 avkodades en dubbelblindad studie som 
portföljbolagen Premune AB och Swecure AB genomfört 
inom området allergiprevention. Då resultatet från studien var 
negativt påverkades också Serendipity Ixoras innehav i dessa 
bolag negativt och marknadsvärdet på innehaven skrevs ned i 
enlighet med Serendipity Ixoras värderingsprinciper. Värdet på 
innehavet i Premune AB skrevs ned från 207 Mkr till 98 Mkr och 
värdet på innehavet i Swecure AB, som under året ökat från 17 
Mkr till 61 Mkr, ned till 31 Mkr.

Voff Science genomförde en nyemission om 7,5 Mkr för att 
finansiera fortsatt förvärvsaktivitet. Bolaget förvärvade 
Naturligt Hundtugg AB. Verksamheterna i Voff Science 
dotterbolag utvecklades i linje med förväntningarna. 

Dimorph, som är Serendipitys största innehav, utvecklades 
positivt. Bolaget redovisade i sin bokslutskommuniké en 
omsättning om 431,5 (383,7) Mkr samt rörelseresultat om 151,2 
(127,8) Mkr för räkenskapsåret 2015.

I slutet av räkenskapsåret genomförde Serendipity Ixora en 
nyemission av B-aktier som registrerades den 8 januari 2016. 
Teckningskursen uppgick till 165,4 kronor per aktie. Totalt 
tillfördes Serendipity Ixora 80 Mkr före emissionskostnader. 
Efter nyemissionen uppgick antal aktier i bolaget till 5 316 334, 
varav 1 042 719 är A-aktier samt 4 273 615 B-aktier.

Förvärv av Serendipity Ventures
Den 15:e oktober förvärvade Serendipity Ixora samtliga aktier i 
Serendipity Ventures AB, org. nr. 559022-1478 från Sdiptech AB. 
Serendipity Ventures är en företagsgenerator som fokuserar 
på utveckling av bolag i väldigt tidig kommersialiserings fas, 
en verksamhet som varit central för Serendipity sedan start. 
Majoriteten av de bolag som finns i Serendipity Ixoras portfölj 
har en gång grundats inom ramen för Serendipity Ventures 
verksamhet. Utveckling av nya företag sker i regel i projektform 
under cirka 6-12 månader. Därefter bolagiseras de projekt som 
ledningen beslutat att jobba vidare med. När dessa bolag nått 
en fas där affärsidén är tydlig, vägen till marknad är kartlagt 
samt att bolaget i vissa fall har fått igång industrisamarbeten, 
flyttas bolaget till Serendipity Ixoras portfölj för vidare utveckling.

I och med förvärvet äger Serendipity Ixora rätt till alla bolag 
som genereras inom Serendipity Ventures. Vidare har 
aktieägarna i Serendipity Ixora framöver rätt till 100% av vär-
detillväxten i Bolaget, mot tidigare 80%, då vinstdelning mellan 
Sdiptech och Serendipity Ixora inte längre tillämpas. 

Transaktionen uppgick till 284Mkr. Finansieringen av 
transaktionen genomfördes mot ett vederlag bestående av en 
efterställd kontant ersättning om totalt 79 Mkr, som kommer 
att erläggas kontant av Bolaget till Sdiptech genom efterställda 
kvartalsvisa betalningar samt nyemitterade röststarka A-aktier 
i Serendipity Ixora till ett värde av 205 Mkr. Kontantbetalning-
en om 79 Mkr speglade den upparbetade vinstandelen som 
vid transaktionstillfället var hänförligt Sdiptech, enligt för-
valtningsavtalet som fanns mellan Sdiptech och Serendipity 
Ixora. Förvaltningsavtalet upplöstes och det beslutades om 
en minskning av aktiekapitalet i Serendipity Ixora, genom en 
indragning av samtliga stamaktier i bolaget. Samtliga prefe-
rensaktier i Serendipity Ixora konverterades till B-aktier med 
samma ekonomiska rättigheter som A-aktierna men med 1 röst 
per aktie mot A-aktiernas 10 röster per aktie. 

Väsentliga händelser efter balansdagen
Den 3:e februari 2016 noterades Xbrane Biopharma AB på 
Nasdaq OMX First North.

IRRAS genomförde en nyemission under april månad där 
bolaget tog in 91,2 Mkr före emissionskostnader.

Resultat
Resultatet efter skatt uppgick till -8,3 Mkr (126,8 Mkr). Det 
negativa resultatet påverkades framförallt av nedskrivningar 
under det fjärde kvartalet då värdet på innehavet i Premune  
skrevs ned från 207 Mkr till 98 Mkr till följd av negativa resultat 
från studier i hund.

Även Serendipity Ventures fick skrivas ned då verksamheten, 
i och med förvärvet, inte längre har någon intjäning från 
vinstdelning med Serendipity Ixora. Nedskrivningen uppgick till 
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Förvaltningsberättelse



91 Mkr och värdet på innehavet i Serendipity Ventures skrevs 
ned från 205 Mkr till 114 Mkr.

2015 har dock varit ett år då majoriteten av Serendipity Ixoras 
innehav har utvecklats positivt. Värdet på innehavet i Voff 
Science uppgick till 160 Mkr (25,6 Mkr), OrganoClick till 87,6 Mkr 
(49,9 Mkr) och Xbrane Biopharma till 41,8 Mkr (9,9 Mkr).

Finansiell ställning
Likvida medel vid årets slut uppgick till 97 Mkr (71,8 Mkr). 
Bolagets skulder ökade till 80,8 Mkr (0,3 Mkr), främst till följd 
av en efterställd kontant ersättning om totalt 79 Mkr, som 
kommer att erläggas kontant av Bolaget till Sdiptech AB genom 
kvartalsvisa betalningar, för förvärvet av Serendipity Ventures.

Finansiellt mål och framtida utveckling
Serendipity Ixoras mål är att med lönsamhet skapa långsiktig 
och uthållig tillväxt. Verksamheten har som finansiell 
målsättning att generera en genomsnittlig årlig tillväxt av 
substansvärdet per aktie som överstiger 20 procent. För den 
bolagsportfölj som Serendipity Ixora äger vid inledningen 
ingången av året bedöms det sammantaget finnas förutsätt-
ningar för att över tid uppnå det finansiella målet.

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Serendipity Ixoras värde och avkastning på investerat kapital är 
beroende av utvecklingen i de innehav som bolaget förvärvar 
och förmågan att realisera värdet av dessa innehav. Innehavens 
framgång och värdeutveckling är beroende av hur skickliga 
investeringsansvariga och respektive innehavs ledningsgrupper 
och styrelser är på att skapa värde i innehaven. Värdet är också 
beroende av externa faktorer såsom allmänt makroekonomiskt 
klimat samt hur de marknader som innehaven är verksamma 
på utvecklas. Om sämre än förväntat, vilket Serendipity Ixora 
inte kan påverka, riskerar värdet på enskilda investeringar 
sjunka vilket kan få till konsekvens att avkastningen blir sämre 
än förväntat.

Det är även väsentligt att Serendipity Ixora har förmåga att 
attrahera och behålla personal med rätt kompetens och 
erfarenhet. Hög kompetens kring verksamhetsutveckling, 
transaktioner och finansiering är nödvändig i Serendipity Ixoras 
verksamhet.

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  170 372 242

Överkursfond 686 650 034

Årets resultat    -8 304 153
Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 848 718 123
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Belopp i svenska kronor (Mkr) Not
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

1
Värdeförändring innehav -8,1 130,5
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar 3,1 -1,6
Övriga intäkter 1,7 –
Personalkostnader 5 -1,2 -0,4
Övriga externa kostnader 6 -4,0 -2,2
Rörelseresultat -8,5 126,4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0,2 0,4
Resultat från finansiella poster 0,2 0,4

Resultat före skatt -8,3 126,8

Skatt på årets resultat 8 − −
Uppskjuten skatt − −
Årets resultat -8,3 126,8

Summa totalresultat för året -8,3 126,8

Resultaträkning
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Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2015-12-31 2014-12-31
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 10
Investeringar i aktier och värdepapper 9 815,6 573,6
Långsiktiga fordringar 11 7,5 8,0
Summa anläggningstillgångar 823,2 581,5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Andra kortfristiga fordringar 11,0 –
Kassa och bank 97,0 71,8
Summa omsättningstillgångar 108,0 71,8

SUMMA TILLGÅNGAR 931,1 653,4

Belopp i svenska kronor (Mkr) Not 2015-12-31 2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER 12
Eget kapital 
Aktiekapital 1,5 1,5
Nyemission under registrering 80,1 19,8
Överkursfond/Övrigt tillskjutet kapital 606,6 382,9
Balanserat resultat 170,4 122,1
Årets resultat -8,3 126,8
Summa eget kapital 850,3 653,1

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1,3 –
Övriga skulder 15 79,1 –
Aktuella skatteskulder 8 − 0,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 0,4 0,2
Summa kortfristiga skulder 80,8 0,3
Summa skulder 80,8 0,3
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 931,1 653,4

Ställda säkerheter Inga 0,1
Eventualförpliktelser Inga Inga

Balansräkning
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Belopp i svenska kronor (Mkr) Aktiekapital

Överkursfond/
Övrigt tillskjutet

kapital

Balanserat  
resultat inkl.

årets resultat
Summa eget 

kapital 

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

Totalresultat

Årets resultat* 126,8 126,8
Summa Totalresultat − − 126,8 605,2

− − − −
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0,1 59,4 − 59,5
Nyemissionskostnader - -2,4 - -2,4
Nyemission under registrering − 19,8 − 19,8
Utdelning till moderbolagets aktieägare − − -5,9 -5,9
Inlösen -0,03 -8,40 -14,7 -23,1
Fondemission 0,03 − -0,10 -0,1

−
Transaktioner med aktieägare 0,1 68,4 -20,7 47,8
Utgående balans per 2014-12-31 1,5 402,6 248,9 653,1

Ingående balans 2015-01-01 1,5 402,7 248,9 653,1

Totalresultat

Årets resultat* − − -8,3 -8,3
Summa Totalresultat − − -8,3 -8,3

Transaktioner med aktieägare
Registrering av nyemission – -0,0 − −
Nyemission av preferensaktier – 2,8 − 2,8
Indragning av samtliga stamaktier -0,6 − -78,5 -79,1
Nyemission av A-aktier 0,3 204,9 − 205,2
Nyemissionskostnader − -3,5 − -3,5
Nyemission under registrering − 80,1 − 80,1
Fondemission 0,3 -0,3 − –

−
Transaktioner med aktieägare – 284,0 -78,5 205,5
Utgående balans per 2015-12-31 1,5 686,7 162,1 850,3

Bundet eget kapital i bolaget uppgår till 1,5 Mkr (1,5 Mkr). Fritt eget kapital uppgår till 848,7 Mkr (651,6 Mkr)

* Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat

Rapport över förändringar i eget kapital
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Rapport över kassaflöden

Belopp i svenska kronor (Mkr) Not
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -8,5 126,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet − −
Övriga ej kassapåverkande poster 14 -3,1 1,8
  -Värdeförändringar aktier och värdepapper 8,1 -130,5
Erhållen ränta 0,2 0,4
Erlagd ränta − −
Erhållen utdelning − −
Betald skatt -0,1 −
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3,3 -2,0

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1,0 -0,0
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 1,6 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,7 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i aktier och värdepapper -49,1 -38,6
Försäljning i aktier och värdepapper 7,2 39,0
Återbetalning av lån 3,0 −
Lämnade lån -12,5 -6,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 -6,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 79,4 74,4
Lämnade utdelning − -5,9
Inlösen − -23,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79,4 45,4

Periodens kassaflöde 25,2 36,8

Likvida medel vid periodens början 71,8 34,9
Likvida medel vid periodens slut 97,0 71,8
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Noter till de finansiella rapporterna
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Överensstämmelse med normgivning och lag

Redovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (”IFRS”) som utfärdats av 
International Accounting Standards Board (”IASB”) i den 
lydelse som godkänts av EU-kommissionen för tillämpning 
inom Europeiska unionen. Vidare har Rådets för finansiell 
rapportering rekommendation RFR 2 och RFR 1 tillämpats. 
Redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent för alla 
perioder som finansiella rapporter avser, om inte annat anges.

Moderbolagets redovisningsprinciper
I och med att Serendipity Ixora i enlighet med IFRS utgör ett 
investmentföretag upprättas inte längre någon koncernredo-
visning, utan istället upprättas separata finansiella rapporter i 
enlighet med IFRS. Vidare upprättas, såsom tidigare, separata 
finansiella rapporter för moderbolaget i enlighet med RFR 2. 
Då det för närvarande inte finns några krav i enlighet med RFR 2 
som gör att redovisningen blir annorlunda jämfört med IFRS, 
rapporteras dessa separata finansiella rapporter – både de 
som följer av IFRS och de som upprättas i enlighet med RFR 2 – 
som en gemensam uppsättning av finansiella rapporter.
 

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller 
ändrade IFRS 

Nya standarder som ännu inte börjat tillämpas

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som inte har tillämpats i förtid av bolaget.

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för 
räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2016 och har inte 
tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport.

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

IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassificering, 
värdering 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 resul-
taträkningen. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning 
av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditför-

luster. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen 
och värderingen 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. 
Bolaget 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 
användbar information om företagets intäkter. Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäkts 
slag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till in-
täktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets 
kundkontrakt 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. Bolaget har ännu 
inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

IFRS 16 Leases: Ny standard avseende redovisning av leasing. 
För leasetagare försvinner klassificeringen enligt IAS 17 i 
operationell och finansiell leasing och ersätts med en modell 
där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i 
balansräkningen. Undantag för redovisning i balansräkningen 
finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som 
har en löptid på högst 12 månader. I resultaträkningen ska 
avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga 
till leasingskulden. Det bedöms inte bli några stora förändringar 
för leasegivare utan reglerna i IAS 17 behålls i princip med 
undantag för tillkommande upplysningskrav. IFRS 16 ska 
tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 
eller senare. Bolaget har ännu inte utvärderat effekterna av 
införandet av standarden.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de 
finansiella rapporterna

Innehav i portföljbolag värderas till verkligt värde enligt regler 
för investmentföretag.

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. 
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Investmentföretag

Serendipity Ixora är ett så kallat 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 investeringsförvaltningstjänster.

• Förbinder sig genom sina investerare att verksamhetens 
syfte är att investera medel för att uppnå avkastning 
uteslutande genom kapitaltillväxt och/eller investeringsin-
täkter

• 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 tillhanda-
hållandet av investeringstjänster. Investeringarna redovisas 
istället till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella instrument
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder 
redovisas på affärsdagen – det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella 
tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella 
tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången 
till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört 
i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkning-
en när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt 
utsläckts.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen och finansiella tillgångar som kan säljas 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som 
hålls till förfall och övriga finansiella skulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.

Vid värdering av andra finansiella placeringar värderade 
till verkligt värde utgår Serendipity Innovations främst från 
antingen senast genomförda nyemission eller större transaktion 
av betydelse som tidsmässigt ligger närmast värderingstill-
fället. Syftet med ovan nämnda värderingsprinciper är att 
undvika över och undervärdering av Serendipity Ixoras portfölj 
bolag. I det tidiga stadiet i ett portföljbolags utveckling är det 
nästan omöjligt att använda någon annan typ av värdering, 
eftersom bolaget inte genererar några intäkter, vilket betyder 
att andra principer inte kan ge en rättvisande bild av bolagets 

värde. I 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 diskonterad kassaflödesanalys kan 
också tillämpas, dock i ett senare skede av bolagets utveckling.

 
(i) Börskurs

Noterade innehav värderas till aktuell börskurs.

(ii) 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 värderingsme-
tod undantas dock företrädesemissioner där existerande 
aktieägare har rätt att teckna aktier i förhållande till sitt 
tidigare inne hav, eftersom dessa kan ge en missvisande bild av 
aktiernas verkliga värde.

(iii)  Senaste transaktion

Vissa av Ixoras investeringar är föremål för informell 
handel (OTC handel). Ixora samlar i samband med bokslut in 
information om transaktioner för kända handelsplatser och 
värderar innehavet efter senaste transaktionskurs.

(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 värde-
ringsmetoder tillämpas, t.ex. diskonterad kassaflödesanalys. 
Denna metod kan användas när bolaget befinner sig i en senare 
utvecklingsfas och har redan skapat kassaflöde.

(vi)  Nettotillgångar

Denna metod tillämpas ifall både nyemission eller en större 
transaktion av betydelse ligger för långt bak i tiden och man 
heller inte kan använda sig av benchmarking eller diskonterad 
kassaflödesanalys eftersom bolaget inte börjat generera 
intäkter än. Den metod värderar bara de tillgångar och skulder 
som finns i företaget.
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Koncernredovisning

I och med att Serendipity Ixora AB i enlighet med IFRS utgör 
ett investmentbolag upprättas inte längre någon koncernredo-
visning, utan istället upprättas separata finansiella rapporter i 
enlighet med IFRS. Vidare upprättas, såsom tidigare, separata 
finansiella rapporter för moderbolaget i enlighet med RFR 2. Då 
det för närvarande inte finns några krav i enlighet med RFR 2 
som gör att uppställningen blir annorlunda jämfört med IFRS, 
rapporteras dessa separata finansiella rapporter – både de 
som följer av IFRS och de som upprättas i enlighet med RFR 2 – 
nedan som en gemensam uppsättning finansiella rapporter. 

Segmentrapportering

Rörelsesegmentrapporteringen baserar sig på interna 
rapporter som används av den högste verkställande besluts-
fattaren. Högste verkställande beslutsfattaren, som är ansvarig 
för allokering av resurser och utvärdering av resultat i bolagets 
rörelsesegment, har identifierats som styrelsen.

Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta
Företagets funktionella valuta och rapportvaluta är svenska 
kronor.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning 
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.

Kortfristiga ersättningar till anställda

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

Finansiella instrument

Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i 
följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och 
kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för 
vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas per 
affärsdagen.

 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen är finansiella instrument som innehas 
för handel. En finansiell tillgång eller en finansiell skuld 
klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen 
i syfte att säljas inom kort. Bolaget klassificerar i enlighet med 
reglerna för investmentföretag i IFRS 10 och IAS 28 p1819 sina 
investeringar i portföljbolag, som annars skulle redovisats 
som dotter eller intresseföretag, som investeringar i aktier och 
värdepapper. Dessa investeringar redovisas till verkligt värde 
genom resultaträkningen enligt de metoder som beskrivs ovan.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är långfristiga fordringar som 
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar 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 bolaget 
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 rekonstruktion 
och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som 
indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan 
föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida 
kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva 
räntan.

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella 
nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, 
eftersom denna post är kortfristig i sin natur.

Övriga finansiella skulder
Bolagets upplåning och leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder. I nuläget förekommer inte 
någon extern upplåning från kreditinstitut. Leverantörsskul-
der redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränt-
emetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts 
motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är 
kortfristig till sin natur.
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Likvida medel

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

Aktiekapital

Bolagets aktier klassificeras som eget kapital. Transak-
tions-kostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
aktier redovisas i eget kapital som ett avdrag från emissions-
likviden. Transaktionskostnaderna redovisas med avdrag för 
skatteeffekt.

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 mellan 
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas 
redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna 
skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd 
av en transaktion som utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid 
tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas 
med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats 
eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när 
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar 
redovisas i den omfattning det är troligt att framtida 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 bolaget och det är sannolikt att den temporära skillnaden 
inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Utdelningar

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld 
i bolaget finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av moderföretagets aktieägare.
 

Viktiga uppskattningar och bedömningar 

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. 
Viktiga 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 2 FINANSIELL RISKHANTERING
Risker relaterade till innehav av portföljbolag
Bolagets verksamhet innefattar att vara en aktiv ägare i en 
diversifierad investeringsportfölj med såväl noterade som 
onoterade innehav. Ixora förväntas att fortsätta göra nya 
investeringar 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 
portföljbolag 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 ett portföljbolag kan 
Ixora, och därmed indirekt Bolaget, komma att erhålla mindre 
än det potentiella värdet för andelarna, och Ixora och bolaget 
kan komma att erhålla mindre än det investerade beloppet. 
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 förvärvsmöjlighe-
ter. Vidare har Ixora tidigare marknadsnoterat portföljbolag, och 
bolag i Ixoras portfölj kan även i framtiden komma att mark-
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nadsnoteras i Sverige eller utomlands, vilket, om en notering 
inte lever upp till investerares 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 bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Samarbete med investerare och intressenter
Ixoras ledningsgrupp arbetar typiskt sett nära den verk- 
ställande ledningen i Ixoras portföljbolag och ingår ofta i 
styrelsen 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 
intressenter och det finns en risk för att samarbetet med andra 
investerare och intressenter i dessa portföljbolag inte kommer 
att löpa problemfritt. För att denna del av bolagets verksamhet 
skall kunna utvecklas framgångsrikt krävs att ledningen 
lyckas bistå hel och delägda bolag i deras arbete, även när 
arbetsbördan är hög. Vidare kan krävas att bolaget 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 bolagets 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 finan-
sieringskällor visar sig inte vara tillräckliga och denna risk 
realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negative inverkan på 
Ixoras verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Per den 31 december 2015 har bolaget en likviditet om 97,0 Mkr 
(71,8 Mkr)

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

Aktiekursrisk
Serendipitys verksamhet består bland annat av förvaltning 

av en aktieportfölj med betydande investeringar i ett tiotal 
noterade och onoterade bolag. Detta innebär att Serendipitys 
resultat och ställning i hög grad är beroende av hur dessa 
bolag utvecklas. Koncentrationen i aktieportföljen innebär även 
att det finns en betydande risk för att det kan vara svårt för 
Serendipity att under en begränsad tid göra större förändringar 
i portföljens sammansättning. Serendipitys strategi är att aktivt 
vara delaktig i de bolag som Bolaget investerar i. Genom att 
vara en aktiv ägare kan riskerna kontrolleras och avkastningen 
maximeras. Serendipitys strategi är också att vara en långsiktig 
investerare. Det finns därför ingen strategi för att hantera 
kortsiktiga fluktuationer i aktiepriser. Av Serendipitys totala 
tillgångar (exklusive kassa samt innehavet i det helägda verk-
samhetsbolaget Serendipity Ventures AB) per den 31 december 
2015 var 80% onoterade och 20% noterade. Aktiekursrisken i 
Serendipitys portfölj kan illustreras med att en förändring om 
tio procent av kurserna på samtliga aktieinnehav som värderas 
till verkligt värde per den 31 december 2015 skulle ha påverkat 
koncernens resultat och eget kapital med 70 miljoner kronor.

NOT 3 INVESTERINGAR I 
SERENDIPITY VENTURES AB
Den 15: e oktober förvärvade Serendipity Ixora AB samtliga 
aktier i Serendipity Ventures AB, org. nr 559022-1478 från 
Sdiptech AB. Transaktionen uppgick till 284 Mkr. Finansieringen 
av transaktionen genomfördes mot ett vederlag bestående 
av en efterställd kontant ersättning om totalt 79 Mkr, som 
kommer att erläggas kontant av Bolaget till Sdiptech AB genom 
efterställda kvartalsvisa betalningar samt nyemitterade 
A-aktier, i Bolaget till ett värde av 205 Mkr.
 
Förvärvet genomförs som ett led i en omstrukturering av 
Serendipity i syfte att renodla Serendipitykoncernens Venture 
Managementverksamhet. Venture Managementverksamheten 
bedrevs tidigare av Sdiptech AB och kommer efter omstruktu-
reringen att bedrivas av Serendipity Ixora AB. 

NOT 4 SEGMENTSINFORMATION
I verksamheten finns endast ett segment varför ingen seg-
mentsredovisning upprättats. 
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NOT 6 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 skat-
tekonsultationer respektive övriga konsultationer.

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

KPMG AB
Revisionsuppdrag 0,07 0,07
Övriga konsultationer 0,20 –
Totalt 0,27 0,07

2015-01-01 – 2015-12-31 2014-01-01 – 2014-12-31
Löner och 

andra 
ersättningar

Pensions-  
kostnader Antal 

Varav 
kvinnor Varav män

Löner och 
andra ersät-

tningar
Pensions-  
kostnader Antal 

Varav 
kvinnor Varav män

Styrelseledamöter 0,4 – 6 1 5 0,3 – 3 1 2
Övriga anställda 0,5 – 1 – 1 – – – – –
Summa 0,9 – 7 1 6 0,3 – 3 1 2

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

NOT 5 PERSONALKOSTNADER
I verksamheten finns endast ett segment varför ingen segmentsredovisning upprättats.

Ersättningar till anställda 2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Arvode till styrelsen 0,20 0,3

Löner och ersättningar 0,76 0,1

Sociala kostnader 0,27 0,05

Summa 1,23 0,38

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter 0,2 0,4
Resultat från finansiella poster 0,2 0,4

Bolagets nuvarande VD fakturerar sina arvoden. 2015-11-01 till 2015-12-31 uppgick arvodet till 0,1 Mkr. Ingen tidigare ersättning har utgått till VD.



055Å R SRED OV ISNIN G 2015SERENDIP I T Y I XO R A

NOT 8 INKOMSTSKATT

Serendipity Ixora kapitaltillgångar i form av aktier i dotter- och intressebolag utgör enligt definitionen i 24 kap. 13-16 §§ inkomst-
skattelagen så kallade näringsbetingade andelar.

Som huvudregel gäller att en kapitalvinst vid avyttring av en näringsbetingad andel är skattefri. Samtidigt gäller enligt 
huvudregeln att kapitalförlust på en näringsbetingad andel inte får dras av.

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

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

Resultat före skatt -  8,3 126,8
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats 1,8 -  27,9
Ej avdragsgilla kostnader -  0,0  −
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar -  1,1 28,4
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats -  0,7 -  1,4

Skatt i resultaträkningen – –

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är möjligt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Upp-
skjuten skatt på underskottsavdrag om 9,6 Mkr (6,4 Mkr) redovisas ej i balansräkningen, då eventuella framtida vinster mestadels kommer att 
utgöras av ej skattepliktiga intäkter från näringsbetingade innehav varpå de ackumulerade underskottsavdragen i dagsläget inte kommer att 
kunna nyttjas.

2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans vid årets början 573,6 443,7
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 253,1 37,5
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott 1,1 0,0
Avyttring andelar -4,1 -38,2
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen -8,1 130,5
Vid årets slut 815,6 573,6

2015-12-31 2014-12-31
Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 815,6 573,6

NOT 9 INVESTERINGAR I AKTIER OCH VÄRDEPAPPER VÄRDERADE 
TILL VERKLIGT VÄRDE

Namn
Organisations- 

nummer Säte Kapitalandel Antal andelar 2015-12-31 2014-12-31
Diamorph AB 556647-5371 Stockholm 24% 12 632 940 176,9 159,0
Episurf Medical AB 556767-0541 Stockholm 18% 2 822 563 49,4 49,0
OrganoClick AB 556704-6908 Stockholm 19% 12 603 311 87,6 49,9
IRRAS AB 556872-7134 Stockholm 27% 3 159 46,8 46,8
Xbrane Bioscience AB 556749-2375 Stockholm 44% 982 810 41,8 9,9
Premune AB 556871-4777 Stockholm 49% 467 521 98,3 207,3
Swecure AB 556881-0526 Stockholm 61% 470 904 30,7 16,8
Voff Science AB (f.d.Ixora EPV AB) 556945-3219 Stockholm 100% 160,0 25,6
Serendpity Ventures AB 559022-1478 Stockholm 100% 114,3 0,0
Övriga innehav - - - - 9,4 8,9

Investeringar i aktier och värdepapper:
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NOT 10 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2015     
     
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 ojusterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.    

Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt, dvs som 
prisnoteringar, eller indirekt, d.v.s. härledda från prisnoteringar.  

Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata.  
Vissa av Ixoras investeringar är föremål för informell handel (OTC handel). Ixora samlar i samband med bokslut in 
information om transaktioner för kända handelsplatser och värderar innehavet efter senaste transaktionskurs.

Utgående balans per 2015-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Aktier 137,0 – 678,6 815,6
Långfristig fordran – – 7,5 7,5
Summa tillgångar 137,0 – 686,1 823,2

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början 48,9 – 524,7 573,6
Omklassificeringar 49,9 – -49,9 –
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar 33,4 – 220,9 254,3
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott – – – –
Avyttring andelar – – -4,1 -4,1
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 4,8 – -12,9 -8,1
Vid årets slut 137,0 – 678,6 815,6

Utgående balans per 2014-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Aktier 48,9 – 524,7 573,6
Långfristig fordran – – 8,0 8,0
Summa tillgångar 48,9 – 532,7 581,5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början 122,4 – 321,3 443,7
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar – – 37,5 37,5
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott – – – –
Avyttring andelar -32,8 – -5,5 -38,2
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen -40,8 – 171,3 130,5
Vid årets slut 48,9 – 524,7 573,6
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NOT 10 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI - FORTSÄTTNING

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa
2015-12-31

Tillgångar i balansräkningen

Finansiella anläggningstillgångar 815,6 7,5 823,1

Övriga fordringar – 11,0 11,0

Likvida medel – 97,0 97,0

Summa 815,6 115,5 931,1

Finansiella skulder värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen
Övriga finansiella 

skulder Summa
2015-12-31

Skulder i balansräkningen

Leverantörsskulder – 1,3 1,3

Övriga skulder – 79,5 79,5

Summa – 80,8 80,8

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen
Lånefordringar och  

kundfordringar Summa
2014-12-31

Tillgångar i balansräkningen

Finansiella anläggningstillgångar 573,6 8,0 581,5

Kundfordringar – – –

Övriga fordringar – 0,0 0,0

Likvida medel – 71,8 71,8

Summa 573,6 79,8 653,4

Finansiella skulder värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen
Övriga finansiella  

skulder Summa
2014-12-31

Skulder i balansräkningen

Leverantörsskulder – – –

Övriga skulder – 0,3 0,3

Summa – 0,3 0,3
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2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 8,0 0,6
Tillkommande fordringar 2,5 7,4
Amorteringar, avgående fordringar -3,0 −

Utgående redovisat värde 7,5 8,0

NOT 11 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 12 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
 

Antal aktier
Ingående balans per 1 januari 2014 5 548 203
Nyemission 440 448
Inlösen -138 527

Utgående balans per 31 december 2014 5 850 124

Ingående balans per 1 januari 2015 5 850 124
Nyemission av preferensaktier 139 276
Indragning av samtliga stamaktier -2 200 000
Nyemission av A-aktier 1 042 719

4 832 119

I börja av 2015 beslutades det om en nyemission samt så registrerades en nyemission som beslutats under 2014. Antalet prefe-
rensaktier ökade med 139 276 st aktier. I oktober fattade bolaget beslut vid en extra bolagsstämma att dra in samtliga stamaktier 
om 2 200 000 st och samtidigt emitterades 1 042 719 st A-aktier. Kvotvärdet uppgick till 0,26 kr/aktie. Genom en fondemission 
ökade man sedan aktiens kvotvärde till 0,32 kr/aktie. I slutet av 2015 beslutades om ytterligare en nyemission om 484 215 aktier.  
Denna nyemission blev först registrerad 2016-01-08.

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.
   
Per bokslutsdagen 2015-12-31 uppgick antalet A-aktier till 1 042 719 st samt antalet B-aktier uppgick till 3 789 400 st.  
 
Alla aktier berättigar till samma ekonomisk utdelning av värdeökningen.   



NOT16 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
BALANSDAGEN

Den 3:e februari 2016 noterades Xbrane Biopharma AB på Nasdaq OMX First North.

IRRAS genomförde en nyemission under april månad där bolaget tog in 91,2 
Mkr före emissionskostnader.
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2015-12-31 2014-12-31
Upplupna löner och semesterlöner 0,3 0,1
Upplupna sociala avgifter 0,1 0,0
Övrigt – 0,1

0,4 0,2

NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 14 KASSAFLÖDE

NOT 15 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Sdiptech AB äger 100 % av Serendipity Ixoras A-aktier (1 042 719 aktier), och 
Serendipity Group AB är den största B-aktieägaren i Serendipity Ixora med 
ägande som uppgår till 27,23% (1 316 011 aktier).

I bokslutet 2015-12-31 har bolaget en kortfristig skuld uppgående till 79,1Mkr 
till Sdiptech AB.

NOT 17 STYRELSENS INTYGANDE
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande 
direktören den 13:e maj 2016. Resultat- och balansräkningen blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 8:e juni 2016.     

Avyttrade företagkoncernen
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Värdeförändring av innehav över resultaträknignen -3,1 1,8
Totalt -3,1 1,8
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Till årsstämman i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Serendipity Ixora 

AB (publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 

versionen av detta dokument på sidorna 41 - 60. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-
visningen
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 innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen 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 koncern-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter 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 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
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 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprät-tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat 
och kassaflö-den för året enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och enligt årsredovisningslagen. 

Förvalt-ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen 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 2015.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvalt-ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 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 sty-
relseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
                     
                                                                 
Stockholm den 13 maj 2016   
        
KPMG AB  
          
        

Duane Swanson  

Auktoriserad revisor  
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