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Serendipity Ixora
i korthet
HOUSE OF TECHNOLOGIES - HOME OF ENTREPRENEURS

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

22,0 %

2013
2014
2015
2016

23,4 %
21,2 %
-0,7 %
-4,0 %

Aktiens utveckling

SEK

• Portföljen består för närvarande av elva bolag inom sektorerna
cleantech, biotech, avancerad materialteknik, medicinteknik och
animal health.
• Serendipity har som ambition att över tid generera en
genomsnittlig årlig avkastning som överstiger 20 procent på det
investerade kapitalet.

Historisk utveckling av substansvärde per aktie
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Övriga innehav

SERENDIPI T YS ÄG ANDE UPPDEL AD PER SEK TOR
204 Mkr

AVANCERADE MATERIAL
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131 Mkr
MEDTECH
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53 Mkr
BIOTECH

95 MSEK

CLEANTECH

210 Mkr

ANIMAL HEALTH

Året
i korthet
VÄ SEN T L IG A HÄNDEL SER I P OR T FÖL JBOL AGEN
Premune
Premune har under året gått från att vara ett veterinärmedicinskt
forsknings- och utvecklingsbolag till att idag vara ledande aktör
inom allergiområdet i Europa. Expansionen har skett i partnerskap
med Fidelio Capital som tillsammans med Premune äger 50
procent vardera i Nextmune AB. Nextmune har, genom flera
strategiska förvärv, operativa enheter i Sverige, Belgien, Holland
samt Spanien med försäljning till 80 länder.
På grund av ändrad strategi samt karaktär på bolagets
verksamhet har Serendipity Ixora omvärderat innehavet med hjälp
av en diskonterad kassaflödesmodell (DCF). Detta resulterade i
orealiserad omvärderingsförlust om 48 Mkr.
Episurf
I november 2016, sex månader efter att bolaget rapporterat 100
insatta implantat, nådde Episurf 150 implantat i patient. Detta
representerade en betydande acceleration av försäljningen men
fortfarande ganska små volymer totalt sett.
Resultaten har varit fortsatt goda och patienter uppvisar snabb
återhämtning samt väsentligt förbättrad livskvalité, något som
bygger förtroende för produkten hos kirurgerna.
Bolaget erhöll också CE-märkning för sin femte produkt,
Epioscopy® Damage Assessment Tool.
En så kallad ”pre-submission dossier” inlämnades till FDA (den
amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten och Episurf
Medical hade i juli ett pre-submission möte i Washington med FDA.
Xbrane
Xbrane noterades på Nasdaq OMX First North i februari. Under
mars och april nådde bolaget två milstolpar som resulterade i
milestones-betalningar om USD 220 000 från bolagets iranska
partner. Xbrane signerade också flera viktiga samarbets-, licensoch distributionsavtal under året. Bolaget färdigställde även
byggnationen av sitt laboratorium i Hagalunds industripark i Solna.

U T VECKL ING
Substansvärde/preferensaktie

159,9

SEK

153,5

2015-12-31

SEK

-4,0%

2016-12-31

Förändring

Mkr
2016-12-31
204,1
160,0
50,5
86,3
42,2
89,3
49,4
2,4
9,9
694,1

Mkr
2015-12-31
176,9
160,0
98,3
87,6
49,4
46,8
41,8
30,7
9,4
700,9

Verksamhetsbolag
Serendipity Ventures AB

114,3

114,3

Kassa
Kortfristiga fordringar
Långfristiga fordringar
Skulder

13,1
31,1
4,6
-41,0

97,0
11,0
7,5
-80,8

816,2

850,3

1 042 719
4 273 615

1 042 719
4 273 615*

Portföljbolag
Diamorph AB
Voff Science AB
Premune AB
OrganoClick AB
Episurf Medical AB
IRRAS AB
Xbrane Biopharma AB
Swecure AB
Övriga innehav
Totalt

Substansvärde
Antal A-aktier
Antal B-aktier

*Inkluderar 484 215 st aktier som registrerades i januari
2016 men likviden kom in i december 2015

Voff
Voff förvärvade det tyska varumärket och e-handelsplattformen
Haustierkost.de som är nischade inom premiumdjurfoder. Det
innebar en trefaldig ökning av omsättningen i Voff. Janne Räsänen
rekryterades som ny VD för det finska dotterbolaget, Eläinruokatehdas Lemmikki Oy, där den tidigare ägaren tillika VDn går i pension
under 2017.
Robert Walker rekryterades som VD Voff-koncernen vid årets slut.
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Diamorph
Diamorph redovisade en omsättning om 423,6 Mkr
vilket var 2 procent lägre än föregående år. Resultatet
före skatt, 102,4 Mkr, var cirka 10 procent lägre än
föregående år och reflekterar ökade långsiktiga
investeringar under året för lansering av bolagets nya
produkt, Ferobide. Under året förvärvade Diamorph
ytterligare 10 procent av dotterbolaget Diamorph
Bearings AB för 22,8 Mkr.
IRRAS
IRRAS stärkte kassan med 91 Mkr genom en
nyemission. Syftet med kapitalanskaffningen var att
etablera kontor i USA samt att beredda marknaden
i Europa. Bolaget påbörjade också arbetet med
inlämning av en s.k. 510-ansökan hos amerikanska
FDA.
OrganoClick
Under 2016 ökade försäljningen med 28 procent
jämfört med 2015 till följd av ökad efterfrågan på
OrganoWood®-virke och dess ytbehandlingsprodukter
och uppgick till 38,8 (30,5) Mkr. 2016 års rörelseresultat
uppgick till -29,7 (-20,8) Mkr och periodens resultat till
-30,3 (-21,8) Mkr.
I december 2016 meddelade OrganoClick förvärvet av
BIOkleen Miljökemi AB, ett kemitekniskt företag som
fokuserar på miljömärkta rengörings- och underhållsprodukter för trä, hem och bilvård.
Swecure
Den väg till marknad som avsågs för Swecures
IBD-behandling visade sig inte framkomlig på grund
av regulatoriska förändringar. Detta har lett till en
ändrad väg till marknad för produkten. Allergiprojektet
granskades för att identifiera vägar framåt efter att
SWE01 studien under 2015 inte uppvisat någon effekt.
Resultatet är flera potentiella spår för att driva arbetet
med allergiprevention vidare. Två patentansökningar
som rör allergiprevention och IBD-behandling har
skickats in under året.
På grund av ändrad strategi samt ökad osäkerhet
i verksamheten har Serendipity Ixora omvärderat
innehavet till löpande verkligtvärdevärdering och en
orealiserad omvärderingsförlust om 28,6 Mkr.
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VÄ SEN T L IG A HÄNDEL SER EF T ER BAL ANSDAGEN
I mars 2017 genomförde Episurf en nyemission om 109 Mkr där
Serendipity Ixora deltog med 21,2 Mkr.
I juni 2016 försattes Swedish Pharma AB, en verksamhet som låg
inom Serendipity Ixoras företagsinkubator, Serendipity Ventures, i
konkurs och den tidigare utfärdade kapitaltäckningsgarantin om 0,5
Mkr har aktualiserats och utbetalats under februari 2017.
I februari 2017 gick Serendipity Ixora i borgen för ett företagslån på 6
Mkr för OrganoClick AB.
Den 17 januari 2017 meddelade Diamorph att man avser att
använda motsvarande 50 Mkr av kassan till att erbjuda inlösen av
den obligation som finns i bolaget. I februari förvärvade Diamorph
ytterligare 10% av dotterbolag Diamorph Bearings och är efter
transaktionen 100 procentiga ägare av Diamorph Bearings.
I februari 2017 fick Xbrane sin fabrik GMP certifierad och
kunde leverera en första batch av läkemedlet Spherotide som
används vid behandling av hormonkänsliga cancerformer som
prostata- och bröstcancer. Leveransen hade ett värde om cirka
7 Mkr.

Episurf att växa sin affärer, vilket också haft effekt på aktien.
Bolaget utgör endast 6 procent av portföljen idag, därmed
har effekten på Serendipity Ixora trots allt varit begränsad.
Diamorph har under året fokuserat på att stärka
verksamheten och öka tillväxten. Det har krävt en del
investeringar som i viss mån har påverkat resultatet för
2016. I februari 2017 meddelade bolaget också att man
löser in motsvarande 50 Mkr av den obligation som bolaget
utfärdat. Därmed sänker bolaget sina räntekostnader
framåt, något som direkt bidrar till resultatet framåt.

VD har ordet
Bästa aktieägare,

En förutsättning för att nå resultatmålen är att säkra
tillgången till kapital som behövs för att verkställa de
tillväxtplaner som bolagen i portföljen har. Därför har vi
under året fokuserat på att utvärdera en lämplig väg framåt
för den långsiktiga kapitalförsörjningen till portföljbolagen.
Vi befinner oss i slutfasen av vår utvärdering.

Resultatet

Det har varit ett händelserikt år för Serendipity Ixora. Ett år där
mycket fokus har lagts på att skapa förutsättningar för fortsatt
tillväxt de kommande åren och där flera av portföljbolagen
kunnat styrka sina positioner och visa på en väl fungerande
expansionsstrategi.

Att värdera bolag som befinner sig i tidig utvecklingsfas och
saknar positivt kassaflöde är svårt. Därför har vi historiskt
varit noga med att använda senaste transaktionskursen som
underlag för värdering av våra tillgångar. När ett bolag väl
har nått positivt kassaflöde finns det betydligt nogrannare
och mer vedertagna värderingsmetoder man kan använda.

Xbrane återfinns bland de bolag som utmärkt sig positivt.
Bolaget har under året gång på gång levererat enligt den
till marknaden kommunicerade planen. Bland annat kunde
man efter årsskiftet lägga GMP-certifiering av sin produktionsanläggning till handlingarna samt leverera den första
kommersiella ordern till kund, en viktig milstolpe i bolagets
historia. Under året har flera nya samarbets- och distributionsavtal signerats, vilket stärker förtroendet för bolagsledningen.

Över 70 procent av värdet i vår bolagsportfölj kommer
idag ifrån bolag som har ett positivt kassaflöde. Detta
är en markant förändring av portföljdynamiken jämfört
med tidigare år, där portföljen varit mer venture-betonad.
Samtidigt har flera av de onoterade bolagen värderingar
som ligger på oförändrade nivåer, trots betydande
operationella framsteg och ökade intäkter.

Xbrane är något så unikt som ett litet läkemedelsbolag med
egna kommersiella produkter och utan traditionella läkemedelsutvecklingsrisker. Det är med stor spänning som vi nu följer
bolagets utveckling under 2017, där flera kommersiella delmål
förväntas uppnås.
Voff har efter intåg på den tyska marknaden, genom e-handelsbolaget haustierkost.de, trefaldigt ökat sin omsättning. Voff har
därmed inte bara fått tillgång till den stora tyska marknaden
utan också till dess närmsta grannar så som Österrike,
Belgien, Luxemburg, Holland, Danmark, Polen, Frankrike och
även England. Vi ser en stor potential till expansion på dessa
marknader framöver. Bolaget har också flera intressanta
diskussioner med framgångsrika lokala aktörer på nya
marknader. Under året har Voff gått från en omsättning på cirka
60 Mkr till att takta en årlig omsättning om cirka 170 Mkr.
Premune har, genom dotterbolaget Nextmune, nu försäljning
till 80 länder och är en ledande aktör inom immunoterapi för
hund, katt och häst i Europa. Bolaget har visat att tillväxtstrategin är hållbar och expansion till nya geografiska marknader
ligger i planen. Nextmune taktar nu en årlig omsättning om
cirka 80 Mkr och har signerat ett ytterligare förvärv med målet
att slutföra transaktionen i juni 2017. Detta skulle stärka bolaget
och dess omsättning ytterligare. Premune är 50-procentiga
ägare av Nextmune.

Det faktum att större delen av portföljen består av
onoterade bolag vars värde, som en direkt konsekvens
av vår tillämpning av de värderingsprinciper som vi har, i
regel justeras först i samband med en större transaktion
i bolagets aktie, gör att värdejusteringar i Serendipity
Ixoras aktie har en trappstegsliknande tendens. Värdeutveckling under ett år kan således i många fall hamna på
nästkommande års resultat eller inte synliggöras förrän en
transaktion av större volym görs i innehavets aktie.
Jag kan mot den bakgrunden med övertygelse säga att det
under året som gått skapats värden som inte framgår av
årets resultat. Vår målsättning är och har varit att skapa god
avkastning över tid och jag finner att vi har goda förutsättningar att göra det även framgent.

Framåt
Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla och förädla
bolagen i portföljen och vi står fortsatt väl rustade för att
verkställa de tillväxtplaner som finns samt att ta vara på
nya möjligheter. Jag vill tacka alla mina medarbetare som
med stor hängivelse och engagemang arbetar för att skapa
förutsättningar för tillväxt och jag ser framemot det arbete
vi har framför oss.

Trots att vi ser en acceleration i försäljningstakten så
konstaterar vi att det har gått långsammare än förväntat för
Amin Omrani, VD
S E R E N D I P I Y I XO R A

Å R S R E D O V I S N I N G 2016

7

SERENDIPI T Y IXOR A

Ledning och Styrelse
AMIN OMR ANI
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.

SAEID ESMAEIL Z ADEH
Ordförande

A SHK AN P OU YA
Ledamot

CECILIA GUNNE
Ledamot

Saeid Esmaeilzadeh är en serieentreprenör som har startat och medverkat i
uppbyggandet av över 15 forskningsintensiva bolag inom olika industrier. År 2002
blev Saeid sveriges yngsta docent. Han
har genom åren mottagit ett stort antal
priser och utmärkelser för sin 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.

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.

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.
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BENG T-ARNE VEDIN
Ledamot

HÅK AN GUS TAVSSON
Ledamot

CHRIS TER HELL S TRÖM
Ledamot

Bengt-Arne Vedin har från mitten av
1970-talet 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.

Håkan Gustavsson är utbildad
civilekonom vid Handelshögskolan i
Stockholm. Han har arbetat i internationella 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 verksamhetsområden såsom industri, handel,
fastigheter, skogsbruk, kapitalförvaltning
och företagsförvärv.

Christer Hellström har lång erfarenhet
från en rad olika branscher och internationella 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 civilingenjörsexamen i datavetenskap från Chalmers
tekniska högskola.
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Verksamhet
Serendipitys verksamhet är att identifiera, investera i och
utveckla tillväxtbolag som bidrar till en bättre värld
AKTIV HUVUDÄGARE
Serendipity tar en aktiv roll som
huvudägare och arbetar nära portföljbolagen 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
beprövade kommersialiseringsmodell.

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.

Portföljbolagen
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.

sialiseringsmodell delar upp portföljbolagens utveckling i fem olika faser. De
bolag som formar Serendipitys portfölj
spänner över fem faser. Serendipity har
en balanserad portfölj i detta avseende.

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

Serendipitys största innehav enligt aktuell position i kommersialiseringsmodellens utvecklingsfaser
Diamorph
Voff Science
Premune
OrganoClick
Episurf Medical
IRRAS
Xbrane Biopharma
Swecure
TECHNICAL
INVENTION
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BUSINESS
CREATION

BUSINESS
OPERATION

GROWTH

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.

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 förvärvsstrategi med mål att implementera och kombinera bolagets teknologi med det
förvärvade företagets befintliga produktion, distributions- och försäljningskanaler. 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.

Grundat av Serendipity

S E R E N D I P I T Y I XO R A
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Kommersialiseringsmodell
i korthet
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
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. Bolagsutvecklingen genom dessa faser
karaktäriseras av en iterativ process
där tidig involvering och tät dialog med
potentiella kunder och samarbetspartners 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.

Fokus på team
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Industriella
partners

Slutprodukt

Idé

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
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Ledningen säkerställer att det finns
adekvat kompetens i de olika utvecklingsteamen för att kunna möta kommersialiseringens dynamiska process.
Bolagens forsknings- och utvecklingsteam arbetar ständigt med utveckling av
nya produkter, för vilka utvecklingsprocessen genomgående är densamma.

S E R E N D I P I T Y I XO R A

FoU

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 "fantominnovationen" eftersom det är den som startar hela den process
som sedermera mynnar ut i en kommersiell produkt eller tjänst.

Customers

Kommersialiseringsfaserna beskrivna i korthet
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 utvecklingsprojekt.

Serendipity Ventures
Serendipity Ventures är Serendipitys företagsgenerator 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.

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.

S E R E N D I P I T Y I XO R A

Å R S R E D O V I S N I N G 2016

15

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

Värderingsprinciper och värderingshierarki
A. Noterade innehav värderas till marknadspris
B. Senaste nyemission där externa investerare har investerat nytt
kapital eller nyligen genomförda transaktioner i bolagets aktie
C. Om varken alternativ 1 eller 2 nämnda ovan är tillämpbara, 		
används diskonterat kassaflöde som underlag för värdering.
Alternativt till redovisat substansvärde.

Värderingsprincip
B

Voff Science
Premune
OrganoClick2
Episurf Medical2
IRRAS
Xbrane Biopharma2
Swecure
Övriga innehav

C
C
A
A
B
A
C
B

Portföljens värdefördelning enligt tillämpade värderingsprinciper

26%

31%

A
B
C

44%

Portföljbolag
Diamorph
Voff Science
Premune
OrganoClick2
Episurf Medical2
IRRAS
Xbrane Biopharma2
Swecure
Övriga innehav
Totalt

Bolagsvärde (Mkr)
872,0
167,2
102,8
459,8
238,4
482,1
192,6
3,9
1 081,9
3 600,7

Serendipitys
innehav (Mkr)
204,1
160,0
50,5
86,3
42,2
89,3
49,4
2,4
9,9
694,1

Serendipitys
andel
23,4%
95,7%
49,1%
18,8%
17,7%
18,5%
25,7%
60,6%
N/A

114,3

114,3

100%

Verksamhetsbolag
Serendipity Ventures
Kassa
Fordringar
Skulder
Substansvärde

13,1
35,3
-40,6
816,1

Antal aktier
Pris per aktie

Andel av
portföljen
29,4%
23,0%
7,3%
12,5%
6,1%
12,9%
7,1%
0,3%
1,4%
100,0%

Andel av
substansvärdet
25,0%
19,6%
6,2%
10,3%
5,2%
10,9%
6,1%
0,3%
1,2%
85,0%

14,0%
1,6%
4,3%
-5,0%

5 316 334
153,5

IFRS eller International Financial Reporting Standards är ett internationellt regelverk som tillämpas av alla svenska bolag noterade på börsen.
Noterat bolag

1
2
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Diamorph
FÖRETAGET
Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande
industriella tillämpningar. Gruppen är
väldiversifierad och levererar en rad
olika produkter och teknologier till en
mängd industrier.I dag har koncernen
fler än 280 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 processanläggningar. Diamorph arbetar med en
mängd olika materialplattformar, inklusive
tekniska keramer, fiberförstärkta
polymerer och metaller. Utvecklingen av
effektiva lösningar för gruppens kunder
är en förutsättning för fortsatt tillväxt.
LÖSNING
Diamorph kombinerar flera olika
materials 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 inom olika
tillämpningar hos kunden.

20
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AFFÄRSMODELL
Diamorph fokuserar på ett antal specifika
nischer inom de marknader bolaget
verkar. Affärsmodellen kräver nära
samarbete med kunderna under produktutvecklingen och resulterar i höga
inträdesbarrirer för konkurrenter.
Diamorph har två huvudaffärsområden:
lager- och slitkomponenter och högtemperaturmaterial.
Som exempel på högtemperatursmaterial kan nämnas: brandskydd som
expanderar i händelse av brand för att
täta håligheter i byggnader och stoppa
branden från att sprida sig. Ytterligare
exempel är transportrullar som som tål
höga temperaturer för tillverkning av
kakelplattor, glas, aluminium och rostfritt
stål.
Som exempel på slitkomponenter och
lager kan nämnas vattensmorda propelleraxellager för fartyg och smörjningsfria
glidlager i boggier för passagerar- och
godståg.
MARKNAD
Diamorphs diversifierade affärsmodell
innebär att bolagets största kund
står för mindre än 3 procent av den
totala omsättningen och de tio största
kunderna tillsammans står för mindre än
20 procent av intäkterna.

S E R E N D I P I T Y I XO R A

Diamorph är marknadsledande i flera
av de nischmarknader som bolaget
verkar inom. Dessa kompletteras med
marknader där Diamorph kan växa i
en snabbare takt genom att tillföra nya
produkter eller lösningar för sina kunder
och därigenom skapa nya affärsmöjligheter. Kunderna inkluderar bland annat
ett antal stora multinationella OEMer.
Diamorph har en global kundbas med
försäljning i över 60 länder. Bolaget
bedriver direktföljning i Sverige, USA,
Tjeckien, Tyskland, Frankrike och Italien.
Dessa team kompletteras med ett globalt
nätverk av agenter och distributörer på
övriga marknader.

Väsentliga händelser och milstolpar 2016
• Innovationscentret i Manchester har moderniserats och har
nu mycket goda förutsättningar för fortsatta forsknings- och
utvecklingsaktiviteter under de kommande åren
• Försäljnings- och marknadsföringsteamen har stärkts
samtidigt som krafttag har tagits för att expandera
nätverket av distributörer och försäljningsagenter för att
bistå fortsatt tillväxt globalt
• Första väsentliga försäljningen av Ferobide efter
lanseringen under 2015
• De sista 10% av aktierna i Diamorph Bearings AB
förvärvades vilket betyder att Diamorph nu äger 100% av
samtliga dotterbolagen

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 transport,
brandskydd och industri.

STATUS
Serendipitys
andel i portföljbolaget

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj

23%

• En delvis återbetalning om 50 Mkr av obligationslånet om
500 Mkr utfördes

29%

Serendipity
Andra ägare

STYRELSE
Ashkan Pouya 	    Ordförande
Saeid Esmaeilzadeh	    Ledamot
Ola Ringdahl
Ledamot
Anders Mörck	    Ledamot
Anthony Moore
Ledamot
LEDNING
Gordon MacLeman	    	
CEO
Mark Hutchison	    	
CFO
Jan Roubal
COO (Tenmat)
Kapil Chopra
MD (Diamorph Hob Certec)
UTVECKLINGSSTADIUM
TECHNICAL
INVENTION

Gordon MacLeman
VD, Diamorph
Gordon har en 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.

BUSINESS
INVENTION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
OPERATION

GROWTH

GRUNDAT
2003
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Episurf Medical
FÖRETAGET
Episurf Medical grundades 2008 och
erbjuder människor med smärtsamma
broskskador i leder ett aktivare och
friskare liv genom skräddarsydda
implantat och tillhörarnde kirurgiska
instrument.
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 behandlingsalternativ
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
knäimplantat omfattar produkter som
främst syftar till att behandla patienter
i åldrarna 35–65 år med broskskador i
knäleden, från tidig lokal broskskada till
initial artros.
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Genom att kombinera avancerad
3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna, anpassar bolaget
inte bara varje implantat utan även de
kirurgiska instrumenten 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 patientspecifik 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 ortopeder pre-operativ information
innefattande ett patient-anpassat
skadebedömningsverktyg i 3D, en
pre-operativ rapport som stöd för patientanpassad kirurgisk planering samt
patientanpassade behandlingslösningar i
form av implantat och kirurgiska verktyg.
Målet är att förbättra den kirurgiska
precisionen och standardisera kirurgiska
ingrepp för att ge tillförlitliga operationsresultat för ortopeder samt utmärkta
kliniska resultat för patienter.
MARKNAD
Artros är den vanligaste ledrelaterade
sjukdomen och innebär nedbrytning av
brosk i människors leder. Utbredningen
av artros ökar globalt i takt med en
åldrande befolkning och en ökad
medelvikt.

S E R E N D I P I T Y I XO R A

Episurf Medicals befintliga produkter är
främst avsedda för patienter i åldersintervallet 35–65 år, som lider av broskoch underliggande benskador (kondrala
och osteokondrala defekter) i knäleden
och som snabbt vill återgå till ett aktivt
liv.
Det finns en betydande patientgrupp som
har lokala broskskador av traumatiskt
eller degenerativt ursprung (pre-artros)
som det idag saknas adekvata behandlingsalternativ för. Utan behandling
utvecklas dessa defekter ofta till
fullskalig artros.
Cirka 3,6 miljoner amerikaner (20 procent
av de patienter som har symptomatisk
artros) uppskattas befinna sig i det stora
så kallade behandlingsgapet, vilket
består av patienter med tidig artros/
broskskador på ena ledytan i aktiv ålder.
De patienterna är för unga och aktiva
för att genomgå en knäprotesoperation.
De är dock för gamla och har för stora
skador för att framgångsrikt kunna
behandlas med traditionella biologiska
metoder för broskskador, t.ex. mikrofrakturering.
Undersökningar genomförda i USA
visar att medelåldern för patienter som
drabbats av artros har sjunkit från 72 till
56 år mellan åren 1990 och 2010, vilket
således innebär att medelåldern har
sjunkit med 16 år på två decennier.

Väsentliga händelser och milstolpar 2016
• CE-märkning erhölls för bolagets femte produkt, Epioscopy®
Damage Assessment Tool
• Kliniska resultat baserade på 1 och 2 års uppföljningsdata
presenterades för första gången med mycket goda resultat
där patienterna upplever avsevärda förbättringar avseende
smärta och rörlighet
• En så kallad ”pre-submission dossier” inlämnades till FDA
(den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten
och Episurf Medical hade i juli ett pre-submission möte i
Washington med FDA
•

Uppnådde ny milstolpe med 150 inopererade knäimplantat

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.

STATUS
Serendipitys
andel i portföljbolaget

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj
6%

18%

Serendipity
Andra ägare

STYRELSE
Dennis D. Stripe	    Ordförande
Saeid Esmaeilzadeh	    Ledamot
Leif Ryd		    Ledamot
Wil Boren
Ledamot
Wilder Fulford	    Ledamot
Christian Krüger		
Ledamot

LEDNING
Pål Ryfors
Tf VD, CFO, Episurf Medical
Pål har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan
i Göteborg. Han har stor erfarenhet från ledande befattningar
inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt.
Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Marginalen
Bank, en svensk bank med cirka 350 anställda, där Ryfors
ansvarade för den strategiska finansiella planeringen samt
för att leda den finansiella verksamheten och implementera
affärsutvecklingsprojekt. Tidigare var Ryfors Head of
Group Controlling på Hoist Finance. Innan han tillträdde
tjänsten på Hoist Finance var Ryfors investment banker
på Societe Generale, dit han anslöt efter att ha haft flera
ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska
verksamheten i Kaupthing Bank.

Pål Ryfors	   CEO/CFO
Jeanette Spångberg	    	
COO
Ladan Amiri
Q&R
Dan Griffiths
Marknadsdirektör
Göran Martinsson
Försäljningsdirekötr

UTVECKLINGSSTADIUM
TECHNICAL
INVENTION

BUSINESS
INVENTION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
OPERATION

GROWTH

GRUNDAT
2008
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OrganoClick
FÖRETAGET
Företaget har utvecklat och använder sig
av en patenterad teknologi för modifiering
av fiberbaserade material. OrganoClicks
verksamheten bedrivs idag inom fyra
affärsområden:
Grön kemi, Gröna ytbehandlingar &
rengöringsprodukter, Funktionellt trä och
Biokompositer.
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 vattenavvisande förmåga hos textilier och röteller flamskyddat virke). Flera av dessa
kemikalier är giftiga eller bioackumulerande. Exempelvis används tungmetaller
och biocider i tryckimpregnering av trä
och giftiga PFAS-ämnen används vid
impregnering av textiler.
Bristen på effektiva och miljövänliga
alternativ är idag ett problem som alltmer
tas upp i debatten och bättre alternativ
efterfrågas av konsumenterna.
LÖSNING
OrganoClick har utvecklat en miljövänlig
teknologi som imiterar naturens egna
kemiska processer. Genom att nyttja
biobaserade, ”gröna” molekyler kan
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OrganoClick ersätta traditionellt använda
giftiga eller oljebaserade kemikalier i
tillverkningsprocessen av en mängd olika
fiberbaserade material. OrganoClicks
teknik modifierar fibrerna i materialen på
ett miljövänligt sätt och kan ge dem ökad
styrka, vattenavvisning, rötskydd eller
flamskydd.
AFFÄRSMODELL
OrganoClick marknadsför och säljer
material under de egna varumärkena
OrganoTex®, OrganoComp® och
OrganoWood®. Bolaget säljer även
gröna” kemikalier till industriella kunder
verksamma inom nonwoven och teknisk
textil samt kemiska underhållsprodukter
hem & villa.
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 håller 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 tretton patentfamiljer
varav fem är beviljade.

S E R E N D I P I T Y I XO R A

MARKNAD
OrganoClick verkar inom marknaderna för
röt- och flamskyddat virke, vattenavvisande
och starkare textilier, träskydds- och underhållsprodukter för gör-det-själv marknaden
samt avancerade biokompositmaterial. Dessa
marknaders totala globala värde överstiger
60 miljarder USD årligen.
Konkurrenterna skiljer sig mellan segmenten
och består både av kemikaliejättar som BASF
och Dow Chemicals, men även av mindre
nischade bolag som Kebony, Accoya och
Timbersil som är producenter av modifierat
trä och Schoeller, Nanotex och HeiQ inom
vattenavvisande textiler.
OrganoClick och dotterbolaget OrganoWood
levererar till en mängd välrenommerade
kunder inom bygg- och textilbranschen men
även inom specialområden där fiberbaserade
material används för tillverkning av begravningskistor.
Inom bygg är återförsäljare av OrganoWoods
produkter bland annat K-rauta, XL-BYGG,
Nordström-gruppen, Optimera, Derome,
Beijer byggmaterial och Bygma i Sverige,
Kodin Terra i Finland och Byggmakker och
Optimera i Norge.
Inom träskydds- och underhållsprodukter levererar bolaget under varumärket
BIOkleen® produkter till bland andra Nordsjö
Färg & Design, Bolist, Jula, Granngården
och Ahlsell. Bolaget samarbetar även med
Nyarp, Sveriges största tillverkare av begravningskistor till vilket bolaget under 2017
kommer börja leverera sitt biokompositmaterial OrganoComp®.

Väsentliga händelser och milstolpar 2016

FAKTA
OrganoClick grundades 2006 av Serendipity och
VD Mårten Hellberg tillsammans med forskare från
Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Bolaget har blivit utnämnt till Sveriges
mest lovande start-up (2008), fått pris för Sveriges
bästa miljöinnovation (2008) och blivit utnämnt till
ett av Sveriges 20 mest innovativa bolag (2011).
OrganoClick är listat på Nasdaq First North sedan
februari 2015 och omsatte 62 Mkr (proforma) 2016.

• Dotterbolaget OrganoWood tog steget in på den brittiska
marknaden genom att teckna ett distributionsavtal för sina
träskyddsprodukter med en brittisk färg- och kemiteknisk
distributör i början av året
• Bolaget började under hösten leverera till sin första kund
inom teknisk textil, en ledande europeisk tillverkare av
kabelstrumpor
• OrganoClicks kund Nyarp förhandsvisade sin nya kista
tillverkad i OrganoClicks biokomposit OrganoComp® på
Sveriges Begravningsförbunds årsmöte i april
• OrganoClick förvärvade i december Biokleen Miljökemi AB
som levererar miljömärkta underhålls- och rengöringsprodukter för hem & villa och bilvård. Förvärvet adderade
(pro-forma) 23 Mkr i omsättning till OrganoClick-koncernen.

24%

25%

STATUS
Diamorph
Serendipitys
andel i portföljbolaget

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj
12%
13%

19%
Organoclick

Serendipity
Andra ägare

6%

44%
Xbrane

STYRELSE
Jan Johansson	    Ordförande
Claes-Göran Beckeman	    Ledamot
Armando Cordova	    Ledamot
23%
Ashkan Pouya	    Ledamot
Håkan Gustavson	    Ledamot

Voﬀ

96%

LEDNING
7%
Mårten Hellberg	    	
CEO
18%
Jessica Sundborg	    	
CFO
Elisabet Heinrich	    	
CMO
Episurf
Dan Blomstrand
VP Biocomposites
Jens Hamlin
Managing director OrganoWood AB
Elisabet Heinrich
Marketing Director
Juhanes Aydin
R&D Director
Karin Öjelund
Sustainability & Quality
Director
7%
28%
IRRAS

UTVECKLINGSSTADIUM

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.

TECHNICAL
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BUSINESS
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BUSINESS
CREATION
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GROWTH

14%

GRUNDAT

Premune

49%

2006

4%

Swecure
61%
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Premune
FÖRETAGET
Premunes verksamhet består i att leverera
högkvalitativa produkter inom djurhälsa
för hund och katt, samt att äga och förvalta
aktierna i Nextmune-koncernen. Premunes
innehav uppgår till 50 % av aktierna i Nextmune-koncernens holdingbolag.
Nextmune levererar produkter inom
djurhälsa för hund, katt och häst, fokuserat
på nischade terapisegment där man med
differentierade produkter kan etablera en
stark marknadsposition. Bolaget är idag
Europaledande inom allergidiagnostik och
immunterapi för behandling av allergi hos
sällskapsdjur, med välbefästa varumärken
och en bred kunddatabas med direktkontakt
till över 5,000 veterinärkliniker i Europa.
Befintliga produkter kan delas upp i tre
områden: allergidiagnostik, allergibehandling
samt terapeutiska hälsotillskott.
Nextmune grundades 2016 som ett
strategiskt samarbete mellan Premune
och det svenska investmentbolaget Fidelio
Capital AB. Målsättningen med samarbetet
är att bygga ett ledande djurhälsobolag
genom förvärv samt expansion av nya
produkter och geografier. Holdingbolaget i
Nextmune ägs 50/50 av Premune och Fidelio.
UTMANING
Djurhälsomarknaden har traditionellt
dominerats av de stora läkemedelsbolagen, där de tio största aktörerna
har över 80% marknadsandel. Globala
aktörer som Zoetis (Pfizer), Merial (Sanofi),
Elanco (Eli Lily), Virbac och Ceva har stora
säljstyrkor som primärt fokuserar på breda
produktsegment, såsom parasitmedel,
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vacciner, anti-infektionsmedel och
receptbelagda läkemedel.
Utanför de 10 största globala aktörerna är
djurhälsomarknaden fragmenterad, med
uppskattningsvis över 200 bolag världen
över. Dessa utgörs i regel av mindre bolag
verksamma på en lokal marknad, inom
nischade terapisegment - bolag som, på
grund av sin ringa volym och räckvidd är
av begränsat intressanta för de globala
aktörerna.
LÖSNING
Premune har identifierat en möjlighet att
skapa ett ledande bolag inom specialiserad
veterinärmedicin. Affärsidén bygger på
att erbjuda medicinskt välmotiverade och
kostnadseffektiva läkemedel inom nischer
där bolaget har potentialen att bli marknadsledande.
Under de senaste 18 månaderna har
Nextmune byggt upp en vertikal inom allergi
för hund, katt och häst. Idag är bolaget
ledande I Europa inom allergidiagnostik och
immunterapi, två nischer inom veterinär
dermatologi. Allergi är ett av de vanligaste
sjukdomsområdena hos sällskapsdjur, med
1 av 5 veterinärbesök kopplade till allergi och
hudbesvär.
Nextmune representerar en robust plattform
för vidare expansion. Med en kombination av
interna initiativ och strategisk utveckling ser
koncernen attraktiva möjligheter till vidare
tillväxt inom såväl allergi som det bredare
dermatologisegmentet, samt att etablera
vidare vertikaler inom andra nischade
terapiområden för hund, katt och häst.

S E R E N D I P I T Y I XO R A

AFFÄRSMODELL
Nextmune anammar en affärsmodell med
veterinären i fokus, med egen marknadsnärvaro i Norden, Nederländerna
och Storbritannien. Marknader där
bolaget ej har egen närvaro nås genom
samarbeten med veterinärer, kongresser,
säljmässor, samt strategiska partnerskap.
Huvudsakliga kunder inkluderar allmänna
djursjukhus och specialiserade kliniker,
veterinära laboratorier, samt multinationella och regionala distributörer. Bolagets
största marknader är Storbritannien,
Norden och Nederländerna.

MARKNAD
Med fokus på sällskapsdjur (hund, katt och
häst) är Nextmune verksamt inom den
emotionella delen av djurhälsomarknaden.
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 familjemedlemmar, en attitydförändring som även
återspeglas i hur mycket djurägare är
villiga att spendera på sitt djurs hälsa.
Det finns också ett ökat antal hundar och
katter i hushållen idag, och den förväntade
livslängden för sällskapsdjur har ökat.
Idag uppskattas det att hela 68 % av de
amerikanska hushållen har minst ett
husdjur.

Organoclick

6%
44%
Xbrane

23%

Voﬀ

Väsentliga händelser och milstolpar 2016
• Den 22 juni 2016 förvärvade Premune 50 % av aktierna
i Nextmune HoldCo AB från Fidelio Capital AB. Nextmune-koncernen bestod vid detta tillfälle av det holländska
djurhälsobolaget Artuvet Animal Health.

FAKTA

• Den 30 juni 2016 förvärvade Nextmune veterinärdelen av
belgiska läkemedelsföretaget Oystershell Laboratories NV.
Förvärvet genomfördes via dotterbolaget Artuvet Animal
Health BV genom en inkråmsaffär.

7%

28%

STATUS

• I november 2016 anställdes Magnus Kjellberg som VD för
Nextmune. Magnus kommer senast från det multinationella
läkemedelsbolaget Meda, där han var del av koncernledningen i rollen som Vice President Corporate Strategy and
M&A.

IRRAS

• Den 9 december 2016 genomförde Nextmune förvärvet av
100% av aktierna i det spanska allergibolaget Alergovet SL.

Premune

• Med anledning av 2015 års uteblivna resultat från Premunes
utvecklingsprojekt inom allergiprevention, beslutade
ledningen och styrelsen under 2016 att avveckla viss
verksamhet inom forskning och utveckling på moderbolagsnivå.

96%

Moderbolaget Premune bildades år 2011 av Serendipity Innovations och VD Viktor Karlsson i samarbete
7%
med forskare vid
18%Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademien. Nextmune med Magnus KjellEpisurf berg som VD, bildades år 2016 som ett strategiskt
samarbete mellan Premune och Fidelio Capital AB.

Serendipitys
andel i portföljbolaget

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj
7%14%

49%

4%

Serendipity
Andra ägare
Swecure
61%

STYRELSE
Saeid Esmaeilzadeh
Jeppe Magnusson
Christer Hellström

Ordförande
Ledamot
Ledamot

LEDNING
Viktor Karlsson		
Magnus Kjellberg

CEO, Premune
CEO, Nextmune

UTVECKLINGSSTADIUM
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.
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IRRAS
FÖRETAGET
Enligt World Health Organization (WHO)
dör en person i hjärnblödning var tjugonde
sekund världen över. Befintliga alternativ
är inte tillräckliga för att behandla dessa
patienter på ett tillfredställande sätt
och leder ofta till dåligt utfall. IRRAS har
utvecklat 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 kvarvarande 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
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 lokal
administration av läkemedel till det
påverkade området en stor utmaning
då de system som används idag ej kan
leverera tillräckliga koncentrationer av
den aktiva substansen utan omfattande
biverkningar.
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LÖSNING
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 kan administreras
lokalt till sjukdomsområdet, vilket ökar
effektiviteten och och minskar eventuella
biverkningar till följd av behandlingen.

blödning som uppstår i området som
omger hjärnan samt Subduralt hematom
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 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 %.

MARKNAD
Den adresserbara marknaden för
teknologiplattformen är cirka 4 Mdkr
årligen globalt. Bolagets produkt är idag
inkluderat i det tyska ersättningssytemet för behandling av patienter med
hjärnblödning. Tyskland har en av de
högsta hjärn- och subduralblödningsprevalenserna jämfört med andra länder i
Europa likaså de högsta ersättningsnivåerna för hjärnblödning i Europa.

AFFÄRSMODELL
Bolagets affärsmodell bygger på
försäljning av systemet till specialistkliniker, i regel större sjukhus och
universitetssjukhus. Systemet består av
en pumpenhet samt av katetrar som är
engångsartiklar.

Bolaget planerar också att expandera
produkten till andra indikationer.

IRRAS teknologiplattform kan
appliceras på tre typer av hjärnblödning:
Intracerebral hjärnblödning som uppstår
inuti hjärnan, subaraknoidal hjärn-

S E R E N D I P I T Y I XO R A

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.).

Väsentliga händelser och milstolpar 2016
• Framgångsrik tekniköverföring från Sverige till USA för
utveckling av IRRAflow ™ v 2.0
• Kapitalanskaffning om drygt 90 Mkr genomfördes för att
driva företaget till nästa steg

FAKTA
IRRAS AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar
och marknadsför "first in class"- instrument och
katetrar för kirurgiska applikationer, primärt i samband med evakuering eller administration av olika
vätskor i kroppen.

• Rekryteringar till europeiska huvudkontoret i Laichingen,
Tyskland (IRRAS GmbH) samt det amerikanska
huvudkontoret i La Jolla, CA genomfördes
• Ersättningskod inom sjukvårdssystemet i Tyskland erhölls
och ersättningsnivån sattes till 4500 Euro per kateter
(engångsartikel)

STATUS
Serendipitys
andel i portföljbolaget

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj

• 20+ kontraktade sjukhus har förbundit sig att köpa systemet
13%

19%

Serendipity
Andra ägare

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

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

Kleanthis G. Xanthopoulos Ph.D.
VD och styrelseordförande, IRRAS
Kleanthis har lång erfarenhet från life science. Han har bland
annat varit grundare och VD för börsnoterade Regulus, grundare
och VD för Anadys Pharma som förvärvades av Roche för MUSD
230 och VD för Venture Capital bolaget Enterprise Partners.
Kleanthis har en M.Sc. Ph.D. i molekylärbiologi från Karolinska
Institutet i Stockholm där han ocksp är docent.
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Xbrane Biopharma
FÖRETAGET
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag
specialiserat på utveckling och
produktion av biosimilarer (generika på
biologiska läkemedel) och generiska
långtidsverkande injicerbara läkemedel.
Långtidsverkande injicerbara läkemedel
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 är Spherotide,
som är en generikakandidat på originalläkemedlet Decapeptyl®/Pamorelin®/
Trelstar® som används i huvudsak vid
behandling av prostatacancer. Spherotide
lanseras i Iran under Q3 2017 och i EU
under 2019, efter genomförd klinisk
studie.
Biologiska läkemedel består av proteiner
som aktiva substanser och produceras,
på grund av proteinernas komplexitet, i
levande celler ellwer vävnad genom DNA
teknologi.
Xbranes ledande produkt inom
segmentet är Xlucane. Xlucane är
en biosimilar på originalläkemedlet
Lucentis® som används i behandling mot
åldersrelaterad makuladegeneration, 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.
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Komplexa generika och biosimilarer på
dessa läkemedel omsatte under 2015
cirka 25 Mdkr, vilket motsvarade en andel
av försäljning på 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-penetrationen 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 typen av
E.coli. Xbranes teknologi medgör att
produktionsintensiteten i cellerna kan
regleras vilket medför 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 teknologiplattform
för formulering av långtidsverkande
injicerbara läkemedel. 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

S E R E N D I P I T Y I XO R A

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
Xbranes huvudsakliga affärsmodell
består av att sälja intermediära eller
färdiga läkemedelsprodukter till
huvudsakligen exklusiva försäljningspartners runt om i världen till överenskommet
transferpris.
Xbrane genererar intäkter enligt avtal
med försäljningspartners typiskt sett dels
genom försäljning av produkt och dels
genom en licensavgift som tas ut för de
exklusiva försäljningsrättigheterna.
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,
omsatte under 2016 cirka 33,5 Mdkr
globalt.

Väsentliga händelser och milstolpar 2015
• Xbrane genomförde en nyemission som inbringade totalt
sett 100,3 Mkr före transaktionskostnader fördelat på 2 360
000 aktier och ca 1 300 ägare och Xbranes aktie upptogs den
3 februari 2016 till handel på Nasdaq First North
• Xbrane tecknade ett avtal gällande försäljning och
distribution av sin ledande ranibizumab biosimilar,
Xlucane, för att lanseras på den iranska marknaden av det
schweiziska bioläkemedelsbolaget Helvetic Biopharma
• Xbrane slutförde etableringen av ett nytt toppmodernt
laboratorium för biosimilarutveckling i nya lokaler i Solna
• Xbrane lämnade in ansökan om GMP godkännande (Good
Manufacturing Practice) för produktionsanläggningen för
Spherotide till AIFA, det italienska läkemedelsverket, och
AIFA inspekterade produktionsanläggningen med positivt
resultat (anläggningen godkänd februari 2017)

FAKTA
Xbrane grundades av Serendipity i samarbete med
akademiska forskargrupper vid Stockholms universitet (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.

STATUS
Serendipitys
andel i portföljbolaget

Oxford Nanopore Technologies licensierade Xbrane
Biopharmas proteinproduktionsteknologi

• Xbrane skrev ett icke-bindande term-sheet med ett kinesiskt
läkemedelsföretag angående utlicensiering av Spherotide i
Kina
• Xbrane utlicensierade rättigheterna till försäljning och
marknadsföring av Spherotide till Bioavenir i Israel

7%

26%

• Xbrane producerade och sålde första batchen av
Spherotide till ett värde av 7 Mkr att levereras till partnern i
Mellanöstern då GMP godkännande erhållits (leverans mars
2017)
•

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj

Serendipity
Andra ägare

STYRELSE
Saeid Esmaeilzadeh	    Ordförande
Alf Lindberg	    Ledamot
Maris Hartmanis	    Ledamot
Karin Wingstrand	    Ledamot
Peter Edman	    Ledamot

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

UTVECKLINGSSTADIUM
TECHNICAL
INVENTION

Martin Åmark
VD, Xbrane Biopharma
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2008

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.
S E R E N D I P I Y I XO R A
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Swecure
FÖRETAGET
Swecure är ett bioteknikbolag som
utvecklar immunmodulerande
behandlingar kopplade till mikrobiotan.
Bolaget arbetar med levande bioterapier
i form av bakterier för såväl terapeutisk
som förebyggande behandling. Projektportföljen bygger på forskning
i bakteriologi och immunologi från
Sahlgrenska universitetssjukhuset med
över 20 års studier av tarmfloran.
Patentportföljen består av behandlingar
av mikrobiotan med fokus på allergiprevention och mag-tarmsjukdomar såsom
inflammatorisk tarmsjukdom(IBD) och
irritabel tarm(IBS).
UTMANING
Vi har de senaste 50 åren genomgått
en stor hygienisk livsstilsförändring.
Samtidigt har man sett en ökning av
en rad sjukdomstillstånd som tros ha
en koppling till denna ökade renlighet.
Denna koppling mellan hygien, bakteriell
stimulans och sjukdomsutveckling
benämns ofta hygienhypotesen och
tros vara en grundfaktor till den ökade
prevalensen av bland annat allergi och
IBD, som är Swecures fokusindikationer.
IBD är en komplex sjukdomsgrupp
bestående huvudsakligen av ulcerös
kolit och chrons sjukdom. För runt 20%
av patienterna utvecklas sjukdomen
under barndomen och förblir en livslång
kronisk sjukdom. Dagens behandlingar är
förknippade med svåra biverkningar och
höga kostnader.
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Allergi har ökat dramatisk i prevalens
och uppskattningar pekar mot att år
2025 kommer 50% av Europas befolkning
ha någon typ av allergi. Kostnaderna
förknippade med allergi är mycket stora
för såväl samhället som för individen.
Dagens behandling är huvudsakligen
symptomlindrande utan att angripa
orsaken till den ökade prevalensen.
LÖSNING
Swecures behandlingar bygger på bred
kunskap om tarmfloran och decennier
av observationsstudier på Sahlgrenska
universitetssjukhus. I dessa studier har
man hittat associationer mellan sjukdomsförlopp och närvaron av vissa typer
av bakterier i tarmen.
Man har sett att patienter med IBD
har en underrepresentation av vissa
typer av bakterier i tarmen. Detta är
vidare kopplat till brist på gynnsamma
näringsämnen i tarmen som stärker
tarmväggen och förhindrar inflammation.
Genom att återföra dessa typer av
bakterier avser Swecure hjälpa patienter
bibehålla symptomfrihet.
Swecure har i stora observationsstudier
identifierat associationer mellan koloniseringsmönster och allergiutveckling i
barn. Baserat på denna kunskap arbetar
Swecure med att utveckla en allergiförebyggande behandling som kan ges under
de första veckorna och månaderna i livet.
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AFFÄRSMODELL
Swecures IBD-behandling genomgår
under 2017 prekliniska studier för att
utvärdera dess inflammationsdämpande effekt. Allergipreventionskonceptet
utvärderas nu för att patentskyddas och
tas vidare till prekliniska studier. Swecure
ser goda möjligheter till samarbete med
större läkemedelsbolag i såväl utveckling
som utlicensiering av preparat. Arbetet
är nu fokuserat på studier för att bevisa
företagets koncept inför partnerskapsförhandlingar. Det finns en rad
behandlingskandidater som bolaget är
redo att utöka portföljen med i framtida
utveckling och patentapplikationer.
MARKNAD
Swecures fokusområden är stora sjukdomsgrupper som är kostsamma för
såväl individen som för samhälle i stort.
Allergi, som beräknas drabba 50% av
Europas befolkning år 2025, är världens
största kroniska sjukdomsgrupp. IBD
är en sjukdom som drabbar över 3,5
miljoner människor i Europa och USA där
dagens behandlingar är otillräckliga och
dyra. Behandlingar av mikrobiotan ett
mycket lovande fält där Swecure är en
tidig aktör med stor potential.

44%
Xbrane

23%

Voﬀ
96%

7%

18%

Episurf

Väsentliga händelser och milstolpar 2016

FAKTA
Swecure är ett forskningsbolag med huvudsäte i
Stockholm. Bolaget grundades 2012 av Serendipity
och forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhu7%
28%
set.

• Två inskickade patent för IBS-behandling och eksemprevention
IRRAS

• Byte av VD
• Planering av preklinisk studie för IBD-behandling

14%
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• Utvärdering av licenskandidater
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Serendipitys
andel i portföljbolaget

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj
4%
0,3%

Swecure
61%

Serendipity
Andra ägare

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

LEDNING
Arvid Gilljam	    	

CEO

UTVECKLINGSSTADIUM

Arvid Gilljam
VD, Swecure
Arvid är VD i Swecure sedan 2016. Han innehar en Masterexamen
från London Business School, samt kandidatexamen från både
Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Göteborg.
Arvid är medgrundare till ett bolag med IT-lösningar mot
mataffärer, har varit ansvarig för internationell expansion på
snabbväxande IT-bolaget Careem och före dess arbetat som
managementkonsult på Arthur D. Little.
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Voff Science
FÖRETAGET
Voff Science tillhandahåller
premiumfoder för husdjur som
framställs av färska och naturliga
råvaror. Visionen är att bli en ledande
aktör på den Europeiska premium-fodermarknaden för husdjur. Bolaget har
idag verksamhet i Sverige, Finland och
Tyskland.
UTMANING
Fodermarknaden för husdjur genomgår
en förvandling. Våra husdjur ses numera
som en del av familjen och därför är
kraven på husdjursprodukter högre än
tidigare. Humaniseringen av husdjur
återspeglas i trender för djurfoder:
tillsatsfritt, ekologiskt och närproducerat
med ett tydligt samband 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 och global distribution,
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-
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sätt garanteras ett högkvalitativt och
hälsosamt foder för husdjur. Samtliga
ingredienser som används har ett
specifikt syfte, vidare är fodret tillsatsoch spannmålsfritt. Alla ingredienser är
närodlade och närproduceradeoch är
av högsta kvalitet för att säkerställa en
premiumprodukt, allt i linje med rådande
trender.
AFFÄRSMODELL
Produkterna säljs under Voff Science
egna varumärken i dagligvaruhandeln,
fackhandeln samt e-handelsplattform,
men även som private label till utvalda
kunder. Försäljningen sker genom e-handelsplatformen samt grossistförsäljning
till dagligvaruhandeln och fackhandeln.
Voff Sciences har egna produktionsanläggningar men arbetar även med
tredjepartsproduktion, gemensamt för
alla produkter är att de ständigt kvalitetsgranskas.
MARKNAD
Under 2015 hade den europeiska Under
2016 hade den europeiska marknaden
för foder till husdjur en omsättning
på över 20 Mdr E och den nordamerikanska marknaden en omsättning på
över 27 Mdr Euro. De nordamerikanska
och europeiska marknaderna svarar
tillsammans för närmare 70 procent
av den totala marknaden globalt.
Fodermarknaden för husdjur förväntas
växa både i värde och storlek samtidigt
som premiumsegmentet förväntas
växa så mycket som 20 procent under
de kommande åren. Humaniseringen
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av sällskapsdjur är den viktigaste
drivkraften för de trender som syns
på marknaden samt för tillväxten
av premiumsegmentet. Marknaden
för premiumfoder åt husdjur är
fragmenterad vilket innebär en intressant
tillväxtmöjlighet.
Voff Science och dess produkter är väl
positionerade för marknaden och dess
drivande trender.

Väsentliga händelser och milstolpar 2016
• Bolaget förvärvade det tyska varumärket och e-handelsplattformen Haustierkost.de som är nischade inom premium
djurfoder.
• Bolaget tillsatte Janne Räsänen som ny VD på sitt Finska
dotterbolag då den tidigare ägaren tillika VD kommer att gå i
pension under 2017.
• Bolaget rekryterade Robert Walker som VD för koncernen.
Robert påbörjade sin tjänst under februari 2017.

FAKTA
Voff Science AB är ett animal health-bolag specialiserat inom högkvalitativt och hälsosamt premiumfoder
för sällskapsdjur. Bolaget är aktivt på den nordiska
marknaden samt i Tyskland. Ambitionen är att bli en
ledande aktör inom superpremiumsegmentet på den
europeiska marknaden.

STATUS
Serendipitys
andel i portföljbolaget

Portföljbolagets andel
av Serendipitys portfölj
23%

96%

Serendipity
Andra ägare

STYRELSE
Jakob Holm	    Ordförande
Ashkan Pouya		
Ledamot

LEDNING
Robert Walker
Philip Ghatan

Robert Walker
VD, Voff Science
Robert har 20 års erfarenhet av att bygga hälsorelaterade
varumärken internationellt. Han har drivit ett av världens största
varumärken inom kosttillskott, på hans senaste position var
Robert ansvarig för försäljning, marknadsföring och branding
på Gymgrossisten, den största fitness relaterade e-handel i
Norden. Han har erfarenhet av detaljhandel, webbförsäljning/
webb-branding och internationalisering av varumärken inom
kosttillskott. Robert har också drivit ett bolag som tillhandahåller
djurfoder och kosttillskott till sällskapsdjur samt byggt upp ett
varumärke som tilldelats ”Årets bästa varumärke” i Finland.

CEO
Affärsutvecklare

UTVECKLINGSSTADIUM
TECHNICAL
INVENTION

BUSINESS
INVENTION

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
OPERATION

GROWTH

GRUNDAT
2012

S E R E N D I P I Y I XO R A

Å R S R E D O V I S N I N G 2016

35

36

Å R S R E D O V I S N I N G 2016

S E R E N D I P I Y I XO R A

Finansiell information
4

FINANSIELL INFORMATION
Aktien och ägarförhållanden

38

Förvaltningsberättelse

39

Resultaträkning

41

Balansräkning

42

Rapport över förändringar i eget kapital

43

Rapport över kassaflöden

44

Noter

45

Underskrifter

59

Revisionsberättelse

60

Definitioner

63

S E R E N D I P I Y I XO R A

Å R S R E D O V I S N I N G 2016

37

Aktien och ägarförhållanden
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 2016-12-31.
Ixoras 5 största aktieägare
Serendipity Group AB
F.Holmström Private Equity AB
Danica Pension Försäkring AB
Praktiker Invest PE AB
JP Morgan Bank Luxembourg
Övriga

Antal A-aktier*
819 693

18 785
180 125

Antal B-aktier*
1 390 903
266 000
195 036
185 048
125 000
2 111 628

Andel av alla aktier**
41,58%
5,00%
4,12%
3,48%
2,70%
43,12%

Andel röster
65,22%
1,81%
2,97%
1,26%
2,13%
26,61%

1 042 719

4 273 615

100%

100%

24 116

Totalt

* 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 ekonomiska utdelning av värdeökningen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Serendipity Ixora
AB (publ) org. nr. 556863-3977, avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2016.

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.
Genom det helägda dotterbolaget Serendipity Ventures,
bedriver Serendipity Ixora en inkubationsverksamhet för bolag i
väldigt tidig kommersialiseringsfas. I det här dokumentet syftar
verksamhetsbolag till Serendipity Ventures och portföljbolag
till övriga innehav.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Premune
Premune har under året gått från att vara ett veterinärmedicinskt forsknings- och utvecklingsbolag till att idag vara
ledande aktör inom allergiområdet i Europa. Expansionen har
skett i partnerskap med Fidelio Capital som tillsammans med
Premune äger 50 procent vardera i Nextmune AB. Nextmune
har, genom flera strategiska förvärv, operativa enheter i
Sverige, Belgien, Holland samt Spanien med försäljning till 80
länder.
På grund av ändrad strategi samt karaktär på bolagets
verksamhet har Serendipity Ixora omvärderat innehavet
med hjälp av en diskonterad kassaflödesmodell (DCF). Detta
resulterade i en orealiserad värdeförändring om -48 Mkr
Episurf
I november 2016, sex månader efter att bolaget rapporterat 100
insatta implantat, nådde Episurf 150 implantat i patient. Detta
representerade en betydande acceleration av försäljningen
men fortfarande ganska små volymer totalt sett.
Resultaten har varit fortsatt goda och patienter uppvisar snabb
återhämtning samt väsentligt förbättrad livskvalité, något som
bygger förtroende för produkten hos kirurgerna.
Bolaget erhöll också CE-märkning för sin femte produkt,
Epioscopy® Damage Assessment Tool. En så kallad ”presubmission dossier” inlämnades till FDA (den amerikanska
livsmedels- och läkemedelsmyndigheten och Episurf Medical
hade i juli ett pre-submission möte i Washington med FDA.

Xbrane
Xbrane noterades på Nasdaq First North i februari. Under mars
och april nådde bolaget två milstolpar som resulterade i milestones-betalningar om USD 220 000 från den iranska partnern.
Xbrane signerade också flera viktiga samarbets-, licens- och
distributionsavtal under året. Bolaget färdigställde också
byggnationen av sitt laboratorium i Hagalunds industripark i
Solna.
Voff
Voff förvärvade det tyska varumärket och e-handelsplattformen Haustierkost.de som är nischade inom premium djurfoder.
Det innebar att Voff ökade sin omsättning tredubbelt. Janne
Räsänen rekryterades som ny VD för det finska dotterbolaget,
Eläinruokatehdas Lemmikki Oy, där den tidigare ägaren tillika
VDn går i pension under 2017.
I slutet på året rekryterades Robert Walker som VD Voffkoncernen.
Diamorph
Diamorph redovisade en omsättning om 423,6 Mkr vilket var
2 procent lägre än föregående år. Resultatet före skatt, 102,4
Mkr, var cirka 10 procent lägre än föregående år och reflekterar
ökade långsiktiga investeringar under året för lansering
av bolagets nya produkt, Ferobide. Under året förvärvade
Diamorph ytterligare 10 procent av dotterbolaget Diamorph
Bearings AB för 22,8 Mkr.
IRRAS
IRRAS stärkte kassan med 91 Mkr genom en nyemission. Syftet
med kapitalanskaffningen var att etablera kontor i USA samt att
beredda marknaden i Europa. Bolaget påbörjade också arbetet
med inlämning av en s.k. 510-ansökan hos amerikanska FDA.
OrganoClick
Under 2016 ökade försäljningen med 28 procent jämfört med
2015 till följd av ökad efterfrågan på OrganoWood®-virke och
dess ytbehandlingsprodukter och uppgick till 38,8 (30,5) mkr.
2016 års rörelseresultat uppgick till -29,7 (-20,8) Mkr och
periodens resultat till -30,3 (-21,8) Mkr.
I december 2016 meddelade OrganoClick förvärvet av BIOkleen
Miljökemi AB, ett kemitekniskt företag som fokuserar på
miljömärkta rengörings- och underhållsprodukter för trä, hem
och bilvård.
Swecure
Den väg till marknad som avsågs för Swecures IBD-behandling
visade sig inte framkomlig på grund av regulatoriska
förändringar. Detta har lett till en ändrad väg till marknad för
produkten. Allergiprojektet granskades för att identifiera vägar
framåt efter att SWE01 studien under 2015 inte uppvisat någon
effekt. Resultatet är flera potentiella spår för att driva arbetet
med allergiprevention vidare. Två patentansökningar som rör
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allergiprevention och IBD-behandling har skickats in under året.
På grund av ändrad strategi samt ökad osäkerhet i
verksamheten har Serendipity Ixora omvärderat innehavet till
löpande verkligtvärdevärdering och en orealiserad omvärderingsförlust om 28,6 Mkr.

Väsentliga händelser efter balansdagen
I mars 2017 genomförde Episurf en nyemission om 109 Mkr där
Serendipity Ixora deltog med 21,2 Mkr.
I juni 2016 försattes Swedish Pharma AB, en verksamhet som låg
inom Serendipity Ixoras företagsinkubator, Serendipity Ventures, i
konkurs och den tidigare utfärdade kapitaltäckningsgarantin om 0,5
Mkr har aktualiserats och utbetalats under februari 2017.
I februari 2017 gick Serendipity Ixora i borgen för ett företagslån på 6
Mkr för OrganoClick AB.
Den 17 januari 2017 meddelade Diamorph att man avser att använda
motsvarande 50 Mkr av kassan till att erbjuda inlösen av den
obligation som bolaget emitterat. I februari förvärvade Diamorph
ytterligare 10% av dotterbolaget Diamorph Bearings och är efter
transaktionen 100-procentiga ägare av Diamorph Bearings.
Xbrane fick sin fabrik GMP certifierad och kunde leverera
en första batch av läkemedlet Spherotide som används vid
behandling av hormonkänsliga cancerformer som prostataoch bröstcancer. Leveransen hade ett värde om cirka 7 Mkr.
IRRAS påbörjade leverans av sin produkt till det tyska sjukvårdssystemet.

Resultat
Resultatet efter skatt uppgick till -33,9 Mkr (-8,3 Mkr). Det
negativa resultatet påverkades framförallt av en orealiserad
omvärderingsförlust avseende Premune under det fjärde
kvartalet om -47 Mkr, orealiserad omvärderingsförlust
avseende Swecure om -28,6 Mkr samt en negativ utveckling av
Episurf Medicals aktie på Nasdaq Small Cap.

Finansiell ställning
Likvida medel vid årets slut uppgick till 13,1 Mkr (97 Mkr).
Bolagets skulder minskade till 41 Mkr (80,8Mkr), till följd av en
amortering av skulden till Sdiptech AB med 40 Mkr.

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 förutsättningar 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
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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 klimatet är 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.
Bolagets verksamhet ska huvudsakligen finansieras med
tillgängliga likvida medel och Bolagets egna vinster. Vid
investeringar beaktas alltid likviditetsrisken. Bolagets
investeringar i illikvida marknader innebär att en likviditetsrisk
föreligger vad gäller möjligheten att snabbt avyttra innehav,
men detta är kalkylerat och uppvägs av den bedömda avkastningspotentialen.
Finansieringsrisk är risken att kostnaderna för att ta upp
nya lån ökar och möjligheten att ta upp nya lån begränsas,
samtidigt som sådana behövs för refinansiering. Finansieringsrisk uppstår också i det fall där Bolaget inte har det förtroende
som krävs hos investerare för att genom nyemission stärka
Bolagets kassa. Normalt ska Bolaget inte ta upp lån eller ställa
säkerhet. Ledningen arbetar aktivt för att säkerställa tillgång till
kapital och skapa flexibilitet för att Bolaget ska kunna ta vara på
nya investeringsmöjligheter.
För kommentarer kring finansiell riskhantering, se not 2 på sid.
48.
En del av Serendipity Ixoras portfölj består av unga bolag med
huvudsaklig inriktning på forskning och utveckling. För att
kunna marknadsföra och sälja sina produkter måste dessa
bolag erhålla tillstånd/godkännanden och registrering ske hos
berörda myndigheter på respektive marknad. Serendipity Ixora
kan inte garantera att sådana tillstånd/godkännanden erhålls i
den omfattning som krävs för att kunna uppnå lönsamhet eller
uppfylla målsättningar för framtiden.
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 kapitalräkningar, kassaflödesanalys, redovisningsprincipsbeskrivningar
samt noter. Alla belopp uttrycks i miljoner svenska kronor där
ej annat anges.
Förslag till vinstdisposition (kr)
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

154 756 518
693 598 756
-33 936 089
814 419 185

Styrelsen föreslår följande vinstdiposition:
Balanseras i ny räkning
Totalt

814 419 185
814 419 185

Resultaträkning
Belopp i svenska kronor (Mkr)
Värdeförändring innehav
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

Not
1

3
4
5

Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader
Resultat från finansiella poster

6

Resultat före skatt
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Årets resultat

7

Summa totalresultat för året
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2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-25,4
-0,8
0,5
-1,7
-7,2

-8,1
3,1
1,7
-1,2
-4,0

-34,6

-8,5

0,7
-0,0
0,7

0,2
−
0,2

-33,9

-8,3

−
−
-33,9

−
−
-8,3

-33,9

-8,3
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Balansräkning
Belopp i svenska kronor (Mkr)

Not
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

8
9
10,11

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Andra kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

11

SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i svenska kronor (Mkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Överkursfond/Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Not
12,13

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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11
7
14

2016-12-31

2015-12-31

808,4
4,6
813,0

815,6
7,5
823,2

31,1
13,1
44,2

11,0
97,0
108,0

857,2

931,1

2016-12-31

2015-12-31

1,7
−
686,3
162,1
-33,9
816,2

1,5
80,1
606,6
170,4
-8,3
850,3

0,8
39,6
−
0,6
41,0
41,0
857,2

1,3
79,1
−
0,4
80,8
80,8
931,1

Rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i svenska kronor (Mkr)
Ingående balans 2015-01-01

Överkursfond/
Övrigt tillskjutet
Aktiekapital
kapital
1,5

402,7

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

248,9

653,1

-8,3
-8,3

-8,3
644,7

Totalresultat
Årets resultat*
Summa Totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Registrering av nyemission
Nyemission av preferensaktier
Indragning av samtliga stamaktier
Nyemission av A-aktier
Nyemissionskostnader
Nyemission under registrering
Fondemission

−
0,0
-0,6
0,3
−
−
0,3

-0,0
2,8
−
204,9
-3,5
80,1
-0,3

−
−
-78,5
−
−
−
−

−
2,8
-79,1
205,2
-3,5
80,1
0,0

Transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2015-12-31

0,0
1,5

284,0
686,7

-78,5
162,1

205,5
850,3

Ingående balans 2016-01-01

1,5

686,7

162,1

850,3

−
−

−
−

-33,9
-33,9

-33,9
-33,9

Transaktioner med aktieägare
Registrering av nyemission
Nyemissionskostnader

0,2
−

-0,2
-0,2

−

−
-0,2

Transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2016-12-31

0,2
1,7

-0,4
686,3

−
128,2

-0,2
816,2

Totalresultat
Årets resultat*
Summa Totalresultat

Bundet eget kapital i bolaget uppgår till 1,7 Mkr (1,5 Mkr). Fritt eget kapital uppgår till 814,5 Mkr (848,8 Mkr)
* Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat
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Rapport över kassaflöden
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-33,9

-8,3

0,8
25,4
−
-7,7

-3,1
8,1
-0,1
-3,3

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-20,1
0,2
-27,6

-1,0
1,6
-2,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i aktier och värdepapper
Försäljning i aktier och värdepapper
Återbetalning av lån
Lämnade lån
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-19,0
3,2
−
-0,5
-16,3

-49,1
7,2
3,0
-12,5
-51,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-40,0
−
-40,0

−
79,4
79,4

Periodens kassaflöde

-83,9

25,2

97,0
13,1

71,8
97,0

Belopp i svenska kronor (Mkr)

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar
- Värdeförändringar aktier och värdepapper
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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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.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2015.
Moderbolagets redovisningsprinciper
I och med att Serendipity Ixora i enlighet med IFRS utgör ett investmentföretag upprättas inte någon koncernredovisning, 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 2017 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 kreditförluster. 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 intäktsredovisning 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.
Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad
analys av effekterna vid tillämpning av IFRS 9, IFRS 15 och IFRS
16 och kan därför ännu inte kvantifiera effekterna. Ändringarna
i IAS 7 Rapport över kassaflöden är en del av det s.k.
"Disclosure Initiative". ändringarna innebär ytterligare upplysningskrav för att förstå förändringar i skulder vars kassaflöde
redovisas i finansieringsverksamheten. Ändringarna tillämpas
på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2017 eller senare.
Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning
förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på
företagets finansiella rapporter.
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Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de
finansiella rapporterna
Innehav i portföljbolag värderas till verkligt värde enligt regler
för investmentföretag.
Aktier och derivat värderas till verkligt värde. Övriga tillgångar
samt skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Investmentföretag
Serendipity Ixora är ett så kallat investmentföretag enligt IFRS 10.
Kriterierna går kortfattat ut på att ett investmentföretag:

genomförda nyemission eller större transaktion av betydelse
som tidsmässigt ligger närmast värderingstillfället. Syftet med
ovan nämnda värderingsprinciper är att undvika över- och
undervärdering av Serendipity Ixoras portföljbolag. I händelse
av att en större transaktion som ger underlag till värdering
av bolaget ligger för långt bak i tiden eller att en sådan typ
av transaktion aldrig genomfördes, ska värderingsmetoden i
enlighet med substansvärde tillämpas. Två sekundära metoder
så som benchmarking och diskonterad kassaflödesanalys kan
också tillämpas, dock i ett senare skede av bolagets utveckling.
(i) Börskurs
Noterade aktieinnehav värderas till aktuell börskurs.

• Erhåller medel från en eller flera investerare i syfte att förse
dessa investerare med investeringsförvaltningstjänster.
• Förbinder sig genom sina investerare till att verksamhetens
syfte är att investera medel för att uppnå avkastning
uteslutande genom kapitaltillväxt och/eller investeringsintäkter
• Mäter och utvärderar avkastningen på alla sina investeringar
baserat på verkligt värde.
Bolaget möter dessa kriterier och konsoliderar därmed inte de
av sina dotterföretag som inte har koppling till tillhandahållandet av investeringstjänster. Investeringarna redovisas istället till
verkligt värde via resultaträkningen.
Finansiella instrument
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder,
utom onoterade aktier, 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 balansräkningen när förpliktelsen i avtalet
har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen. Lånefordringar och kundfordringar och
övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Vid värdering av finansiella placeringar värderade till verkligt
värde utgår Serendipity Ixora främst från antingen senast
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(ii) Senaste nyemission
Vid värdering med denna metod används den senast gjorda
nyemissionens teckningspris för aktier som värderingsvariabel.
Detta är ett tillförlitligt sätt att fastställa det verkliga värdet, i
synnerhet om den senaste nyemissionen inte ligger alltför långt
bak i tiden, eftersom det motsvarar vad marknaden är beredd
att betala för aktierna. Från denna värderingsmetod undantas
dock företrädesemissioner där existerande aktieägare har rätt
att teckna aktier i förhållande till sitt tidigare innehav, eftersom
dessa kan ge en missvisande bild av aktiernas verkliga värde.
(iii) Senaste transaktion
Vissa av Serendipity 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 värderingsprocessen, 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 värderingsmetod.
(v) Diskonterad kassaflödesanalys
När bolaget börjar generera intäkter, kan givetvis andra värderingsmetoder tillämpas, t.ex. diskonterad kassaflödesanalys.
Denna metod kan användas när bolaget befinner sig i en senare
utvecklingsfas och redan har skapat kassaflöde.
(vi) Substansvärde
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. Ixora redovisar andel av redovisat eget kapital
baserat på i huvudsak nettotillgångar värderade till anskaffningsvärde, redovisat substansvärde.
Klassificering av 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 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 omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 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. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts
motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är
kortfristig till sin natur.
Koncernredovisning
I och med att Serendipity Ixora AB i enlighet med IFRS utgör
ett investmentbolag upprättas inte någon koncernredovisning, 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.
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.
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. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier
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redovisas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Transaktionskostnaderna redovisas med avdrag för
skatteeffekt.

• Mer än en investering
• Mer än en investerare
• Investerare som inte är närstående till företaget

Aktuell och uppskjuten skatt

• Ägarintressen i form av aktier eller liknande innehav

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 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.

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

NOT 2 FINANSIELL RISKHANTERING
Risker relaterade till innehav av portföljbolag

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 skattemässiga 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 tidpunkten 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 bolagets 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 resultaträkningen i enlighet med reglerna för Investmentföretag i IFRS 10.
Viktiga typiska egenskaper att ta hänsyn till är huruvida bolaget har:
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Bolagets verksamhet innefattar att vara en aktiv ägare i en
diversifierad investeringsportfölj med såväl noterade som
onoterade innehav. Serendipity Ixora förväntas att fortsätta
göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade
bolag. Investeringsverksamhet 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 Serendipity Ixoras
verksamhet. Samtliga förvärv och avyttringar är förenade
med osäkerhet och Serendipity Ixora kan tvingas sälja delar
av ett noterat eller onoterat portföljbolag för mindre än dess
förväntade värde eller med för lust. Serendipity 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 Serendipity 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 förvärvsmöjligheter. Vidare har Ixora tidigare marknadsnoterat
portföljbolag, och bolag i Ixoras portfölj kan även i framtiden
komma att marknadsnoteras 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 verkställande ledningen i Serendipity Ixoras portföljbolag och ingår
ofta i
styrelsen i bolag där Serendipity 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 betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden
för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Om Serendipity
Ixoras finansieringskällor visar sig inte vara tillräckliga och
denna risk realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ
inverkan på Serendipity Ixoras verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

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.
Serendipity Ixoras valutarisk är för närvarande väldigt
begränsad.
Aktiekursrisk
Serendipitys verksamhet består bland annat av förvaltning
av en aktieportfölj med betydande investeringar i ett tiotal
noterade och onoterade bolag. Detta innebär att Serendipity
Ixoras 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 Ixora att under en begränsad tid göra
större förändringar i portföljens sammansättning. Serendipity
Ixoras 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. Serendipity Ixoras
strategi är också att vara en långsiktig investerare. Det finns
därför ingen strategi för att hantera kortsiktiga fluktuationer
i aktiepriser. Av Serendipity Ixoras totala tillgångar (exklusive
kassa samt innehavet i det helägda verksamhetsbolaget
Serendipity Ventures AB) per den 31 december 2016 var 24%
innehav i noterade bolag.

Per den 31 december 2016 har bolaget en likviditet om 13,1 Mkr
(97,0 Mkr).
Kreditrisk
I Serendipity Ixora uppkommer exponeringen mot kreditrisk
huvudsakligen genom investering av överskottslikviditet i
räntebärande värdepapper som redovisas som likvida medel
eller genom lån till företag i aktieportföljen. Per den 31
december 2016 hade Bolaget en fordran på portföljbolagen
om 31,1 Mkr (11,0 Mkr). Serendipity Ixoras styrelse övervakar
Bolagets kreditrisksituation löpande. Kreditrisken i Serendipity
Ixora bedöms förnäravarnde som lågt.
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
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NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31
Garantiprovision
Fakturerade administativa kostnader
Summa övriga rörelseintäkter

–
0,5
0,5

1,7
–
1,7

NOT 4 PERSONALKOSTNADER
I verksamheten finns endast ett segment varför ingen segmentsredovisning upprättats.
2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31

Ersättningar till anställda
Arvode till styrelsen
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Summa

0,25
1,06
0,37
1,71

0,20
0,76
0,27
1,23

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Styrelseledamöter
Övriga anställda
Summa

2016-01-01 – 2016-12-31
2015-01-01 – 2015-12-31
Löner och
Löner och
andra Pensions-
Varav
andra ersät- Pensions-
Varav
ersättningar kostnader
Antal
kvinnor Varav män
tningar kostnader
Antal
kvinnor Varav män
0,3
–
6,0
1,0
5,0
0,4
–
6
1
5
1,0
–
1,5
0,5
1,0
0,5
–
1
–
1
1,3
–
7,5
1,5
6,0
0,9
–
7
1
6

Bolagets nuvarande VD fakturerar sina arvoden och under verksamhetsåret 2016 uppgick arvodet till 0,8 Mkr. Under 2015 uppgick arvodet till 0,1
Mkr och avsåg perioden 2015-11-01 till 2015-12-31. Inga tidigare ersättningar har utgått till VD.						
		

NOT 5 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORERNA
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på
skattekonsultationer respektive övriga konsultationer.

KPMG AB
Revisionsuppdrag
Övriga konsultationer
Totalt
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2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

0,15
0,01
0,16

0,07
0,20
0,27

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter
Resultat från finansiella poster

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

0,7
0,0
0,7

–
0,2
0,2

NOT 7 INKOMSTSKATT
Serendipity Ixora kapitaltillgångar i form av aktier i dotter- och intressebolag utgör enligt definitionen i 24 kap. 13-16 §§ inkomstskattelagen så kallade näringsbetingade andelar.
Som huvudregel gäller att en kapitalvinst vid avyttring av en näringsbetingad andel är skattefri. Samtidigt gäller enligt
huvudregeln att kapitalförlust på en näringsbetingad andel inte får dras av.

Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Totalt
Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats
Skatt i resultaträkningen

2016-01-01
2016-12-31
−
−
−

2015-01-01
2015-12-31
−
−
−

-33,9
7,5
0,1
-6,0
-1,6

-8,3
1,8
-0,0
-1,1
-0,7

–

–

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är möjligt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Uppskjuten skatt på underskottsavdrag om 16,7 Mkr (9,6 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.
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NOT 8 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
För en bättre förståelse för verksamheten presenteras samtliga uppgifter avseende finansiella instrument nedan genom en
genomlysning ned till innehaven i de olika dotter- och intressebolag, då värdet på aktierna i Serendipity Ixora AB är ett direkt
resultat av det verkliga värdet på de underliggande innehaven. Innehav i dotter- och intressebolag är alla värderade till verkligt
värde.
Innehaven omvärderas månadsvis enligt de värderingsprinciper som framgår av verkligt värdehierarkin nedan.

Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst används för att fastställa verkligt värde för finansiella instrument.
Finansiella instrument som värderas till verkligt värde via årets resultat
För en beskrivning av de metoder som tillämpas vid värdering av finansiella instrument som värderas till verkligt värde via årets
resultat, se not 1 Redovisningsprinciper.
Finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde över årets resultat
För övriga fordringar, leverantörsskulder och övriga skulder anses det redovisade värdet återspegla verkligt värde eftersom
den återstående löptiden i allmänhet är kort. Detta är också fallet för likvida medel. Serendipity Ixora AB värderar sitt lån till
dotterföretag till upplupet anskaffningsvärde. Värdet bedöms motsvara verkligt värde på balansdagen.

Verkligt värde-hierarki										
Serendipity Ixora klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värde-hierarki 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 skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som
prisnoteringar), eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).

Nivå 3:

Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata.

Den nivå i hierarkin för verkliga värden där värderingen till verkligt värde kategoriseras skall bestämmas med grund i den lägsta
nivå indata som är signifikant för värderingen till verkligt värde i sin helhet. I detta syfte görs bedömningen av indatas signifikans
med beaktande av värderingen till verkligt värde i sin helhet. Om det i en värdering till verkligt värde används observerbara indata
som kräver betydande justering som har sin grund i icke observerbara data, är detta en värdering på nivå 3. Bedömningen av
signifikansen för särskilda indata i värderingen till verkligt värde i sin helhet kräver beaktande av de faktor som särskilt gäller
tillgången eller skulden. En beskrivning av hur verkligt värde bestäms återfinns i not 1, Redovisningsprinciper.
Att fastställa vad ”observerbar” innebär kräver betydande omdöme. Bolaget anser att data som kan observeras är marknadsdata
som lätt kan erhållas, som sprids eller uppdateras regelbundet, som är tillförlitliga och kontrollerbara, som inte har äganderättsbegränsningar och som tillhandahålls från källor som tar aktiv del av den relevanta marknaden.
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NOT 8 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI - FORTSÄTTNING
Utgående balans per 2016-12-31
Aktier
Långfristig fordran
Summa tillgångar

Nivå 1
178,0
–
178,0

Nivå 2
–
–
–

Nivå 3
630,5
4,6
635,0

Totalt
808,4
4,6
813,0

Ingående balans vid årets början
Omklassificeringar *
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott
Avyttring andelar
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Nivå 1
137,0
41,8
10,1
–
–
-10,9
178,0

Nivå 2
–
–
–
–
–
–

Nivå 3
678,6
-41,8
12,1
–
-4,1
- 4,5
630,4

Totalt
815,6
–
22,3
–
-4,1
-25,4
808,4

Utgående balans per 2015-12-31
Aktier
Långfristig fordran
Summa tillgångar

Nivå 1
137,0
–
137,0

Nivå 2
–
–
–

Nivå 3
678,6
7,5
686,1

Totalt
815,6
7,5
823,2

Ingående balans vid årets början
Omklassificeringar *
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott
Avyttring andelar
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Nivå 1
48,9
49,9
33,4
–
–
4,8
137,0

Nivå 2
–

Nivå 3
524,7
-49,9
220,9
–
-4,1
-12,9
678,6

Totalt
573,6
–
254,3
–
-4,1
-8,1
815,6

–
–
–
–
–

* Omklassificering hänförs till notering av innehav.
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NOT 8 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI - FORTSÄTTNING
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Lånefordringar och
kundfordringar

Summa

808,4
–
–
808,4

4,6
31,1
13,1
48,8

813,0
31,1
13,1
857,3

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Övriga finansiella
skulder

Summa

–
–
–

0,8
40,2
41,0

0,8
40,2
41,0

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Lånefordringar och
kundfordringar

Summa

815,6
–
–
815,6

7,5
11,0
97,0
115,5

823,1
11,0
97,0
931,1

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Övriga finansiella
skulder

Summa

–
–
–

1,3
79,6
80,8

1,3
79,6
80,8

2016-12-31
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa

2016-12-31
Skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa

2015-12-31
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa

2015-12-31
Skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa
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NOT 9 INVESTERINGAR I AKTIER OCH VÄRDEPAPPER VÄRDERADE
TILL VERKLIGT VÄRDE
Ingående balans vid årets början
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Tillkommande andelar genom aktieägartillskott
Avyttring andelar
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

2016-12-31
815,6
21,7
0,6
-4,1
-25,4
808,4

2015-12-31
573,6
253,2
1,1
-4,1
-8,1
815,6

2016-12-31

2015-12-31

808,4

815,6

Investeringar i aktier och värdepapper:

*
I
Ö
Ö
Ö
I
D
D
D
D
Ö

Namn
Diamorph AB
Episurf Medical AB
OrganoClick AB
IRRAS AB
Xbrane Bioscience AB
Premune AB
Swecure AB
Voff Science AB
Serendpity Ventures AB
Övriga innehav

**
O
N
N
O
N
O
O
O
O
O

Organisationsnummer
556647-5371
556767-0541
556704-6908
556872-7134
556749-2375
556871-4777
556881-0526
556945-3219
559022-1478
-

Säte Röstetal
Stockholm
23%
Stockholm
37%
Stockholm
19%
Stockholm
19%
Stockholm
26%
Stockholm
88%
Stockholm
93%
Stockholm
96%
Stockholm
100%
-

Kapitalandel Antal andelar
23%
12 368 326
18%
2 822 563
19%
12 603 311
19%
3 188 107
26%
1 220 810
49%
467 521
61%
470 904
96%
9 998 438
100%
500
-

Väderingsmetod/nivå
3
1
1
3
1
3
3
3
3
-

2016-12-31
204,1
42,2
86,3
89,3
49,4
50,5
2,4
160,0
114,3
9,9

2015-12-31
176,9
49,4
87,6
46,8
41,8
98,3
30,7
160,0
114,3
9,4

* D = Dotterbolag, I = Intressebolag, Ö = Övrigt
** N = Noterad, O = Onoterad

När verkligt värde på Serendipity Ixoras onoterade innehav beräknats med tillämpning av en diskonterad kassaflödesmodell (DCF)
har dessa baserats på en långsiktig tillväxttakt i ett intervall av 2-8%, genomsnittlig vägd kapitalkostnad (WACC) i intervallet 9-20%
samt långsiktig rörelsemarginal i intervallet 14-26%.
För värdet på onoterade direktinvesteringar som hålls till verkligt värde, genom en DCF, via resultaträkningen, skulle förändringar
på balansdagen avseende en av de betydande icke observerbara indata, medan andra indata hålls konstanta, få följande effekter på
resultaträkningen:
Känslighetsanalys (effekter i Mkr)
Långsiktig tillväxttakt (0,5 % förändring)
Genomsnittlig vägd kapitalkostnad (WACC) (0,5 % förändring)
Långsiktig rörelsemarginal (0,5 % förändring)

Ökning
33,5
-39,5
21,5

Minskning
-29,5
42,1
-21,2

Aktiekursrisken i Serendipitys portfölj kan illustreras med att en förändring om tio procent av kurserna på de noterade
aktieinnehav som värderas till verkligt värde per den 31 december 2016 skulle ha påverkat koncernens resultat och eget kapital
med 17,8 Mkr.
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NOT 10 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Amorteringar, avgående fordringar

2016-12-31
7,5
0,7
-3,6

2015-12-31
8,0
2,5
-3,0

4,6

7,5

Utgående redovisat värde

Långfristiga fordringar består per 2016-12-31 till sin helhet av ett långfristigt lån till Voff Science AB. Per 2015-12-31 bestod
beloppet av ett långfristigt lån till Voff Science AB uppgående till 3,9 Mkr, konvertibelt lån till IRRAS AB om 2,5 Mkr samt en bryggfinansiering till IRRAS AB om 1,1 Mkr.

NOT 11 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Serendipity Group AB ägde per 2016-12-31 41,58% av kapitalet och 65,22% av rösterna i Serendipity Ixora AB.
Vid ingången av räkenskapsåret 2016 hade Serendipity Ixora AB en skuld till Sdiptech AB uppgående till 79,1 Mkr. Under 2016 har
denna skuld amorterats av med 40 Mkr och skulden uppgår per 2016-12-31 till 39,1 Mkr.
I samband med Premunes förvärv av aktierna i Nextmune HoldCo AB org.nr 559062-0901 den 22 juni 2016 fick Premune ett
räntebärande lån om 30 Mkr från Serendipity Ixora. Lånet löpte ursprungligen till 30 november 2016. I oktober 2016 förlängdes
löptiden till den 31 mars 2017 och i februari 2017 förlängdes löptiden till den 31 juli 2017. Lånet kan komma att förlängas om inte
alternativ finansiering ordnas. Lånet löper med en årlig ränta på 3%. Som säkerhet för lånet pantsätter låntagaren 50 000 aktier i
dotterbolaget Nextmune HoldCo AB.
Under räkenskapsåret 2014 låmnades ett lån till Voff Science AB om 3,9 Mkr. Lånet löper med en årlig ränta om 2,5% och anses
vara ett långsiktigt lån. Ytterligare 0,5 Mkr har lånats ut till Voff Science AB under hösten 2016. Detta lån löper helt utan ränta.
Transaktioner med närstående bolag uppgår till:
Försäljning till närstående part
Inköp från närstående part *

2016
100%
48%

2015
3%
34%

* Inköp från närståendepart avser juridik och redovisningstjänster, PR och kommunikation samt hyra.

NOT 12 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
Ingående balans per 1 januari 2015
Nyemission av preferensaktier
Indragning av samtliga stamaktier
Nyemission av A-aktier
Utgående balans per 31 december 2016

Antal aktier
5 850 124
139 276
-2 200 000
1 042 719
4 832 119

Ingående balans per 1 januari 2016
Nyemission av B-aktier
Utgående balans per 31 december 2016

4 832 119
484 215
5 316 334

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 2016-12-31 uppgick antalet A-aktier till 1 042 719 st samt antalet B-aktier uppgick till 4 273 615 st.		
Alla aktier berättigar till samma ekonomisk utdelning av värdeökningen.
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Kapitalhantering
Kapitalet definieras som totalt eget kapital och uppgick den 31 december 2016 till 816,2 Mkr (850,3 Mkr). Minskningen av
substansvärdet för året 1 januari - 31 december 2016 uppgick till -4% (+30%). Substansvärdet per aktie minskade under period med
-4,0% (-0,7%). Målsättningen är att erbjuda en långsiktig värdeökning av substansvärdet. Framtida likviditet kommer i första hand att
bero på (i) tidpunkten för förvärv och avyttringar av investeringar (ii) bolagets förvaltning av tillgänglig likviditet, (iii) kontantutdelningar från existerande investeringar, (iv) kapitaltillskott från nyemissioner av aktier samt (v) upptagandet av eventuella lån.
Styrelsens målsättning är att Serendipity Ixora ska ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla investerares och
marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten; samtidigt som den långsiktiga
avkastning som genereras till aktieägarna är tillfredsställande.

NOT 13 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Till årsstämmans förfågande står:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

154 756 518
693 598 756
-33 936 089
814 419 185

Styrelsen föreslår följande vinstdiposition:
Balanseras i ny räkning
Totalt

814 419 185
814 419 185

NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övrigt

2016-12-31
0,4
0,1
0,2
0,6

2015-12-31
0,3
0,1
0,4

2016-12-31
Inga

2015-12-31
Inga

2016-12-31
Inga

2015-12-31
Inga

NOT 15 STÄLLDA SÄKERHETER
Ställda säkerheter

NOT 16 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Eventualförpliktelser
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NOT 17 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
I mars 2017 genomförde Episurf en nyemission om 109 Mkr där Serendipity Ixora deltog med 21,2 Mkr.
I juni 2016 försattes Swedish Pharma AB, en verksamhet som låg inom Serendipity Ixoras företagsinkubator, Serendipity Ventures, i konkurs och
den tidigare utfärdade kapitaltäckningsgarantin om 0,5 Mkr har aktualiserats och utbetalats under februari 2017.
I februari 2017 gick Serendipity Ixora i borgen för ett företagslån på 6 Mkr för OrganoClick AB.
Den 17 januari 2017 meddelade Diamorph att man avser att använda motsvarande 50 Mkr av kassan till att erbjuda inlösen av den obligation
som bolaget finns i bolaget. I februari förvärvade Diamorph ytterligare 10% av dotterbolag Diamorph Bearings och är efter transaktionen 100
procentiga ägare av Diamorph Bearings.
I februari 2017 fick Xbrane sin fabrik GMP certifierad och kunde leverera en första batch av läkemedlet Spherotide som används vid
behandling av hormonkänsliga cancerformer som testosteron och bröstcancer. Leveransen hade ett värde om cirka 7 Mkr.

NOT 18 STYRELSENS INTYGANDE
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 17 maj 2017. Resultat- och balansräkningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 7:e juni 2017.
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Ordförande
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Serendipity Ixora AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår på sidorna 38-59 i detta dokument.
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 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den
31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-37. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informationen som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktig-het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de
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ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
•
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor

som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
•

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

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 koncernredovisningens 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 och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Serendipity Ixora AB (publ) för år 2016 samt av förslaget

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
•
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
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åtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 17 maj 2017			
KPMG AB		
		
Duane Swanson		
Auktoriserad revisor
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Definitioner
Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
EBITDA
Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på
immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Rörelseresultat
Vinst före räntor och skatter.
Substansvärde
Anger värdet av Serendipity Ixoras nettotillgångar, d.v.s. totala
tillgångar minus totala skulder.
Substansvärde per aktie
Substansvärde i förhållande till antal aktier på balansdagen
(exklusive eventuella återköpa aktier).
Värdeförändringar
Förändringar i marknadsvärdet.
Årets resultat
Resultatet efter skatt.
Årets totalresultat
Förändringen i eget kapital under året till följd av transaktioner
och andra händelser, utöver sådana förändringar som är följden
av transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare.
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