Till aktieägare i Serendipity Ixora AB
I slutet av 2017 genomfördes en fondemission där alla aktieägare med undantag från Serendipity Group AB,
vederlagsfritt fick ett ökat innehav i Serendipity Ixora som motsvarade 1,5x det ursprungliga innehavet. Därtill
beslutades på en extrabolagsstämma i december att IRRAS skulle delas ut, vilket genomfördes i januari 2018.
En extrabolagsstämma i januari 2018 beslutade att även dela ut OrganoClick och Xbrane Biopharma.
Serendipity Ixoras ledning har på grund av dessa transaktioner tagit fram en pro forma-beräkning som syftar till att
underlätta för aktieägarna att utläsa den faktiska utvecklingen på sitt innehav i Serendipity Ixora för 2017.
Per sista december 2017
NAV/aktie beräknat enligt IFRS
Alternativ NAV/aktie

NAV/aktie justerat för fondemission1
NAV/aktie justerat för fondemission och utdelning av IRRAS2
Årets resultat2

99,9 kr
149,9 kr
172,6 kr
12,4 %

1NAV/aktie

beräknat enligt IFRS har justerats för effekter av fondemissionen som genomfördes i slutet på 2017. Samtliga aktieägare, förutom Serendipity
Group AB, ökade sitt innehav med en faktor 1,5x genom fondemissionen. Justeringen reflekterar effekten för samtliga aktieägare, utom Serendipity Group
AB, och visar vad priset per aktie hade varit om fondemissionen inte genomförts.
2NAV/aktie

beräknat enligt IFRS har justerats för fondemissionen samt utdelningen av IRRAS genom att värdet av utdelningen lagts tillbaka till
substansvärdet (NAV). Detta reflekterar ett pris per aktie givet att fondemissionen inte hade genomförts samt att beslut att dela ut IRRAS inte hade tagits.
Det ger också ett pris som går att jämföra med priset per aktie vid årets ingång och därmed beräkna aktiens uppgång för året.

Per sista januari 2018
NAV/aktie beräknat enligt IFRS
Alternativ NAV/aktie

NAV/aktie justerat för fondemission och utdelning av IRRAS, OrganoClick och Xbrane Biopharma3
Resultat rullande 12 månader3

76,1 kr
183,2 kr
20 %

3NAV/aktie

beräknat enligt IFRS har justerats för fondemissionen samt utdelningen av IRRAS, OrganoClick och Xbrane Biopharma genom att värdet av
utdelningarna lagts tillbaka till substansvärdet (NAV). Detta reflekterar ett pris per aktie givet att fondemissionen inte hade genomförts samt att IRRAS,
OrganoClick och Xbrane Biopharma inte hade delats ut. Det ger också ett pris som går att jämföra med priset per aktie vid samma period föregående år.

Vidare kommer Serendipity Ixora inom kort att förse aktieägarna med information kring hur, när och till vilka
värden som utdelningarna ska deklareras. Informationen kommer att skickas ut per post, email samt finnas på
hemsidan.
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