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Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för
snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade
teknologi Pyrosequencing™, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering.
Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och
har sålt över 150 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och
ansedda forskningsinstitutioner över hela världen.
Genom att dra nytta av framgångarna inom området Life Science har
företaget utvidgat sin verksamhet och etablerat en affärsenhet för
molekylär diagnostik. Affärsenheten identi erar nya produktmöjligheter och utvecklar molekylärdiagnostiska tester för kliniskt bruk i
samarbete med akademiska och kommersiella partners inom
sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik.

Försäljningsutveckling för Pyrosequencing AB

Viktiga händelser 2001
• Omsättningsökning med 134 procent till 108,2 SEK jämfört med
år 2000.
• Växande installerad bas med över 150 system; 18 kunder har två eller
er system.
• Fyra system för 384 brunnar sålda under företagets Preferred
Technology Program (PTP™).
• Affärsenheten Molecular Diagnostics bildad och 10 samarbetsavtal
om utveckling av diagnostiska test och motsvarande patenträttigheter
etablerade.
• Nya produkter lanserade som omfattar mjukvaruprogram och
reagenskit för sekvensanalys, provpreparering och applikationer för
populationsbaserad forskning
• Ett globalt försäljningsnätverk färdigutbyggt med nya distributörer
i Asien-Stillahavsområdet.
• Tre patent beviljade i USA för diagnostik och läkemedelssvar inom
området hjärt/kärlsjukdomar samt för huvudområdet av
Pyrosequencings teknologi.
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Information till aktieägare
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma i Pyrosequencing AB hålls måndagen
den 22 april 2002 klockan 16.00 på Radisson SAS Hotel Gillet,
Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
För att ha rätt att deltaga i bolagsstämman måste aktieägaren vara
registrerad i bolagets aktiebok den 12 april, 2002 och dessutom anmäla
sitt deltagande till bolaget.
Bolagets aktiebok förs av Värdepapperscentralen VPC AB. Aktieägare
är registrerade i aktieboken antingen under eget namn eller via en
förvaltare. Endast aktieägare registrerade under eget namn har rätt att
delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier genom en banks notariatavdelning eller en enskild förvaltare
måste hos VPC låta registrera aktier under sitt eget namn. Sådan
omregistrering, som kan vara tillfällig, begärs hos den som förvaltar
aktierna. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
den 12 april, 2002. Förvaltaren bör underrättas i god tid före detta
datum.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras antingen skriftligt
till Pyrosequencing AB, Juridiska avdelningen, Vallongatan 1, 752 28
Uppsala, eller via fax 018-59 19 22 eller telefon 018-56 59 00 senast
klockan 16.00 den 19 april, 2002. Vid anmälan skall aktieägaren ange
namn, personnummer eller registreringsnummer, adress och telefon
samt registrerat aktieinnehav. Behörighetshandlingar som fullmakter,
registreringsbevis etc bör biläggas anmälan.

Pyrosequencing AB kommer att publicera följande ekonomiska rapporter
Delårsrapport januari – mars 2002
22 april 2002
Delårsrapport januari – juni 2002
8 augusti 2002
Delårsrapport januari – september 2002
24 oktober 2002
Ekonomiska rapporter kan beställas på www.pyrosequencing.com
eller från
Pyrosequencing AB
Investor Relations
Vallongatan 1
752 28 Uppsala
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Aktieägare, anställda,
kunder och vänner
Pyrosequencing bekräftade under 2001 sin ställning som
en världsledande leverantör av system för snabb tillämpad
genetisk analys. Hittills har vi sålt över 150 system världen
över. Tillväxtpotentialen hos marknaden för tillämpad
genetisk analys är oförändrat god. Nya upptäckter inom
området genomik ställer oss inför nya utmaningar för att
besvara frågorna; vad är det som gör varje individ unik,
vad är det som håller oss friska och vad kan bota den
enskilda individen? Vår vision inom Pyrosequencing är
att ge alla som är verksamma inom livsvetenskaperna
möjlighet att utnyttja den enorma mängden av genetisk
information som växer fram och att på sikt medverka till
bättre hälsa för mänskligheten.
Re ektioner
Försäljningen ökade under 2001 från 46,2 MESK till
108,2 MSEK. Vårt PSQ™96 System fortsätter att vinna
kunder inom alla marknadssegment. Vi har också kunnat
behålla höga bruttovinstmarginaler – i genomsnitt 72 procent, som är avsevärt bättre än branschgenomsnittet
– vilket understryker att vi tillämpar en riktig affärsmodell.
Trots den imponerande tillväxten har vi känt av att en
industriell konsolidering påverkat beslutsprocessen hos
en del läkemedelsbolag och bioteknikföretag. En försämring i de ekonomiska villkoren har medfört att ledande
kunder måste hantera sina investeringar än mer omsorgsfullt. Några kunder avstod också från tänkta investeringar
till följd av de tragiska händelserna den 11 september.
Pyrosequencing har dock fortsatt att hävda sig väl när
det gäller antalet sålda system och bredden i kundbasen.
Vi är nöjda med det växande antalet goda kundrelationer
och den höga nivån på kundtillfredsställelsen. Under de
sista fyra månaderna under 2001 köpte av våra kunder
ytterligare var sitt system från Pyrosequencing, vilket
innebär att vi nu har 18 kunder som återkommit och köpt
ytterligare system.
Med våra traditionellt korta ledtider för att nå ut på
markanden och tack vare ett särskilt program för tidig
lansering kunde vi under året erbjuda marknaden ett

nytt system med hög processkapacitet, baserat på
384 mikrobrunnar. Detta starkt kundanpassade Preferred
Technology Program (PTP™) bekräftar vår förmåga att
bemöta kundernas olika behov, från småskaliga pilotprojekt till storskaliga forskningsprogram, detta med en och
samma pålitliga och kostnadseffektiva teknologi. Det är
mycket glädjande att vi nått vårt mål att sälja fyra system
med hög processkapacitet under 2001.
Fokus på kunderna
Vi lanserade flera nya produkter under det gångna året,
bland annat mjukvaruprogram med utökad funktionalitet
för SNP-analys, en applikation för allelfrekvens, mjukvara
och reagens för sekvensanalys, nya metoder för att
förbättra provpreparering för Pyrosequencing™ och
vi uppvisade nya möjligheter inom haplotypning och
multiplexning. Mer än någonsin tidigare kan idag
läkemedelsbolag, bioteknikföretag samt akademiska
forskningsinstitutioner runt om i världen dra nytta av den
noggrannhet, robusthet och flexibilitet som präglar vår
teknologi.
Våra kunder fortsätter att förse oss med värdefull information för utveckling och förbättring av produkter. Denna
återkoppling har gett upphov till en ny produktfamilj.
Dessa produkter, som förväntas bli lanserade under år
2002 kommer än en gång att visa att Pyrosequencing
är ett företag som upptäcker, utvecklar och levererar
produkter med kunden i fokus.
Under hela året har vi förstärkt vår globala närvaro,
samtidigt som vi upprätthållit ett nätverk för direkt
försäljning och stöd på stora marknader i USA och
Europa. Vi har också etablerat en stark närvaro i
Asien-Stillahavsområdet som en förberedelse för den
starka marknadsexpansion som förutspås där under de
närmaste åren. Vår distributionsnät där ingår i den övergripande strategiska planen att ligga i täten på och
utveckla viktiga marknader.
Som en katalysator för utvecklingen på den postgenomiska marknaden var Pyrosequencing värd för en

”Vi är nöjda med det växande antalet goda
kundrelationer och den höga nivån på kundtillfredsställelsen.”
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konferens inriktad på den praktiska betydelsen av tilllämpad genetisk analys. Detta arrangemang, som var
det första i sitt slag sedan HUGO-projektet avslutats,
innefattade en paneldiskussion med deltagande av
världsledande forskare och ekonomer som diskuterade
hur genetisk information kommer att utnyttjas för att
förbättra kunskaperna kring sjukdomar och hur man
kommer att kunna utveckla bättre läkemedel.
Nya möjligheter
Ett viktigt steg under år 2001 var etableringen av
affärsenheten Molecular Diagnostics för att utveckla
rutinmässig genbaserad klinisk diagnostik för viktiga sjukdomsområden, baserad på teknologin Pyrosequencing.
Enligt analytikerna beräknas den totala marknaden för
molekylär diagnostik uppgå till 1,2 miljarder dollar under
2001, med en årlig tillväxt på 15-20 procent.
På mindre än ett år har vi etablerat tio samarbetsprojekt med ledande kliniska forskningsinstitutioner och
kommersiella partners inom områden som infektionssjukdomar, hjärt/kärlsjukdom, ärftliga sjukdomar och
hematologi/onkologi. Syftet med dessa samarbeten är
att påskynda utvecklingen av snabba diagnostiska test
och till dessa tillhörande patenträttigheter. Vi avser
att utveckla vår position beträffande våra patent inom
området hjärt/kärlsjukdom i ett nära samarbete med
Genomics Collaborative, Inc. (GCI), för att upptäcka och
validera viktiga genetiska markörer för hjärt/kärlsjukdom.
Vi tror att de unika egenskaperna hos vår teknologi,
särskilt dess robusthet, lättanvändbarhet, flexibilitet och
möjlighet till sekvensvalidering, är avgörande för framgång på denna marknad. Vi bedömer att Pyrosequencing
kommer att bli den ledande teknologiska plattformen för
molekylär diagnostik.
Bakom scenen
Under året har vi fullbordat bygget av vår nya tillverkningsanläggning i Uppsala och börjat ett målmedvetet
program för att uppnå GMP-standard och certifiering
enligt ISO 9001. Vi tror att framstegen vi gjort under
2001 kommer att vara mycket betydelsefulla för att stödja
utvecklingen av våra kvalitetssäkringssystem.
Framtidsvisioner
Vi hade en klar vision vid millennieskiftet. Vi tog vara
på kraften i vår satsning inom den biovetenskapliga forskningsmarknaden – introducerade ett system med hög
processkapacitet, lanserade en uppsättning mjukvaruprogram och etablerade tio samarbeten inom molekylär

diagnostik – och står nu på en fast grund i en ny tidsålder.
Vi är det enda företaget med en teknologi som är
upptäckt, utvecklad och speciellt ägnad för tillämpad
genetisk analys – framtidens teknologi för medicin och
mänsklig hälsa. Det finns fortfarande en enorm outnyttjad
potential för teknologin Pyrosequencing och vi fortsätter
med våra intensiva satsningar att utveckla den vidare mot
marknadens och våra kunders framväxande behov.
Tack för ert fortsatta stöd.

Erik Walldén
VD och koncernchef
Pyrosequencing AB
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Insikt om fördelarna
Under 2001 sålde Pyrosequencing 88 stycken PSQ™ 96
System och genom sitt Preferred Technology Program
(PTP™) ytterligare fyra system med hög processkapacitet.
Vid årsskiftet hade företaget en total bas av mer än 150
installerade system. Pyrosequencing kunde notera åtta fall
av upprepad försäljning under de fyra sista månaderna
2001 och har nu 18 kunder som har mer än ett system
installerat – ett bevis för företagets starka teknologi, serviceinriktade kultur och hållbara affärsmodell. Kunderna har gjort
Pyrosequencing till ledare inom system för DNA-sekvensering avseende tillämpad genetisk analys, både i fråga om
antalet sålda system och den stora mångfalden av kunder.
Marknadens omfattning
Den snabbaste tillväxten på marknaden för tillämpad genomik sker inom sektorn med moderat processkapacitet.
Möjligheten att kunna skala upp har visat sig vara en
starkt efterfrågad egenskap hos teknologier för analys av
korta DNA-strängar, då många kunder har planer på att
kraftigt utöka sin kapacitet för att analysera stora mängder
prover. Genom att erbjuda en gemensam teknologi för både
medelhög och hög processkapacitet, har Pyrosequencing
en utomordentlig god position att tillgodose kraven inom
forskningsprogram under hela deras livscykel, men också
att utnyttja nya affärsmöjligheter inom andra marknadssegment.
Marknadssegmentet SNP fortsätter att vara den
snabbast växande applikationen där läkemedelsföretag och
akademiska forskningscentra kommer att ha en ledande
roll. Förutom stora kostnadsbesparingar inom läkemedelsforskning och utveckling, kommer farmakogenomiken att
resultera i betydande förbättringar inom hälsovården. Vid
2010 förutspår experter att, enbart i USA, kommer sjukvårdsindustrin spara upp till 1,3 miljarder dollar per år och att
de rapporterade negativa effekterna vid läkemedelsbehandling kommer att minska med 550 000 fall.
Många olika applikationer
Under 2001 introducerade Pyrosequencing ett flertal nya
produkter. Företagets kundanpassade system med hög
processkapacitet som lanserades i början av året kan enkelt
integreras med provhanteringsrobotar och system för informationshantering, som kan hantera upp till 100 000 analyser
per dag. Dessutom lanserade Pyrosequencing mjukvara för
sekvensanalys (SQA) och reagenskit för PSQ 96 System;
mjukvara för allelkvantifiering (AQ), mjukvara för
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”Kunderna har gjort Pyrosequencing till ledare inom system för DNA-sekvensering avseende tillämpad
genetisk analys, både i fråga om antalet sålda system och den stora mångfalden av kunder.”
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Primer Design samt en ny metod för provpreparation som
stärker SNP- och SQA-applikationerna. Dessa nya produkter har också gjort det möjligt för kunder att utföra
haplotypning (identifiering av SNP-grupper) och multiplexning (att poola flera prov i samma brunn), liksom
snabb och enkel utveckling av analyser. Knappt två år
efter lanseringen av den första produkten har
Pyrosequencings teknologi redan anpassats till en lång
rad olika applikationer – detta med en och samma
teknologiplattform. Teknologin möjliggör därför kostnads
besparingar samtidigt som den ger oöverträffad
flexibilitet i att hantera ett brett spektrum av applikationer.
Pyrosequencing etablerade under året också en affärsenhet för molekylär diagnostik, ett område som utgör en
betydande långsiktig marknadsmässig möjlighet, då de
praktiska applikationerna av genomikinformationen förs
över till klinisk rutintestning.
Kunderna inser nyttan
Egenskaper som flexibilitet, robusthet och möjligheten till
uppskalning i kombination med förmågan att ge sekvensinformation utifrån sitt genetiska sammanhang har gjort
det möjligt för kunderna att använda Pyrosequencings
teknologi för ett flertal applikationer.
Typbestämning av bakterier och virus
Under 2001 utnyttjade den världsledande mikrobiologen
professor Lars Engstrand vid Uppsala universitet,
en av Pyrosequencings samarbetspartners, teknologin
Pyrosequencing för att ta fram en metod för identifiering
av mjältbrandsbakterien Bacillus anthraxis. Baserat på
detta arbete köpte det tyska försvaret ett PSQ 96 System
för att identifiera och typbestämma bakterier och virus
som används som biologiska stridsmedel, till exempel
smittkoppor och mjältbrand.

”Med Pyrosequencings teknologi kan vi genomföra
genotypbestämning i några av våra mest komplicerade
analyser. Metodens exibilitet och effektivitet ger oss
precisa och reproducerbara resultat. Det är väsentligt för att
vi ska kunna erbjuda så värdefull information som möjligt
till våra samarbetspartners inom läkemedelsindustrin.”
Mark Rabin, Ph.D., FACMG senior director, HAP™ Typing Facility Genaissance Pharmaceuticals, Inc.
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Forskning kring befolkningsgrupper
I sin genetiska forskning om den afro-amerikanska
befolkningen studerar Dr. Rick Kittles, Co-director,
Molecular Genetics vid the National Human Genome
Center, Howard University, Washington, D.C., SNP:s som
har samband med komplexa sjukdomstillstånd hos afroamerikaner. I en genetisk associationsstudie av prostatacancer identifierade Dr. Kittles en viktig SNP i genen
CYP17, som visade sig vara associerad med aggressiv
prostatacancer i denna befolkningsgrupp.

”Vi har funnit att Pyrosequencings teknologi är en flexibel,
mångsidig och effektiv plattform för SNP-genotypning.”
Rick Kittles, Ph.D., Co-director, Molecular Genetics, National Human Genome Center, Howard University.

Farmakogenomik
Genaissance Pharmaceuticals analyserar genvariation i
olika populationer och sambandet mellan dessa
variationer och reaktionen på läkemedel. Med hjälp av
teknologin Pyrosequencing analyserar företaget informativa SNP för att identifiera viktiga SNP-kombinationer
som kan användas som markörer för att förutsäga hur
personer kommer att svara på behandling med läkemedel. Markörerna används av samarbetspartners inom
läkmedelsindustrin för att validera målmolekyler, för att
förbättra resultaten i kliniska prövningar samt för att
hantera livscykeln hos godkända läkemedel.

PSQ™ 96 System, installerade. Fördelade på huvudkategorier.

Diagnostiska tester
Dr. Benjamin Roa, chef för Baylor DNA Diagnostic Lab
vid Department of Molecular & Human Genetics, Baylor
College of Medicine, använder teknologin Pyrosequencing
för applikationer inom diagnostisk testning. Dr Roas laboratorium utför 40 olika diagnostiska DNA-tester och fem
av dessa har redan validerats med Pyrosequencings
teknologi. Resultaten presenterades nyligen vid en konferens arrangerad av American Society of Human Genetics
(ASHG). Ytterligare applikationer av Pyrosequencings
teknologi som planeras är diagnostiska tester av speciella
mutationer som har samband med andra ärftliga sjukdomar.
”Pyrosequecing är en effektiv plattform för att upptäcka
specifika mutationer vid en diagnostisk testning.” säger
Dr. Benjamin Roa.

PSQ™ 96 System, installerade. Fördelade på region.
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Effektivare
diabetsforskning

Dr. Alan Permutt, Professor of
Medicine och Cell Biology and
Physiology,School of Medicine,
Washington University.
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Vid Washington University School of Medicine, St. Louis,
finns tre olika laboratorier som använder PSQ 96 System
för en mängd olika tillämpningar. Dessa tillämpningar
omfattar allt från associationsstudier, där syftet är att
identifiera sjukdomsgener till farmakogenomiska tillämpningar som är inriktade på att identifiera de bästa
läkemedlen för individuella patienter.
I laboratoriet hos Dr. Alan Permutt, Professor of
Medicine och Professor of Cell Biology and Physiology,
School of Medicine, studerar forskarna individer av
Ashkenazy-judisk härkomst med diabetes mellitus typ
II. Studien, som delvis finansieras med hjälp av anslag
från NIH, använder Pyrosequencings PSQ 96 System
samt tillhörande programvara och reagenser för allelkvantifiering. Syftet med forskningen är att fastställa den
frekvens med vilken vissa alleler bildas i en individs DNA
och korrelera dessa mönster med diabetes. I analysen
jämförs allelfrekvenserna i poolade DNA från 150 patienter
med 150 kontrollpersoner. När skillnaderna i allelfrekvens
har fastställts, genotypbestämmer forskarna omkringliggande SNP för att bättre kunna definiera de

”Genom vår forskning hoppas vi kunna kartlägga den genetiska basen för typ II-diabetes. Vi håller
ögonen öppna för nya teknologier som ger oss rätt svar på kortare tid. Pyrosequencing är en sådan teknologi
som gör det möjligt för oss att snabbare komma framåt med studier, som annars skulle vara omöjliga
att utföra av tids- och kostnadsskäl.” Dr. Alan Permutt,

kromosom- avsnitt som kan vara viktiga markörer för
diabetes. Uppföljning görs genom att hela SNP-genotypen fastställs för varje individ. Resultaten hittills visar att
Pyrosequencings teknologi fastställer SNP-frekvenserna
i dessa poolade prover med anmärkningsvärd precision
och snabbhet i jämförelse med tillgängliga metoder för
individuell genotypning. Dr. Permutt tror att genetisk
forskning direkt kommer att påverka patientvården
i form av bättre sjukdomsdiagnoser, prognoser och
behandlingar.

Så här berättar Jon Wasson, Research Lab Manager,
Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, och
kollega till Dr. Permutt: “Förmågan att utföra exakta och
pålitliga frekvensanalyser på poolade populationsprover
gör det möjligt för forskarna att undersöka SNP på ett mer
tids- och kostnadseffektivt sätt, även vad gäller mycket
stora uppsättningar prover. Pyrosequencings teknologi gör
det möjligt för oss att påskynda analysen av kritiska markörer i gener som är associerade med olika sjukdomar,
med en mycket hög grad av tillförlitlighet i resultaten.”
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Optimering av antikroppar
Värdet av att använda monoklonala antikroppar som
lovande terapi och som värdefulla redskap för att
screena potentiella målsubstanser (kroppsegna molekyler med vilka läkemedel reagerar) är väldokumenterat.
MorphoSys AG, ett företag inriktat på monoklonala antikroppar och med ett omfattande bibliotek av antikroppar,
har utvecklat en unik metod för att ta fram syntetiska
antikroppar som kan användas vid screening, urval,
validering och optimering av nya målsubstanser. Dessa
syntetiska antikroppar liknar de monoklonala antikroppar
som finns i människokroppen och kan därför förmodas
bli accepterade och inte stötas bort.
Dr. Sabine Kraft, Teamleader Research & Development
inom MorphoSys, använder Pyrosequencings teknologi
för att fastställa den exakta sekvensen på de delar
av antikroppsmolekylen som är viktiga för att generera
specificitet och mångfald. Förståelsen av dessa delar
av antikropparna är avgörande för att selektera och validera de mest lovande målsubstanserna för terapeutisk
användning och för att screena antikroppar mot dessa
mål. Med till exempel 20, 100 eller ännu fler antikroppar

som kan binda till ett specifikt mål, vet inte forskarna
vilka av antikropparna som innehåller samma sekvens
och vilka som är olika och kan därför kräva ytterligare
analyser. PSQ 96 System erbjuder Dr. Kraft och hennes
kolleger en snabb, kostnadseffektiv lösning för att få
den unika information om sekvenserna som de behöver
för att selektera, validera och optimera de bästa antikropparna för sina kunder.

Dr. Sabine Kraft, Teamleader
Research & Development,
MorphoSys AG

”Vi behöver snabbt kunna avgöra vilka mål för antikroppar vi ska testa vidare. Vi letade efter en teknologi
som var lätt att använda och som kunde förse oss med snabbare resultat. Med Pyrosequencings teknologi är
det möjligt att identi era unika kloner av antikroppar inom några minuter genom att helt enkelt studera de
sekvensmönster som visas i ett Pyrogram™ och jämföra dessa med andra antikroppar. Dr. Sabine Kraft
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Molekylär diagnostik
– nya möjligheter

Genom att teknologin Pyrosequencing är lättanvänd
och flexibel, samtidigt som den ger direkt sekvensinformation, så lämpar den sig utmärkt för molekylär
diagnostik.
Företaget etablerade i januari 2001 en ny affärsenhet,
Molecular Diagnostics, med syftet att erbjuda analysinstrument för rutinmässig, genbaserad klinisk diagnostik
inom utvalda sjukdomsområden, som infektionssjukdomar,
hjärta/kärl, genetiska sjukdomar och hematologi/onkologi.
Detta ligger i förlängningen av företagets strategi att
erbjuda utrustning och reagens för genetisk analys. Den
nya affärsenheten kommer att utveckla nya produkter
baserade på teknologin Pyrosequencing. Företaget
kommer att samarbeta med fristående forskare för att
ta fram underlag för patent kopplade till de diagnostiska
test som utvecklas. De nya satsningarna öppnar en ny
och ännu större marknad för Pyrosequencing. Analytiker
beräknar att marknaden för molekylär diagnostik under
2001 omsatte 1,2 miljarder dollar och att den kommer
att växa med 15-20 procent årligen.
Affärsenheten har sedan sin tillkomst etablerat samarbete med tio olika forskningscentra inom molekylär
diagnostik – ett utomordentligt starkt resultat under detta
första år. Var och en av samarbetsprojekten har potential
för utveckling av flera produkter, att ligga till grund för unika
patenträttigheter och att föra fram Pyrosequencing som
förstahandsvalet för lösningar inom molekylär diagnostik.

Samarbetsprojekt inom molekylär diagnostik
Samarbetspartnet
Uppsala Universitet
Scottish Meningococcus and
Pneumoccocus Reference
Laboratory
Cleveland Clinic Foundation
Genomics Collaborative, Inc.
University of California,
San Francisco
University of Geneva
Children’s Hospital of Philadelphia
Genzyme Genetics
Pel-Freez
Mayo Clinic
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Forskningsområde
Infektionssjukdomar
H. pylori, M. tuberculosis
N. meningitidis

Typning av bakterier
Hjärt/kärlsjukdom
Högt blodtryck hjärtinfarkt
Genetiska sjukdomar
Multipel skleros
Downs syndrom
Hörselnedsättning
Cystisk bros
Hematologi/onkologi
Humana leukocytantigener
MEN2-onkogenen

Fokus
Dagens metoder för klinisk diagnostik bygger ofta på
tidskrävande och dyrbara rutiner med odling av vävnadsprover och detektering av genetiska mutationer.
Dessutom är många diagnostiska test inte tillräckligt
känsliga för att upptäcka enskilda stammar eller undertyper av bakterier och virus. För att undvika insats av ett
icke verksamt antibiotikum som kan leda till antibiotikaresistens är det till exempel viktigt att förkorta tiden det
tar att identifiera den sjukdomsalstrande bakterien. Väntetiden fram till svaret på en analys kan också orsaka onödig
oro, exempelvis vid testning för Downs syndrom eller
andra genetiska sjukdomar. Transplantation av ett organ
eller benmärg kräver omedelbar testning och dagens
testmetoder är ofta otillräckliga för att stämma av donator
och mottagare, med risk för att transplantatet stöts bort.
Pyrosequencing vill eliminera dessa problem genom att
erbjuda noggranna och snabba testmetoder som
upptäcker sjukdomsalstrande genförändringar och ger
information som gör det möjligt att identifiera infektionsalstrande stammar, detta på en och samma plattform.

”Dessa fördelar gör att Pyrosequencings teknologi
med stor sannolikhet kommer att bli framtidens metod
för molekylär sekvensbestämning. Mikrobiologin kan
komma att ställas på ända.” Dr. Gary Procop

The Cleveland Clinic Foundation
I november 2001 träffade Pyrosequencing ett avtal
om forskningssamarbete med ansedda Cleveland Clinic
Foundation gällande metoder att identifiera mykobakterier med hjälp av Pyrosequencings teknologi. De
långsamväxande mykobakterierna kan orsaka allvarliga
infektioner, bland annat tuberkulos, som kan förorsaka
sjukdom och dödsfall för upp till en femtedel av jordens
befolkning.
Framsteg inom molekylärbiologin och utveckling av
teknologin gör det nu för första gången möjligt att
tillämpa molekylär diagnostik vid rutinmässig klinisk
testning. Många teknologiska lösningar är emellertid
komplicerade och bygger på tidskrävande odling och
biokemiska analyser. Snabbare och noggrannare diagnostik gör det möjligt för den behandlande läkaren att
förskriva rätt läkemedel snabbt och därmed undvika
insats av onödiga antibiotika.
Under ledning av Dr. Gary Procop, M.D., M.S., Section
Head, Clinical Microbiology, of The Cleveland Clinic Foundation, analyserar forskarna för närvarande 250 kända
isolat av mykobakterier för attutvärdera Pyrosequencings
teknologi. Hittills har dr Procop och hans kollegor
sekvensbestämt över 75 av dessa mykobakterier, med
hjälp av PSQ 96 System. Teknologin Pyrosequencing har
varje gång gett korrekt resultat på mycket kortare tid vid
jämfört med konventionella metoder.

Gary Procop, M.D., M.S.,
Section Head, Clinical Microbiology,
The Cleveland Clinic Foundation
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“Pyrosequencing har era klara fördelar framför
andra metoder för genotypning.”
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Utökad processkapacitet
I februari 2001 introducerade Pyrosequencing ett
system med hög processkapacitet i form av ett s k
”early access”-program, Preferred Technology Program
(PTP™). Detta gör det möjligt för kunderna att utveckla
analyskapaciteten till ett system med 384 brunnar som
kan utföra upp till 100 000 analyser per dag. Som
en del av programmet samarbetar Pyrosequencing med
kunderna för att integrera processen så att den även
inkluderar robotlösningar för att hantera automatisk provberedning. Inom endast tio månader efter lanseringen
har företaget sålt fyra system med hög processkapacitet
inom olika marknadssegment – ett tydligt uttryck för
kundernas förtroende för Pyrosequencings teknologi.
Tack vare detta första steg in i marknadssegmentet
sekvensering med hög processkapacitet kan
Pyrosequencing nu tillgodose kundernas behov från starten till omfattande forskningsprogram inom tillämpad
genomik Detta gör det möjligt för kunderna att undvika
tidsödande uppskalning och utbildning, samtidigt som
kostnaderna per analys blir lägre.
Oxagen Ltd
Oxagen Ltd var redan en kund som köpt PSQ 96 System
när företaget beslutade att investera i ett PTP™, ett
system för hög processkapacitet med 384 brunnar.
Oxagen utvecklar ny terapi och diagnostik baserat på
detaljerad information om komplexa sjukdomar från stora
familjestudier.
Bryan Dechairo, Group Leader Genotype Analysis,
och hans kolleger på Oxagen har ett mycket fokuserat
tillvägagångssätt när det gäller att fastställa den genetiska relevansen hos de specifika gener som kan vara
involverade i mottagligheten för framskridandet av komplexa sjukdomar, t ex osteoporos, kranskärlssjukdomar
och endometrios. I ett första steg identifierar forskarna
den region som ska undersökas genom att utföra stora
DNA-avsökningar på patientpopulationer. När ett intressant område har valts ut används Pyrosequencings
teknologi för att sekvensbestämma den korta DNAsträngen för att möjliggöra identifiering av viktiga
sjukdoms-SNP och andra mutationer.
Oxagen lägger stor vikt vid att identifiera och välja
ut de bästa teknologier som finns för att hantera unika
aspekter av deras forskning, något som framgår av den
rikhaltiga och mycket sofistikerade utrustning och de
automatiseringsverktyg som står att finna i deras labora-

torier. Företaget har provat andra genotyptekniker, bl a de
som detekterar enstaka basförändringar i DNA, men utan
den sekvensinformation som Pyrosequencing tillhandahåller har det visat sig vara svårt att veta huruvida det
verkligen rör sig om den SNP man än intresserad av.
Detta är särskilt viktigt när man undersöker komplexa
sjukdomar där frekvensen av SNP kan vara låg och
forskarna inte kan förlita sig på standardmetoder för
kvalitetskontroll.
“Pyrosequencing har flera klara fördelar framför andra
metoder för genotypning. Den första är den flexibilitet
som erbjuds i utformningen av analyser. Det är inte nödvändigt att placera primern precis intill SNP, vilket gör
det mycket enklare att utforma analysen. Den andra, och
kanske viktigaste fördelen är att Pyro tillhandahåller den
sekvensinformation som bekräftar resultaten, en inbyggd
kvalitetskontroll som de äldre teknikerna inte kan erbjuda.
Jag klickar faktiskt bara på genotypen när den visas på
datorskärmen och vet vad det är och att det är rätt”,
säger Bryan Dechairo.
Oxagen fortsätter att driva en kraftfull strategi för
att påskynda upptäckten av många fler komplexa sjukdomsgener och möjliga målsubstanser. Pyrosequencings
teknologi gör det möjligt för dem att hålla jämna steg
med forskningens behov genom att erbjuda en teknologi
för genotypning som enkelt kan skalas upp att möta
kraven på högre processkapacitet. Pyrosequencing samarbetar med Oxagen för att öka kapaciteten i typningen
av SNP och minska kostnaderna genom ett effektivt
utnyttjande av PTP med 384 brunnar
Bryan Dechairo, Group Leader Genotype Analysis och hans medarbetare,
Oxagen Ltd.
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Patenträttigheter inom hjärt/kärlsjukdomar
utgångspunkt för samarbete

Pyrosequencing och Genomics Collaborative, Inc. (GCI),
ett företag som arbetar med funktionell genomik, inledde
ett viktigt samarbete i november 2001 som kommer att
föra tillämpad genomik till en ny nivå. Pyrosequencings
teknologi och GCIs omfattande databas med kliniska
prover används för att generera hundratusentals
genotyper. Samarbetet bygger på Pyrosequencings
patenträttigheter inom hjärt/kärlsjukdom för identifiering
och validering av de SNP som är involverade i att förutsäga
risken för hjärt/kärlsjukdom och svar på läkemedelsbehandling.
GCIs Global Repository omfattar 5 000 prover från
patienter med hjärt/kärlsjukdom, inklusive mänskligt DNA,
serum och vävnader, tillsammans med detaljerad patientinformation. Samarbetet har till syfte till att validera
Pyrosequencings SNP-markörer för hjärt/kärlsjukdom.
Det syftar vidare till att identifiera ytterligare markörer
samt att utveckla diagnostik och målinriktad terapi.
Till att börja med har Pyrosequencing överfört specifika
SNP-analyser baserade på företagets patent till GCI.
Forskare vid GCI har påbörjat arbetet med att validera
dessa markörer i kliniska prover. Förutom utvärderingen
av SNP:s i definierade prover kommer arbetet även
att omfatta en analys av förekomsten av dessa SNP
i olika etniska populationer. Samarbetet kommer också
att inriktas på att identifiera viktiga markörer som kan
användas för att följa sjukdomsförlopp och för att
förutse biverkningar hos patienter som behandlas med
läkemedel mot hjärt/kärlsjukdomar.
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”Detta är den sorts innovativt samarbete ger löften
om ett gott resultat i produktutveckling inom området
hjärt/kärlsjukdomar”
Michael Pellini, CEO of Genomics Collaborative, Inc.
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Teknologin som ger
omedelbara resultat
Noggrannheten och pålitligheten i teknologin
Pyrosequencing™ bygger på en elegant enzymatisk
kedjereaktion. Först behandlas provet så att en enkelsträngad DNA-kopia erhålls. Därefter tillsätts nukleotider
(A, C, T eller G) som byggstenar till den växande
DNA-strängen. Om byggstenarna är komplementära till
de oparade nukleotider som finns i det enkelsträngade
DNA- provet frisätts pyrofosfat, vilket utlöser en enzymatisk reaktionskedja som resulterar i en ljusblixt. Denna
ljusblixt är proportionell mot hur många nukleotider som
byggs in. (Det är enzymet luciferas som genererar ljusblixten. Detta är samma enzym som eldflugan använder
för att generera ljus, vilket är förklaringen till att företaget
har eldflugan i sin logotyp.) En specialkamera avläser
ljuset och gör en digital registrering i form av toppar på
en kurva som kallas Pyrogram™. Resultatet av denna
process som är ”sekvensering genom syntes” presenteras i ett lättläst format.
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Skydda ljuset
Det amerikanska patentverket har bekräftat att Pyrosequencings teknologi för sekvensering genom syntes är
ny i förhållande till känd teknik, genom att bevilja två
nya patent under 2001. Dessa patent gäller de centrala
elementen i teknologin: det första gäller allmänt metoder
för DNA-sekvensering utgående från detektering i realtid
av pyrofosfat, medan den andra gäller förbättringar av
den unika enzymatiska reaktionskedjan.
Nya produkter
Pyrosequencing presenterade flera nya produkter under
2001. Företagets mjukvaruprogram SQA för analys av
DNA-sekvenser och reagensprodukter för PSQ 96
System gör det möjligt att noggrant bestämma och
verifiera DNA-sekvenser. Pyrosequencing lanserade
också mjukvara för allelkvantifiering, vilket är ett viktigt
verktyg vid analys av förekomsten av nukleotidavvikelser
i olika populationer. Därmed kan man genomföra studier
av genetisk variabilitet mycket snabbare och till lägre
kostnad. Dessutom ger dessa produkter ökad effektivitet
genom multiplexning (mer än ett prov per analysbrunn)
och haplotypning (identifiering av grupper av nukleotidavvikelser).
Pyrosequencings nya program Primer Design låter
forskarna snabbt ta fram primers för användning vid
SNP-analys med teknologin Pyrosequencing. Programmet gör det enkelt att utvärdera och välja optimala
primers, och kan användas via internet eller ligga i den
egna datorn. Företaget introducerade också en metod för
provberedning som underlättar SNP- och SQA-analys.
Pyrosequencing är den enda leverantören av system
för sekvensbestämning och sekvensanalys som är upptäckta, utvecklade och särskilt inriktade på marknaden
för tillämpad genomik. Företagets instrument, mjukvaruprogram och reagenssatser medger idag användning av
samma plattform för flera olika tillämpningar. Resultatet
för kunden är avsevärda vinster i effektivitet, ekonomi
och flexibilitet.

Pyrosequencing kommer att utveckla sin plattform PSQ 96 under 2002 för att öka processkapaciteten,
sänka analyskostnaden och för att underlätta automatiseringen…

Framtida perspektiv
Pyrosequencings flexibla, noggranna kärnteknologi
möjliggör produktfokuserad forskning och utveckling i tre
enkla steg: tillgodose kundernas behov, förutse tendenser
på marknaden och utveckla applikationer som motsvarar
efterfrågan.
Företaget undersöker för närvarande fluorescensteknologi med målet att kombinera teknologin med
Pyrosequencing i plattformar baserade på mikrofabricerade strukturer. Sådana system bedöms komma att
lämpa sig för flera olika tillämpningar, som forskning med

höga krav på processkapacitet och molekylär diagnostik.
Pyrosequencing kommer att utveckla sin plattform PSQ 96
under 2002 för att öka processkapaciteten, sänka analyskostnaden och för att underlätta automatiseringen av
sådana steg som provberedning. I linje med företagets
ambition att leverera förstklassiga produkter utvecklas
och förbättras företagets kvalitetssystem löpande.
Flera kunder använder redan teknologin Pyrosequencing för multiplexning och haplotypning och företaget

validerade dessa funktioner formellt under 2001. Dessa
funktioner kommer att ingå i nya produkterbjudanden,
som kommer att ge ytterligare ny funktionalitet, som
tri-allel-analys och stöd för analysutformning.
Molekylär diagnostik kommer antagligen att spela en
ökad roll i den egna forskningen efterhand som företaget
upptäcker och prioriterar produktmöjligheter genom sina
forskningssamarbeten och marknadsanalyser.
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Mars
Februari
Pyrosequencing säljer sitt första
system för hög processkapacitet,
PTP™, till Wallenberg Consortium
North.

Januari
Pyrosequencing bildar affärsenheten Molecular Diagnostics för att
expandera marknaden för sin teknologi. Syftet är att genom samarbeten utveckla diagnostiska tester
och till dessa kopplade patenträttigheter.
Pyrosequencing tecknar avtal
med distributörer för Östeuropa,
Centraleuropa och Mellanöstern.

Tidskrifterna Nature och Science
publicerar sekvensen hos det
mänskliga genomet.
1,4 miljoner SNP ingår i den genetiska kartan som skapats för att hitta
gener bakom sjukdomar och analysera mänsklighetens historia.

Forskare sekvensbestämmer
genomet hos bakterien E. coli,
med syftet att hitta gener som
omvandlar ofarliga bakterier till
sjukdomsbärare.

Forskare vid National Human
Genome Research Institute
(NHGRI) tar fram ett nytt genetiskt
test för bröstcancer.

Forskare inom läkemedel och
bioteknik sekvensbestämmer
genomet hos ris.

University of North Carolina
reserverar 245 MUSD för att bygga
upp ett program inom genomik.

2001 i fokus
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Pyrosequencing står värd för en
konferens avseende den praktiska
betydelsen av tillämpad genomik
under rubriken ”Where do we go
from HUGO?”. Experter från industri och akademiska institutioner
medverkar.

Pyrosequencing licensierar teknologi för flourescensdetektion i
samband med sekvensbestämning
av DNA.
Pyrosequencing introducerar
mjukvara för SNP-analys och
allelfrekvensbestämning.
Den kanadensiska staten ger ett
anslag på 300 miljoner kanadensiska
dollar (194 MUSD) till Genome
Canada för genomikforskning.
National Institutes of Health (NIH)
anslår 58 MUSD till ett program för
sekvensbestämning av laboratorieråttans genom.

April
Pyrosequencing lanserar
mjukvaran SQA och reagenskit
för snabb DNA-sekvensering för
klinisk forskning och kriminaltekniska analyser.
International Genomics Consortium inleder ett projekt med
målsättningen att ta fram en pro lbeskrivning av cancergenaktiviteten i 10 000 tumörer.

Juli
Pyrosequencing fullbordar sitt
världsomspännande distributionsnät genom avtal med fyra nya
leverantörer i Asien-Stillahavsområdet.

Maj
Amerikanskt patent beviljat till
Pyrosequencing gällande användning av SNP-mönster för att förutsäga risk för hjärt/kärlsjukdom
och svar på behandling med läkemedel.
Nature rapporterar att SNP (single
nucleotide polymorhisms)
uppträder i stora block över hela
det mänskliga genomet, vilket kan
komma att underlätta kartläggningen av gener som ligger bakom
vanliga sjukdomar.
Med hjälp av nya verktyg som
utvecklats vid Human Genome
Project hittar forskarna en ny
tumörundertryckande gen, som
har betydelse vid bröstcancer, prostatacancer och andra cancerformer.
US Food and Drug Administration
(FDA) genomför påskyndad
granskning av Gleevec™, det
första läkemedlet mot cancer av
typen ”smart bomb”, dvs med
inriktning på att bekämpa en specik defekt vid cancer.

Pyrosequencing inleder samarbete
med professor Lars Engstrand vid
institutionen för klinisk bakteriologi vid Uppsala Universitet om
DNA-baserade test för infektionssjukdomar.

Juni
Children’s Hospital of Philadelphia
och Pyrosequencing inleder forskningssamarbete beträffande
hörselnedsättning hos barn med
syftet att utveckla diagnostiska
test.
Pyrosequencing lanserar en ny
metod för provpreparering som
underlättar SNP- och SQAanalyser.
Branschrapport indikerar att
läkemedelsföretagen kan spara
300 MUSD och två år genom att
teknologier inom genomik för att
utveckla läkemedel.
Variant av en gen för omvandling
av tillväxtfaktor beta-1 rapporteras
minska risken för bröstcancer hos
äldre kvinnor.

Pyrosequencing lanserar mjukvaruprogrammet Primer Design för
optimering av SNP-analyser på
PSQ 96 System.
Science rapporterar genetisk variabilitet i den mänskliga populationen i en omfattning som tidigare
inte varit känd.
The Institute for Genomic Research
(TIGR) sekvensbestämmer en
infektiös stam av Streptococcus
pneumoniae, som orsakar lungin ammation och hjärnhinnein ammation.
International Plant Genetic Resources Institute startar ett projekt
avseende genomet hos bananer
som beräknas kosta 25 MUSD för
att förstå mekanismerna bakom
motståndskraften mot växtsjukdomar och förtida mognad.

Augusti
Universitetet i Genève och Pyrosequencing inleder samarbete om
analys av gener och utveckling av
diagnostiska test i samband med
Downs syndrom.
Pyrosequencing beviljas ytterligare två amerikanska patent på sin
kärnteknologi.
Stanford Genome Technology
Center köper Pyrosequencings
system PTP.
Oxagen ökar sin analyskapacitet
genom att gå över från PSQ 96
System till det nya systemet PTP
med 384 mikrobrunnar.
Forskarna hittar variant av genen
för androgenreceptorn, som ger
kvinnor ökat skydd mot bröstcancer.
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November
Det tyska försvaret köper Pyrosequencings PSQ™96 System med
syftet att typbestämma och validera bakterier som förekommer i
biologiska stridsmedel.
The Cleveland Clinic Foundation
och Pyrosequencing inleder samarbete för att utveckla test för
snabb identifiering av mykobakterier som sammanhänger med
tuberkulos.

Oktober
September
Pyrosequencing och Dr Stuart C.
Clarke vid Scottish Meningococcus
and Pneumococcus Reference
Laboratory inleder samarbete för
att utveckla test för sjukdomsframkallande bakterier.

Pel-Freeze Clinical Systems och
Pyrosequencing utvecklar metoder
för typbestämning av humana leukocytgener som har betydelse vid
transplantationer.

Pyrosequencing och Genomics
Collaborative, Inc., inleder samarbete om upptäckt och utveckling
av diagnostiska hjälpmedel och
behandlingsformer vid
hjärt/kärlsjukdomar.

December
University of California, San Francisco, inleder samarbete med
Pyrosequencing om analys av
gener som har samband med
multipel skleros.
Pyrosequencing och Mayo Clinic
påbörjar samarbete om genetiska
test i samband med sköldkörtelcancer (multipel endokrin neoplasi
typ 2, MEN2).
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) i Berlin
köper Pyrosequencings system
PTP för analys av SNP som
har samband med komplexa sjukdomar.

Musens genom sekvensbestäms
med samma metoder som vid
bestämning av det mänskliga genomet.

National Science Foundation (NSF)
ger ett anslag på 43,8 MUSD till
forskning avseende genomet hos
växten Arabidopsis för att fastställa
funktionerna hos växtens 25 000
gener.

FDA godkänner Trugene™ HIV-1
Genotyping Kit för användning vid
analys av genetiska mutationer i
HIV-viruset som ligger bakom motståndskraft mot läkemedel.

En internationell forskargrupp
bestämmer gensekvensen hos den
bakterie som orsakar tyfus (Salmonella typhi).

TIGR skapar ett centrum för funktionell genomik med ett kontrakt på
25 MUSD från National Institute of
Allergy and Infectious Diseases.

Brittiska forskare sekvensbestämmer kromosom 20, som innehåller
gener med betydelse för hjärnsjukdomen Creutzfeld-Jakob och
för allvarlig kombinerad immunbristsjukdom.

Forskare vid Novartis Research
Foundation och Scripps jämför de
båda publicerade beskrivningarna
av det mänskliga genomet och
kommer fram till att antalet gener
hos människan överstiger 30 000.

Wellcome Trust startar projekt
för 300 MUSD med syftet att
använda DNA-information för tilllämpning inom sjukvården, bland
annat genom världens största
analys av cancergener.

Med hjälp av storskalig sekvensbestämning upptäcker forskare vid
Stanford University och University
of California, San Francisco, en
kritisk gen, osteopontin, som har
samband med multipel skleros.

Fred Hutchinson Cancer Research
Center använder DNA-typning med
hög precision (HLA-typning) för att
visa att felaktig sekvenspassning
tolereras vid transplantation av
benmärg eller stamceller.

2001 i fokus
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Januari
Medicare och Medicaid börjar
ersätta kostnader för diagnostik av
bröstcancer via genen HER-2/neu,
vid diagnostisering av sjukdomen
och övervakning av behandlingen.
Förvärv, fusioner och strategiska
möjligheter dyker upp på marknaden för genetisk forskning, främst
bland de företag som släpar efter i
utvecklingen. Branschanalytikerna
tror att dessa aktiviteter kommer
att fortgå omkring 18 månader
framåt.
Associationsstudier, där gener
kopplas till sjukdomar, blir vanligare. Denna typ av forskning
bedöms komma att växa snabbt.

… och framtiden
Mitten av 2002
• Pyrosequencing förstärker sin närvaro på marknaden
för hög och medelhög processkapacitet vid sekvens bestämning genom att lansera en ny produktfamilj med
system, programvara och reagens.
Slutet av 2002
• Pyrosequencing erkänns som förstahandsvalet vid
SNP- och sekvensanalys.
• Pyrosequencing lanserar ett program för utveckling
av produkter för molekylär diagnostik på utvalda
sjukdomsområden.

2002

2005 och senare
• Patienter som medverkar vid kliniska studier genomgår
rutinmässigt genotypning för att bestämma predisposition, prognos och förväntat svar på behandling med
läkemedlet. Marknaden för molekylär diagnostik
överstiger 4 miljarder dollar i årlig försäljning.
• Pyrosequencing blir en ledande teknologi för tillämpningar inom molekylär diagnostik.
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Aktien i Pyrosequencing
Pyrosequencings aktie, Pyro A, noterades första gången på Stockholmsbörsens O-lista den 30 juni 2000.
Introduktionskursen var 100 SEK.
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Pyrosequencing AB uppgick den
31 december 2001 till 34,8 MSEK fördelat på 34 770 100
aktier, var och en med ett nominellt värde på 1 SEK. Antalet utestående optioner var samma datum 3 061 000 st,
vilket motsvarar 3 061 000 aktier vid fullt utnyttjande av
optionsrätterna. En handelspost uppgår till 200 aktier.
Ägarförhållanden
Den 31 december 2001 uppgick det totala antalet registrerade aktieägare till 5 126 st, vilket är en ökning med
cirka 82 procent från förra årsskiftet då antalet aktieägare
var 2 815 st. Andelen utländskt ägande uppgick till
19,2 procent. Det svenska ägandet uppgick till 80,8 procent varav institutioner stod för 19,2 procent, aktiefonder
för 19,0 procent och privatpersoner inkl fåmansföretag för
42,6 procent.
Kursutveckling och omsättning
Aktien noterades under 2001 som högst till 100,00 SEK
och som lägst till 25,00 SEK. Vid årets slut var kursen
37,50 SEK. Det totala börsvärdet för Pyrosequencing AB
uppgick den 31 december 2001 till 1 304 MSEK. Under
året omsattes 14 938 596 aktier, vilket motsvarar 43,0
procent av totala antalet aktier. I värde var omsättningen
av aktier 775,2 MSEK.
Pyrosequencing ingår på Stockholmsbörsens Attract
40-lista. Aktiens höga omsättningshastighet har kvalificerat
till en notering på denna lista.
Utdelning och utdelningspolitik
Pyrosequencing AB har aldrig beslutat om kontantutdelning till bolagets aktieägare. Pyrosequencing AB har
för närvarande avsikt att behålla alla tillgängliga medel
och använda dem i bolaget och ingen kontantutdelning
förväntas komma att lämnas under de närmaste åren.
Styrelsen fastställer bolagets utdelningspolicy.
Utdelningspolicyn kommer att bero på ett antal faktorer,
bland annat framtida vinster, kapitalbehov, bolagets finansiella ställning och framtidsutsikter samt andra faktorer
som styrelsen anser vara relevanta.
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Enligt svensk lag är omfattningen av utdelningar som
bolaget kan fastställa och dela ut begränsade bland annat
av bolagets vinst och utdelningsbara medel. Eftersom
bolaget aldrig har redovisat vinst och per 31 december
2001 hade en ansamlad förlust om cirka 303,6 MSEK kan
bolaget för närvarande inte lämna utdelning.
Incitamentsprogram
Sedan 1997 har Pyrosequencing AB upprättat optionsprogram för att attrahera och behålla kvalificerad
personal. Enligt optionsprogrammet har styrelsen kunnat
utge optioner till nyckelpersoner inom de gränser som
fastställts av aktieägarna vid bolagsstämman. Totalt har
6 108 000 optioner avsatts, varav 3 061 000 utgivits per
den 31 december 2001. (För ytterligare information
hänvisas till noterna i resultat- och balansräkningen i
denna årsredovisning.) Om samtliga avsatta optioner skulle
utnyttjas skulle aktiekapitalet öka med cirka 17,6 procent.

De största ägarna den 31 december 2001
Ägare
Pål Nyrén
HealthCap KB
Mathias Uhlén
Skandia
SEB Fonder
SHB Fonder
Nordea fonder
Romo Biotech S.a.
Banco fonder
CitiBank Lux Fonder
Övriga
Totalt

Antal aktier
3 910 557
3 798 184
2 966 226
1 356 700
1 290 600
1 238 998
1 100 144
982 500
907 700
852 950
16 365 541
34 770 100

%
11,2
10,9
8,5
3,9
3,7
3,6
3,2
2,8
2,6
2,5
47,1
100,0

Källa: Ägarservice och VPC

Aktieägare i storleksklasser den 31 december 2001
Storleksklasser
1 – 500
501 – 1 000
1 001 – 10 000
10 001 – 100 000
100 000 –
Totalt

Antal ägare
3 889
621
468
104
44
5 126

%
75,9
12,1
9,1
2,0
0,9
100,0

Antal aktier
730 058
544 037
1 423 800
3 630 194
28 442 011
34 770 100

%
2,1
1,6
4,1
10,4
81,8
100,0

Källa: Ägareservice och VPC

Kursutveckling för Pyro A
Omfattar perioden 1 januari – 31 december 2001. Kurs för aktien Pyro A i SEK.
Omsatta antal aktier i 1000-tal. Index: Affärsvärldens Generalindex.
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Pyrosequencings
medarbetare
Efter den starka tillväxten under det föregående året har Pyrosequencing under 2001
fortsatt att attrahera mycket erfarna, målmedvetna och motiverade medarbetare. Detta
resultatinriktade team ligger bakom de stora
framgångar som företaget nådde under året i
form av utveckling och leverans av högkvalitativa produkter och engagerat kundstöd.
Antalet anställda växte under 2001 från 86
till 141. Detta är ett uttryck för företagets
satsning på att bygga upp både en global
organisation för försäljning och marknadsföring
och ett innovativt FoU-team. Expansionen
avspeglar också företagets strategiska satsning
under året att etablera en ny affärsenhet för
att utöka applikationerna av Pyrosequencings
teknologi inom området molekylärdiagnostiska tester.
Pyrosequencing är ett ungt och expansivt
företag som driver en fokuserad verksamhet
samtidigt som man skapar en miljö som
uppmuntrar entreprenörskap förenat med hög
industriell standard.
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Pyrosequencing i siffror
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och marknadsför
system för automatisk DNA-sekvensering och sekvensanalys, baserade på företagets egen teknologi. Huvudsakliga marknader för företagets produkter är inom
akademisk forskning, genomik, bioteknik och farmaceutisk forskning.
Under 2000 lanserade företaget officiellt sitt PSQ™96
System på världsmarknaden. Som ett resultat av företagets arbete beställdes 60 instrument under 2000,
av vilka 53 kunde bokföras som försäljningsintäkt.
Under 2001 beställdes 85 instrument och 88 kunde bokföras som intäkt. Därutöver erhöll Pyrosequencing fyra
beställningar av system för 384 brunnar under Preffered
Technology Program (PTP™). När det gäller försäljningsintäkter avseende PTP tillämpar Pyrosequencing så
kallad succesiv vinsträkning. Vid utgången av 2001 hade
intäkter för tre sådana instrument bokförts.
Under 2001 fortsatte företaget att förstärka sina
resurser för marknadsföring, försäljning och kundstöd
på de större marknaderna i Europa och USA. Därutöver
utökades antalet distributörer så att full täckning finns
i Östeuropa och Asien-Stillahavsområdet. Tillverkningen
av instrumenten sker fortfarande vid Partnertech AB i
Åtvidaberg, medan reagenssatserna tillverkas av företaget självt vid den nybyggda anläggningen i Uppsala.
Försäljning och ekonomisk ställning
Pyrosequencing redovisar en nettoomsättning på 108,2
MSEK för hela året 2001 jämfört med 46,2 MSEK året
före. Försäljningsökningen beror på ytterligare försäljning
av PSQ 96 System, ökningar i försäljningen av reagens och
att fyra system sålts inom programmet för PTP.
Rörelsekostnaderna ökade från 138,6 MSEK för år
2000 till 252,1 MSEK för år 2001. Ökningen av rörelsekostnaderna avspeglar kostnader i samband med att
företaget har byggt upp en världsomspännande försäljningsorganisation samt en ökning av forsknings- och
utvecklingsverksamheten relaterad till utveckling av nya
produkter inklusive mjukvaruprogram och andra utökade
resurser. Företaget redovisade nettoförlust på 137,5 MSEK
eller -3,96 SEK per aktie för år 2001, jämfört med en
nettoförlust på 78,0 MSEK eller -2,60 SEK per aktie för
år 2000.
Den 31 december 2001 uppgick värdet av likvida
medel, kortfristiga placeringar samt övriga långfristiga
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värdepappersinnehav, inklusive placeringar med längre
löptid än 12 månader, till totalt 665,2 MSEK, jämfört med
846,7 MSEK den 31 december 2000.
Pyrosequencing har inga lån och det egna kapitalet per
den 31 december 2001 uppgick till 785,0 MSEK, jämfört
med 922,5 MSEK per den 31 december 2000.
Investeringar
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar under år 2001 var 44,9 MSEK, jämfört med
30,0 MSEK för år 2000. Större delen av investeringarna
under 2001 bestod av byggnationen av en ny tillverkningsenhet för reagens vid företagets anläggning i Uppsala
samt patent- och licensrättigheter.
Finansiell riskhantering
Ett av målen för finansfunktionen är att stödja de kommersiella aktiviteterna i företaget och att identifiera och
reducera de finansiella hanteringsriskerna. Företagets
finanspolicy, som godkänts av styrelsen, formar ett ramverk av riktlinjer och regler för hantering av de finansiella
riskerna.
Företaget har verksamhet i utlandet och är därför
exponerade för risker på grund av valutakursförändringar.
Riskerna utgörs dels av omräkningsrisker på tillgångar
och skulder i utländska bolag samt dels av omräkningsrisker på flöden i utländsk valuta genererade av
försäljnings- och inköpstransaktioner. När ovan nämnda
omräkningsrisker ökar kan företaget komma att kurssäkra dessa.
För en beskrivning av företagets investeringar av
överskottet i likvida medel se not 14, 18 och 19 i den
finansiella redovisningen
Marknadsföring och försäljning
2001 var andra året som PSQ 96 System fanns tillgängligt på marknaden. Totalt såldes 88 system till en
bred variation av kunder runt om i världen. Vid årets
slut hade 18 kunder beställt fler än ett system och den
installerade basen av system växte till ungefär 150 system. Pyrosequencings kunder kan dra nytta av en bred
användbarhet av teknologin vilken stöds av en utvald
grupp av vetenskapsmän och tekniker.
Under 2001 skedde också en påtaglig förstärkning av
företagets resurser för marknadsföring, försäljning och
kundstöd. Företaget anställde ytterligare 14 personer

inom försäljning och tekniskt kundstöd i USA och Europa
och fullbordade det globala nätverket av distributörer i
resten av världen. Pyrosequencing förväntas fortsätta
att göra satsningar för att möta kundernas behov av innovativa instrument och för att ge det bästa kundstödet.
Forskning och utveckling
Under 2001 har Pyrosequencings kapacitet och resurser
inom FoU ökat påtagligt för att stödja företagets långsiktiga och kortsiktiga mål. Pyrosequencings insatser har
inriktats på fyra olika områden inom produktutvecklingen.
Flera nya funktionaliteter har lagts till företagets
nuvarande produktfamilj vilken är baserad på PSQ 96
System. Detta inkluderar allelekvantifiering, multiplexning
halotypning, förbättrade protokoll för provpreparering och
mjukvara som stödjer utformningen av analyser.
Det nya systemet för hög processkapacitet inom
Pyrosequencings familj (PTP) har utvecklats och blivit
tillgängligt för speciella kunder som ett teknologiprogram.
Fyra beställningar gjordes för systemet PTP under 2001
och ett starkt intresse för detta system har skapats på
marknaden
Ett forskningsprojekt har startats och signifikanta
resultat har uppnåtts i att utveckla tredje generationens
produktplattform för att möta utökade krav inom tilllämpad
genomik. Teknologin kommer att användas inom olika
marknadssegment, från lätthanterliga produkter för
molekylär diagnostik till kostnadseffektiva system för
hög processkapacitet.
Företaget har påtagligt förstärkt utvecklingen av mjukvaruprogram och gruppen för applikationsutveckling har
ökat sina insatser inom molekylär diagnostik för att stödja
den nybildade affärsenheten inom detta område. Som en
del av företagets kvalitetsåtaganden har forsknings- och
utvecklingsfuktionen kontinuerligt förbättrat sina system
med målet att tillmötesgå ISO-krav
Administration
Under 2001 ökade Pyrosequencing ytterliggare sina
ambitioner att säkerställa högsta kvalitet genom att
bygga upp en hög nivå på den infrastruktur som stödjer
verksamheten. Exempel på detta är företagets utökning
av en modern infrastruktur för informationsteknologi för
att knyta samman den globala verksamheten och att
kunna förmedla väsentlig information till de anställda.
Pyrosequencing är verksamt på en dynamisk marknad

med internationella kunder och konkurrenter och är
därför fast beslutet att ha system på plats för att stödja
såväl forskning och utveckling som marknadsföring.
Personal
Under året hade koncernen ett medelantal anställda på
125, vilket är 62 fler än föregående år. I slutet av året
var det totala antalet anställda 141 personer jämfört med
86 personer den 31 december 2000. Ökningen avspeglar
den organisatoriska uppbyggnaden av försäljnings- och
marknadsfunktionerna, liksom satsningar på forskning
och utveckling.
Redogörelse för styrelsens arbete under året
Pyrosequencings styrelse består av sju medlemmar, som
samtliga valdes av aktieägarna vid bolagsstämman i maj
2001. Några av medlemmarna har varit eller är anställda
(av de större aktieägarna) i företaget medan andra har
valts som oberoende ledamöter.
Företagets VD och koncernchef är inte medlem av
styrelsen men är alltid närvarande vid styrelsemötena.
Därutöver kan även andra personer ur företagets ledning
vara närvarande vid olika tillfällen under ett styrelsemöte.
Styrelsen följer det regelverk och den instruktion som
reglerar arbetsfödelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Rapporteringen till styrelsen sker
enligt de instruktioner som ingår i regelverket.
Under året har styrelsen haft möten sju gånger, bl a
i samband med presentationen av bokslutskommunikén,
delårsrapporter, bolagsstämman och vid beslut om nästa
års affärsplan och budget. Ett av de sju mötena ägde
rum i New York i anslutning till Pyrosequencings konferens om den praktiska betydelsen av tillämpad genetisk
analys.
Styrelsen har bildat följande kommittéer: Kompensationskommittén beslutar om anställningsvillkoren för
VD och företagsledning. Revisionskommittén övervakar
frågor relaterade till den externa finansiella rapporteringen
och revisionen av företaget. Pyrosequencings oberoende
revisorer rapporterar direkt till revisionskommittén.
Nomineringskommittén nominerar kandidater till företagets styrelse. Samtliga styrelseledamöter väljs av
bolagsstämman.
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Bolagets ekonomiska ställning i sammandrag
KSEK (utom procentsatser och värden per aktie)
Koncernen
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttovinstmarginal, %*
Resultat efter nansiella poster
Resultat per aktie
Balansomslutning
Soliditet %**
Moderbolaget
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttovinstmarginal %*
Resultat efter nansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %**

Aktier
Vägt genomsnittligt antal aktier
Vägt genomsnittligt antal aktier efter full utspädning
Totalt antal utestående aktier per den 31 december

Kvartalsvis översikt för två år
MSEK (utom procentsatser)
2001
Koncernen
Kv 1
Nettoomsättning
19,6
Bruttoresultat
14,1
Bruttovinstmarginal %*
71,9
Nettoresultat
-23,2

Kv 2
24,6
18,5
75.0
-35,1

Kv 3
26,5
17,6
66,2
-25,4

Kv 4
37,5
27,5
73,5
-53,8

Tot 2001
108,2
77,6
71,8
-137,5

2001

2000

1999

1998

108 176
77 621
71,8
-137 097
-3,96
846 817
92,7

46 223
35 602
77,0
-78 108
-2,60
973 573
94,8

1 310
1 057
80,7
-69 497
-5,78
134 038
80,2

185
185
100,0
-33 330
-9,50
73 711
86,9

98 307
68 469
69,6
-69 287
943 513
94,3

51 901
38 109
73,4
-44 386
1 006 016
95,1

1 252
999
79,8
-68 215
140 718
80,2

-38 229
74 940
86,2

2001
34 769 875
36 253 375
34 770 100

2000
29 997 400
31 879 928
34 767 400

1999
12 000 000
13 947 430
12 000 000

1998
3 500 000
5 043 900
3 500 000

2000
Kv 1
3,3
2,6
78,1
-24,6

Kv 2
6,3
4,7
74,1
-26,8

Kv 3
10,9
9,2
86,3
-8,1

Kv 4
25,8
19,1
74,3
-18,5

Tot 2000
46,2
35,6
77,0
-78.0

* Bruttovinst i relation till nettoomsättningen
** Totalt eget kapital i relation till totala tillgångar per den 31 december

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar,
balansräkningar och kassa ödesanalyser samt noter.
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Resultaträkningar
Koncernen

Belopp i KSEK

Moderbolaget

Not

2001

Nettoomsättning

1

108 176

46 223

98 307

51 901

Kostnad för sålda varor

2

-30 555

-10 621

-29 838

-13 792

Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader

3, 4

Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
2

Rörelseresultat

2000

2001

2000

77 621

35 602

68 469

38 109

-92 128

-44 563

-47 056

-24 409

-43 461

-35 519

-26 883

-27 192

-116 507

-55 698

-109 203

-55 428

3 230

1 233

3 230

1 233

-3 224

-4 028

-3 224

-2 824

-252 090

-138 575

-183 136

-108 620

-174 469

-102 973

-114 667

-70 511

–

–

3 632

1 289

27 758

10 733

32 154

10 733

9 679

14 215

9 656

14 180

-65

-83

-62

-77

37 372

24 865

45 380

26 125

-137 097

-78 108

-69 287

-44 386

-419

63

2 222

252

-137 516

-78 045

-67 065

-44 134

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter från fordringar på koncernföretag
Ränteintäkter från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatter

Årets resultat

6

Nettoresultat per aktie

-3,96

-2,60

-1,93

-1,47

Nettoresultat per aktie efter full utspädning*

-3,96

-2,60

-1,93

-1,47

* Då förlusten per aktie skulle minska om hänsyn tas till utspädning, till följd av utestående optioner, har resultatet per aktie endast
beräknats utan hänsyn till utspädning.
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Balansräkningar
Koncernen
Belopp i KSEK

Moderbolaget

Not

2001–12-31

2000–12–31

2001–12–31

2000–12–31

7

24 188

11 851

24 121

11 514

24 188

11 851

24 121

11 514

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent- och licensrättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

8

18 902

2 459

18 062

1 788

Maskiner och andra tekniska anläggningar

9

15 587

2 503

15 587

2 503

10

18 850

13 343

15 070

9 751

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

11

1 733

17 654

1 733

17 654

55 072

35 959

50 452

31 696

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

12

Fordringar hos koncernföretag

–

–

38 659

18 214

–

–

83 802

15 406

Uppskjuta skattefordringar

13

19 650

20 100

19 650

17 400

Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

443 245

457 148

443 245

457 148

730

159

423

–

463 625

477 407

585 779

508 168

542 885

525 217

660 352

551 378

11 231

6 343

11 231

6 343

1 145

312

1 145

312

15 265

5 810

12 937

4 359

1 740

–

1 740

–

29 381

12 465

27 053

11 014

28 110

18 381

14 435

9 777

–

–

6 114

24 512

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

15

Råvaror och förnödenheter
Halvfabrikat
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbeten

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

16

9 480

9 911

8 197

9 554

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

15 003

18 038

14 589

19 280

52 593

46 330

43 335

63 123

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

34

18

19

194 035

370 000

194 035

370 000

194 035

370 000

194 035

370 000

27 923

19 561

18 738

10 501

303 932

448 356

283 161

454 638

846 817

973 573

943 513

1 006 016

Balansräkningar
Koncernen
Belopp i KSEK

Not

Moderbolaget

2001–12–31

2000–12–31

2001–12–31

2000–12–31

34 770

34 768

34 770

34 768

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Bundna reserver/Överkursfond

–

2

–

2

1 053 797

1 053 762

1 060 010

1 059 976

1 088 567

1 088 532

1 094 780

1 094 746

Fritt eget kapital
Ansamlad förlust

-166 068

-88 023

-137 608

-93 402

Årets resultat

-137 516

-78 045

-67 065

-44 134

-303 584

-166 068

-204 673

-137 536

784 983

922 464

890 107

957 210

Summa eget kapital

Avsättningar
89

121

–

–

Övriga avsättningar

2 652

2 652

–

–

Summa avsättningar

2 741

2 773

–

–

32 101

27 860

31 723

27 546

1 767

–

–

–

Uppskjutna skatteskulder

21

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott – pågående arbeten
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

22

–

–

3 058

2 302

3 400

1 629

5 261

3 666

21 825

18 847

13 364

15 292

59 093

48 336

53 406

48 806

846 817

973 573

943 513

1 006 016

150

150

–

–

–

–

–

–

Ställda säkerheter
Företagsinteckning
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
Belopp i KSEK

Moderbolaget

2001

2000

2001

2001

-137 097

-78 108

-69 287

-44 386

Avskrivningar

12 367

5 374

10 560

4 458

Övriga poster

1 173

-149

-286

107

-123 557

-72 883

-59 013

-39 821

-16 916

-10 976

-16 039

-9 525

-9 729

-16 900

-4 658

-8 296
-46 190

Den löpande verksamheten
Resultat efter nansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassa ödet

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av varulager
Ökning av kundfordringar
Minskning/Ökning av övriga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 466

-20 641

24 445

10 728

24 701

4 501

20 905

-136 008

-96 699

-50 764

-82 927

Investeringsverksamheten
Investering i Pyro SARL

–

–

-68

–

Investering i Pyro BV

–

-21

–

-187

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-15 850

-200

-15 850

-200

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-25 150

-29 110

-29 769

-26 359

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

–

22

–

22

Förvärv av kortfristiga placeringar

–

-456 000

–

-456 000

175 965

156 350

175 965

156 000

13 903

-457 148

13 903

-457 148

-571

-159

-89 195

-24 840

144 337

-786 925

58 396

-807 503

Försäljning av kortfristiga placeringar
Minskning/ökning av långfristiga placeringar
Ökning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

–

958 000

–

958 000

Emissionskostnader

-3

-86 568

-3

-86 568

Personaloptioner

36

1 392

36

47

33

872 824

33

871 479

8 362

-10 800

8 237

-18 951

19 561

30 302

10 501

29 452

Nyemission

Kassaflöde från finaniseringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

36

–

59

–

–

27 923

19 561

18 738

10 501

Redovisningsprinciper och noter
Belopp i KSEK

Not 1
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
Redovisningsrådets rekommendationer och årsredovisningslagen.
Koncernredovisning
Koncernens omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och de företag i
vilka moderföretaget har ett bestämmande in ytande. Bestämmande
in ytande uppkommer genom att moderföretaget (direkt eller indirekt)
innehar mer än 50 procent av rösterna i dotterföretaget.
Förvärvsmetoden
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Detta innebär
att tillgångar och skulder värderas till verkliga värden i enlighet med
upprättad förvärvskalkyl. Om förvärvsvärdet överstiger verkligt värde av
förvärvade nettotillgångar redovisas överskjutande värde som goodwill.
Goodwill redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen och
skrivs av över beräknad ekonomisk livslängd.
Omräkning av utländska dotterföretag
Verksamheten i de utländska dotterföretagen är klassi cerad som integrerad, vilket innebär att den monetära metoden tillämpas vid omräkning av
utländska dotterföretag.

Värderingprinciper
Intäktsredovisning
Pyrosequencing AB utvecklar och säljer system, reagens, tillbehör, reservdelar och tjänster på global bas, direkt till slutanvändare, via dotterbolag
till slutanvändare, samt genom distributörer. I alla dessa fall redovisas
intäkterna netto efter rabatter, tillämpliga skatter inklusive moms och
skeppningskostnader. Intäkter för PSQ 96 System och alla reagenser
redovisas vid försäljning och acceptans av kunden. Intäkter som hänförs
till företagets program PTP redovisas som vinstavräkning i takt med
färdigställandet.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt
plan, vilka baseras på beräknad ekonomisk livslängd och fördelas linjärt.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Patenträttigheter
Skatter
Koncernens inkomstskatter innefattar skatten på koncernbolagens redovisade vinster under redovisningsperioden samt förändringar av uppskjutna
skatteskulder.
Uppskjutna skatter redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden.
Enligt denna metod redovisas nettoeffekten på skatten av samtliga
föreliggande skillnader mellan skatte- och redovisningsmässiga värden
på tillgångar och skulder med tillämpning av gällande skattesatser. Tillfälliga skillnader uppkommer främst genom obeskattade reserver och
balanserade avdragsgilla förluster. Balanserade skattemässiga förluster
påverkar uppskjuten skatt endast i den omfattning det är sannolikt att de
kommer att motsvaras av framtida beskattningsbara vinster.
Tillfälliga skillnader avseende obeskattade reserver delas mellan eget
kapital och uppskjutna skatteskulder.
Transferpriser
Transaktioner mellan Pyrosequencing AB och dess amerikanska dotterbolag Pyrosequencing Inc. har prissatts på liknande sätt som de som skett
mellan Pyrosequencing AB och bolagets olika distributörer i Europa och
Fjärran Östern.
Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas före och efter full utspädning. Vid beräkning
efter full utspädning antas att värdepapper som potentiellt kan orsaka
utspädning, t ex aktieoptioner, omvandlas till stamaktier. Bägge beräkningarna baseras på det vägda medelantalet utestående aktier under
perioden. Resultat per aktie under tidigare perioder har omräknats. Då förlusten per aktie skulle minska om hänsyn tas till utspädning, till följd av
utestående optioner, har resultatet per aktie endast beräknats utan hänsyn
till utspädning.

2001
5 år
10 år
3 år
5 år

Produktionsverktyg
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer
Övriga materiella anläggningstillgångar

2001
Patentskyddets giltighet
(8–20 år)

Övriga immateriella
anläggningstillgångar

2000
5 år
10 år
3 år
5 år

2000
Patentskyddets giltighet
(8–20 år)

5 år

5 år

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar är värderade till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Det redovisade värdet på materiella och immateriella anläggningstillgångar prövas fortlöpande. Om en indikation nns på ett för högt upptaget värde görs en jämförelse mellan anläggningstillgångens redovisade
värde och dess marknadsvärde, mätt som förväntat framtida diskonterat
kassa öde. Nedskrivning sker då det redovisade värdet överstiger marknadsvärdet.
Verkligt värde bestäms av marknadsvärdet om det nns tillgängligt. När
marknadsvärdet inte är tillgängligt, bestämmer styrelsen och företagsledningen ett värde genom jämförelse med priser för liknande tillgångar eller,
om nödvändigt, med hjälp av andra värderingstekniker.
Leasingavtal
Samtliga i koncernen upprättade leasingavtal är ur redovisningssynpunkt
att betrakta som operationella vilket innebär att leasingkostnaden kostnadsförs löpande.
Varulager
Råvaror, förnödenheter, halvfabrikat och handelsvaror värderas till det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Tillverkade
varor värderas till det lägsta av tillverkningskostnad och nettoförsäljningsvärdet. Varulagrets värde justeras för eventuella inkuranta varors värde.
Fordringar
Fordringar redovisas till det belopp varmed de beräknas in yta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Orealiserade kursvinster och förluster ingår i resultatet.
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Kortfristiga placeringar och andra värdepapper redovisade som
anläggningstillgångar
Kortfristiga placeringar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde
och verkligt värde. En placering klassi ceras som kortfristig då löptiden är
mellan tre och tolv månader räknat från anskaffningstidpunkten.
Kassa och bank
I kassa och bank ingår placeringar med en löptid kortare än tre månader
räknat från anskaffningstidpunkten.
Klassificeringsprinciper
Företaget redovisar en funktionsindelad resultaträkning där rörelsens
kostnader är uppdelad i kostnad för sålda varor, försäljningskostnader,
administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader.
Gemensamma kostnader för företaget såsom kontorsmaterial,
elkostnader, städning av lokaler, hyra av kontorsmaskiner, telefon, porto
och postbefordran etc har fördelats på respektive funktion. De gemensamma kostnaderna har fördelats baserat på ianspråktagna utrymmen
samt antalet anställda.
Kostnad för sålda varor
Kostnader för sålda varor består av ersättningar till Partnertech, som
Pyrosequencing har lagt ut produktionen av instrument till samt de tillbehör som säljs tillsammans med instrumenten. Övriga kostnader utgörs av
råmaterial för produktionen av reagenskit, löner till produktionspersonal,
förpacknings- och fraktkostnader samt hyreskostnader. Avskrivningar på
produktionsanläggningar är också inkluderade i kostnad för sålda varor.
Försäljningskostnader
Försäljningskostnader består huvudsakligen av löne- och resekostnader
för företagets försäljnings- och marknadsföringspersonal, rekryteringskostnader samt kostnader för marknadsföringskampanjer, inklusive
ersättningar till reklambyråer och kostnader för produktion av försäljningsmaterial.
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna består främst av löner och därtill hörande
kostnader för lednings-, ekonomi- och annan administrativ personal,
juristkostnader, revisionskostnader, arvoden till PR-konsulter och
affärsutvecklingskostnader.
Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader består främst av löner och övriga
personalkostnader, patentkostnader, arvoden till konsulter och externa
leverantörer som till exempel Partnertech och Prevas för utveckling
av instrument och mjukvara, materialkostnader för prototyper och testenheter samt andra kostnader i samband med formgivning, utveckling,
testning och förbättring av företagets produkter. Forsknings- och utvecklingskostnader kostnadsförs löpande när de uppstår.
Avskrivningar fördelade på funktion
2001

2000

Koncernen
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Summa

1 477
1 758
5 635
8 870

374
1 410
3 590
5 374

Moderbolaget
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Summa

280
1 461
5 631
7 372

35
1 102
3 321
4 458

Samtliga belopp är i tusentals kronor, KSEK, om annat ej anges.
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Not 2
Medelantal anställda, löner, ersättningar och anställningsvillkor
2001

2000

66
59
125

36
27
63

3 616
73 069
76 685

4 129
35 172
39 301

14 750
218
3 988
18 956
95 641

9 657
218
2 639
12 514
51 815

50
45
95

27
22
49

3 616
38 762
42 378

4 129
21 421
25 550

13 135

9 047

218
3 803
17 156
59 539

218
2 216
11 481
37 031

14
11
25

7
4
11

31 410
1 175
–
32 585

12 437
495
393
13 325

1
1

1
1

677
85
101
863

412
45
30
487

Koncernen
Medelantalet anställda,
med fördelning på kvinnor och män:
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala sociala avgifter och pensionskostnader
Summa personalkostnader
Moderbolaget
Medelantalet anställda,
med fördelning på kvinnor och män:
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala sociala avgifter och pensionskostnader
Summa personalkostnader
Pyrosequencing Inc. (USA)
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Summa personalkostnader
Pyrosequencing Ltd (Storbritannien)
Kvinnor
Totalt
Löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Summa personalkostnader

Pyrosequencing BV (Nederländerna)
Män
Totalt
Löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Summa personalkostnader
Pyrosequencing GmbH (Tyskland)
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Summa personalkostnader
Pyrosequencing SARL. (Frankrike)
Män
Totalt
Löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Summa personalkostnader

Not 3
1
1

1
1

438
50
–
488

560
29
–
589

1
1
2

1
–
1

1 170
145
–
1 315

342
41
–
383

1
1

–
–

612
160
84
856

–
–
–
–

Anställningsvillkor för företagets ledande befattningshavare
Styrelsens ordförande
Styrelsearvode 300 KSEK (109).
Verkställande direktören
Till verkställande direktören har under året utgått lön och andra förmåner
på sammanlagt 2 527 KSEK (3 309 ) varav bonus 0 KSEK (2 009).
Den ömsesidiga uppsägningstiden är 12 månader. Under de sista sex
månaderna av uppsägningstiden skall avräkning ske mot lön vid ny
anställning. Pensionsförmåner utgår enligt ITP-plan.

Revisionskostnader
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 arbetsuppgifter. I revisionskostnaderna ingår revision i dotterbolag. Allt annat är andra uppdrag.
Arvode och kostnadsersättningar
2001
Deloitte & Touche AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Totalt
Lindebergs Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Totalt

Koncernen

Moderbolaget

1 039
1 523
2 562

1 039
1 393
2 432

–
–
–

30
–
30

2000
Koncernen

Moderbolaget

Deloitte & Touche AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Totalt

1 419
3 446
4 865

1 419
3 446
4 865

Lindebergs Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Totalt

272
851
1 121

260
851
1 111

Not 4
Leasing- och hyresavtal
Koncernen
Leasing- och hyreskostnader uppgår under 2001 till 6 527 KSEK. Återstående leasing- och hyreskostnader uppgår till totalt 33 963 KSEK. Dessa
förfaller till betalning:
Inom 1 år
6 745
Senare än 1 år men inom 5 år
22 550
Senare än 5 år
4 668
33 963
Moderbolaget
Leasing- och hyreskostnader uppgår under 2001 till 4 035 KSEK. Återstående leasing- och hyreskostnader uppgår till totalt 26 391 KSEK. Dessa
förfaller till betalning:
Inom 1 år
4 378
Senare än 1 år men inom 5 år
17 345
Senare än 5 år
4 668
26 391
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Not 5

Not 8

Räntekostnader och liknande resultatposter

Förbättringsutgifter på annans fastighet
2001

2000

Koncernen
Räntekostnader
Summa

65
65

83
83

Moderbolaget
Räntekostnader
Summa

62
62

77
77

Not 6
Skatter
2001

2000

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

31
-450
-419

-13
76
63

Moderbolaget
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

–
2 222
2 222

–
252
252

2001–12–31

2000–12–31

Koncernen
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Överföring från pågående nyanläggningar
Avyttringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

2 802
3 636
14 311
-3
20 746
-343
-1 501
-1 844
18 902

1 132
1 670
–
–
2 802
-56
-287
-343
2 459

Moderbolaget
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Överföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

2 054
3 239
14 311
19 604
-266
-1 276
-1 542
18 062

1 132
922
–
2 054
-56
-210
-266
1 788

Not 7

Not 9

Patent- och licensrättigheter

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2001–12–31

2000–12–31

Koncernen
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

13 919
15 850
29 769
-2 068
-3 513
-5 581
24 188

13 719
200
13 919
-965
-1 103
-2 068
11 851

Moderbolaget
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

12 571
15 850
28 421
-1 057
-3 243
-4 300
24 121

12 371
200
12 571
-223
-834
-1 057
11 514

Immateriella anläggningstillgångar består huvudsakligen av förvärvade
patent från icke närstående parter. Dessa patent har redovisats till anskaffningsvärde. Någon avskrivning har inte gjorts på förskott för immateriella
anläggningstillgångar.
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2001–12–31

2000–12–31

Koncernen
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Avyttringar
Överföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

3 394
1 374
-19
13 094
17 843
-891
-1 365
-2 256
15 587

2 283
1 075
–
36
3 394
-355
-536
-891
2 503

Moderbolaget
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Avyttringar
Överföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

3 394
1 374
-19
13 094
17 843
-891
-1 365
-2 256
15 587

2 283
1 075
–
36
3 394
-355
-536
-891
2 503

Not 10

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

Andelar i koncernföretag
2001–12–31

2000–12–31

Koncernen
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning
Överföring från pågående nyanläggningar
Övriga justeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avskrivningar på sålda inventarier
Årets avskrivningar
Övriga justeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

19 304
11 903
-1 744
669
-74
30 058
-5 961
740
-5 978
-9
-11 208
18 850

9 972
9 606
-274
–
–
19 304
-2 593
80
-3 448
–
-5 961
13 343

Moderbolaget
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning
Överföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avskrivning på sålda inventarier
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

15 142
9 574
-740
669
24 645
-5 391
740
-4 924
-9 575
15 070

9 917
5 499
-274
–
15 142
-2 593
80
-2 878
-5 391
9 751

I övriga justeringar ingår omräkningsdifferenser.

Not 11
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Koncernen och moderbolaget
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Överföring till inventarier, verktyg
och inredningar
Överföring till förbättringsutgifter
på annans fastighet
Överföring till maskiner och
andra tekniska anläggningar
Bokfört värde

2001–12–31

2000–12–31

17 654
12 153

36
17 654

-669

–

-14 311

–

-13 094
1 733

-36
17 654

Moderbolaget
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets investeringar
Bokfört värde

2001–12–31

2000–12–31

18 214
20 445
38 659

3 492
14 722
18 214

Investeringar inkluderar konvertering av lån till aktier i Pyrosequencing Inc.
Kapital- Rösträttsandel % andel %
CEMU Bioteknik AB, 556011-2384
100
100
Pyrosequencing Inc., 04-3484142
100
100
Pyrosequencing B.V, 34129103
100
100
Pyrosequencing GmbH, HRB 39374
100
100
Pyrosequencing SARL 2001B00976
100
100
Pyrosequencing Ltd, 3938925
100
100
Summa

Antal Bokfört
aktier
värde
100
3 491
100 34 717
200
166
1
216
500
68
2
–
38 659

Bolagens säte
CEMU Bioteknik AB: Uppsala
Pyrosequencing Inc.: Boston, USA
Pyrosequencing B.V: Amsterdam, The Netherlands
Pyrosequencing GmbH: Hamburg, Germany
Pyrosequencing SARL: Paris, France
Pyrosequencing Ltd: London, UK
CEMU Bioteknik AB innehar främst immateriella tillgångar och bedriver
i övrigt ringa verksamhet. CEMU Bioteknik AB förvärvades den
12 maj 1997. Nettotillgångarna i bolaget värderas vid förvärvet till
3 491 KSEK, samma belopp som köpeskillingen varför ingen goodwill
redovisas till följd av förvärvet. Pyrosequencing Inc. bildades den
15 december 1999. Bolagets huvudsakliga uppgift är att sälja och
marknadsföra Pyrosequencing ABs produkter i USA. Pyrosequencing B.V,
Pyrosequencing GmbH och Pyrosequencing Ltd har bildats under 2000.
Pyrosequencing SARL bildades under 2001. Ingen goodwill har redovisats
till följd av förvärven då nettotillgångarna i bolagen vid förvärven värderas
till samma belopp som köpeskillingen. Bolagens uppgift är att sälja och
marknadsföra Pyrosequencing AB:s produkter i Europa.

Not 13
Uppskjutna skattefordringar
2001–12–31

2000–12–31

Koncernen
Ingående balans
Effekt av byte av redovisningsprincip
Förändring under året
Totalt

20 100
–
-450
19 650

–
20 100
–
20 100

Moderbolaget
Ingående balans
Effekt av byte av redovisningsprincip
Förändring under året
Totalt

17 400
–
2 250
19 650

–
17 400
–
17 400

Skattemässigt outnyttjande förlustavdrag i moderbolaget beräknas
2001–12–31 uppgå till 315 MSEK smat 94 MSEK i dotterföretaget
Pyrosequencing Inc.
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Not 14

Not 17

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Riktlinjer för nansiella placeringar
Köp och försäljning av värdepapper får endast ske genom svensk bank
och/eller fondkommissionär. Placering av överskottslikviditeten får endast
göras enligt nedanstående förteckning.
Värdepapper
Räntebindning
Skuldförbindelser utgivna av
svenska staten, statliga verk
samt bolag med garanti
av svenska staten
Upp till 3 år
Bankinlåning
Upp till 3 år
Ränteterminer
Upp till 3 år
Skuldförbindelser
utgivna av
bostads nansieringsinstitut
Upp till 3 år
Certi kat/Obligationer
utgivna av svenska landsting
med lägst rating K1 och A- Upp till 3 år
Företagscerti kat/
obligationer med
lägst rating K1 och A-

Högsta tillåtna belopp

Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat

Max 50% av
överskottslikviditet

2001–12–31

2000–12–31

Koncernen
Förutbetalda hyror
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda försäkringspremier
Upplupna ränteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Övriga poster
Summa

870
111
1 036
12 461
–
525
15 003

951
250
2 032
13 846
855
104
18 038

Moderbolaget
Förutbetalda hyror
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda försäkringspremier
Upplupna ränteintäkter
Upplupna ränteintäkter koncernbolag
Övriga upplupna intäkter
Övriga poster
Summa

870
111
1 036
12 461
–
–
111
14 589

800
250
2 032
13 846
1 393
855
104
19 280

2001–12–31

2000–12–31

196 000
194 035
194 035

370 000
363 706
363 861

196 000
194 035
194 035

370 000
363 706
363 861

Max 10% av
överskottslikviditeten

Not 18
Kortfristiga placeringar
Upp till 3 år

Max 10% av
överskottslikviditeten
Koncernen
Nominellt värde
Bokfört värde
Marknadsvärde

Not 15
Varulager

Koncernen
Råvaror och förnödenheter
Halvfabrikat
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbeten
Summa

2001–12–31

2000–12–31

11 231
1 145
15 265
1 740
29 381

6 343
312
5 810
–
12 465

Moderbolaget
Nominellt värde
Bokfört värde
Marknadsvärde
(Se not 14)

Not 19
Moderbolaget
Råvaror och förnödenheter
Halvfabrikat
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbeten
Summa

Kassa och bank
11 231
1 145
12 937
1 740
27 053

6 343
312
4 359
–
11 014

2001–12–31

2000–12–31

8 055
516
909
9 480

7 918
13
1 980
9 911

2001–12–31

2000–12–31

7 931
235
31
8 197

7 918
–
1 636
9 554

Not 16
Övriga fordringar

Koncernen
Momsfordran
Skattefordran
Övriga poster
Summa

Moderbolaget
Momsfordran
Skattefordran
Övriga poster
Summa
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Bolaget har ett kreditlöfte om 12 150 KSEK som automatiskt förnyas
på 12-månadersbasis om uppsägning inte sker från någon av parterna.
Avtalet medför inte några särskilda förpliktelser för bolaget. Bolaget
betalar årlig avgift till banken för att bibehålla kreditlöftet.

Not 20
Eget kapital
Aktiekapital

Koncernen
Ingående balans
2000–01–01
Effekt av byte av
redovisningsprincip
Fondemission
Nyemission
Emissionskostnader
Valutakursdifferens
Överkurs optioner
Inlösen av optioner
Årets resultat
Utgående balans
2000-12-31
Emissionskostnader
Inlösen av optioner
Årets resultat
Utgående balans
2001-12-31
Moderbolaget
Ingående balans
2000–01–01
Effekt av byte av
redovisningsprincip
Fondemission
Nyemission
Makulering av optioner
Emissionskostnader
Inlösen av optioner
Koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Årets resultat
Utgående balans
2000-12-31
Emissionskostnader
Inlösen av optioner
Koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Årets resultat
Utgående balans
2000-12-31

Pågående
nyemission

Bundna
reserver
/Överkursfond

16 792

198 916

8 396
9 580

-8 396
948 420
-86 568

Fritt
eget
kapital

-108 155
20 100

32
2

1 345
45

enligt plan som fastställts av Pyrosequencing Inc. och som administreras
av dess styrelse. Optionerna kan utnyttjas för teckning från och med
1 januari 2001 till och med 31 december 2009.
Teckningskursen fastställs vid tidpunkten för respektive anställning. Det
totala antalet optioner per 2001–12–31 presenteras nedan.
Antal aktier
som kan tecknas
1 350 000
162 000
300 000
60 000
36 000
4 200 000
-1 200 000
1 200 000 *
Totalt 6 108 000

Teckningskurs, SEK
9,33
31,00
31,00
31,00
83,33
83,33

Teckningsperiod
fr o m
1997–12–31
1998–06–18
1998–08–24
1998–12–15
1999–04–08
1999–04–21
Avregistrering
2001–01–01

tom
2004–09–30
2005–06–30
2005–06–30
2005–06–30
2006–04–08
2006–04–21
2009–12–31

-78 045
34 768

2

2

-2

1 053 762
-2
36

-166 068

Totalt har 6 108 000 optioner ställts ut, varav 3 061 000 överlåtits per den
31 december 2001.
* Lösenpriset bestäms vid överlåtelsetidpunkten för respektive option.

-137 516
34 770

–

16 792

1 053 797

-303 584

207 475

-111 450

Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget. Optionerna får överlåtas
till nyckelpersoner i Pyrosequencing AB respektive Pyrosequencing Inc. i
enlighet med villkor i Bolagets optionsprogram. Optionerna överlåts till
marknadsmässiga villkor. Samtliga optioner är fritt överlåtbara.

Not 21
17 400
8 396
9 580

2

-8 396
948 420
-1 000
-86 568
45
900
-252
-44 134

Uppskjutna skatteskulder
2001–12–31
Koncernen
Uppskjuten skatt i koncernmässigt övervärde
avseende patent och licensrättigheter
44
Uppskjuten skatt i obeskattade reserver
45
Summa
89

2000–12–31

94
27
121

Not 22
34 768

2

2

-2

1 059 976
-2
36

-137 536

-100
28
-67 065
34 770

–

1 060 010

-204 673

Antal aktier
A-aktier: 34 770 100
Summa: 34 770 100 aktier à nom. 1 SEK
Optioner
Under 1999 utgav bolaget till dotterbolaget CEMU Bioteknik AB ett
skuldebrev på nominellt 200 KSEK förenat med optionsrätt till nyteckning
av 4 200 000 stamaktier till en teckningskurs av 83,33 SEK per aktie, vilka
kan tecknas till aktier från och med 1999–04–21 till och med 2006–04–21.
Skuldebrevet är reglerat. Bolaget har under 2000 låtit avregistrera
1 200 000 optioner. Den 25 april 2000 beslutade styrelsen med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, att emittera ett skuldebrev om nominellt
50 000 SEK med 1 200 000 avskiljbara teckningsoptioner till bolagets
dotterbolag i USA, Pyrosequencing Inc. För utgivande av aktieoptioner

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2001–12–31

2000–12–31

Koncernen
Upplupna sociala avgifter
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Förutbetalda ränteintäkter
Övriga förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

2 344
7 695
3 756
–
4 246
3 784
21 825

2 519
3 537
1 783
6 368
795
3 845
18 847

Moderbolaget
Upplupna sociala avgifter
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Förutbetalda ränteintäkter
Övriga förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

1 946
2 752
3 382
–
2 133
3 151
13 364

2 498
1 656
1 602
6 368
472
2 696
15 292
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Förslag till behandling av ansamlad förlust

Koncernen
Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräkningen uppgår till 303 584 KSEK. Avsättning till bundet eget
kapital föreslås ej.
Moderbolaget
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, 204 673 KSEK, överförs i ny räkning.

Stockholm den 11 mars 2002

Björn Svedberg
Ordförande
Mathias Uhlén
Styrelseledamot

Lars Gatenbeck
Styrelseledamot

Urban Jansson
Styrelseledamot

Björn Odlander
Styrelseledamot

Bengt Samuelsson
Styrelseledamot

Eugen Steiner
Styrelseledamot

Erik Walldén
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 mars 2002
Deloitte & Touche AB
Lars-Gunnar Nilsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Pyrosequencing AB (publ)
Organisationsnummer 556539-3138
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direk törens förvaltning i Pyrosequencing AB för år 2001. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen,
behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 11 mars 2002
Deloitte & Touche AB
Lars-Gunnar Nilsson
Auktoriserad revisor
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Ledningsgrupp

Harry Wilcox
Född 1954. M.B.A. Finansdirektör och ansvarig
för Investor Relations och bolagets affärsutveckling
sedan maj 2000. Dessförinnan var han verkställande
direktör på Cambridge Neuroscience, Inc. och
Senior Vice President, Finance and Business
Development, Cellcor, samt grundare av och partner
i Highland Capital, ett riskkapitalbolag.
Aktier i Pyrosequencing: 0
Optioner i Pyrosequencing: 260 000

Från vänster: Harry Wilcox, Viveca Johansson, Mårten Winge, Erik Walldén,
Magnus Roubert, Björn Ekström.

Erik Walldén
Född 1949. Verkställande direktör och koncernchef sedan oktober 1998. Erik Walldén är även
verkställande direktör i det amerikanska
dotterbolaget, Pyrosequencing Inc. sedan
december 1999. Han var tidigare vice verkställande direktör i PerSeptive Biosystems Inc.,
nu ett dotterbolag till Applied Biosystems, ett
bolag inom Applera. Dessförinnan innehade
Erik Walldén ett ertal tjänster inom bioteknikföretag, bl.a. Pharmacia Biotech nu Amersham
Biosciences och Pharmacia Biosensor AB,
i dag Biacore International AB.
Aktier i Pyrosequencing: 6 300
Optioner i Pyrosequencing: 450 000
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Björn Ekström
Född 1952. M.Sc. Teknisk direktör. Björn
Ekström anställdes 1997 och har mer än 18 års
erfarenhet av utveckling av bioteknikprodukter.
Björn Ekström har tidigare arbetat som chef för
avdelningen Exploratory Research på
Amersham Pharmacia Biotech AB.
Aktier i Pyrosequencing: 450 000
Optioner i Pyrosequencing: 720 000

Viveca Johansson
Född 1953. M.sc. Produktionsdirektör sedan 2001.
Viveca Johansson anställdes 1998 och var tidigare
chef för processutveckling och tillverkning på
Biacore AB.
Aktier i Pyrosequencing: 300
Optioner i Pyrosequencing: 7 500
Magnus Roubert
Född 1951. B.Sc. Ekonomidirektör sedan 1998.
Dessförinnan var han nansdirektör på Inter
Forward in Stockholm AB samt koncerncontroller på
Ovako AB.
Aktier i Pyrosequencing: 300
Optioner i Pyrosequencing: 120 000
Mårten Winge
Född 1959. M.Sc. Marknadsdirektör sedan april
1999. Han kommer senast från Amersham
Pharmacia Biotech AB där han var projektledare.
Aktier i Pyrosequencing: 0
Optioner i Pyrosequencing: 81 000

Styrelse
Björn Svedberg
Född 1937. Ordförande och ledamot
sedan 2000, M.Sc., Dr h c, styrelseledamot i Gambro AB, Investor AB och
Saab AB, styrelseordförande i Eniro AB,
HI3G Access AB, Viviance AB, Nefab AB,
RKI A/S och Salcomp Oy.
Aktieinnehav: 6 000

Urban Jansson
Född 1945. Ledamot sedan 2000,
styrelseordförande i Plantagen och
Prof ce m , styrelseledamot i Addtech,
Ahlstrom Corp, C Technologies, SEB m .
Aktieinnehav: 10 000

Björn Odlander
Född 1958. Ledamot sedan 1997,
M.D., Ph.D., VD för Odlander, Fredrikson
& Co. AB som är investeringsrådgivare
till HealthCap KB, styrelseledamot i bl.a.
Af body AB, Biolipox AB, Biostratum Inc,
Charterhouse Therapeutics Ltd,
Medicarb AB, Melacure Therapeutics AB,
NicOx S.A., Personal Chemistry AB,
Q-Med AB, Trigen Ltd, HealthCap AB,
Health Cap 1999 GP AB och Odlander,
Fredrikson & Co. AB.
Aktieinnehav: 274 519
(genom helt eller delvis ägda bolag)

Lars Gatenbeck
Född 1956. Ledamot sedan 1999, M.D.,
Ph.D., VD och partner i H&B Capital,
styrelseledamot i Perbio Science AB,
Profdoc ASA, Aerocrine AB,
Neoventa AB, Hormos Medical Ltd,
Cellavision AB, Investment AB Öresund
och Cancerfonden. Huvudman i konung
Gustaf V:s Jubileumsfond.
Aktieinnehav: 6 000

Mathias Uhlén
Född 1954. Vice ordförande, ledamot
sedan 1997, Ph.D., professor i mikrobiologi vid KTH, Stockholm, medlem av
Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Styrelseordförande i Teknikhöjden AB
och KTH Näringslivskontakt AB,
styrelseledamot i KTH Holding AB,
Amersham Biosciences Ltd, Skanditek
AB, Prevas AB, Vitrolife AB, Personal
Chemistry AB, Af body, Technology
Sweden AB, Creative Peptides
Sweden AB och Magnetic
Biosolutions AB.
Aktieinnehav: 2 966 226

Bengt Samuelsson
Född 1934. Ledamot sedan 2000,
M.D. Ph.D., professor i fysiologisk kemi
vid Karolinska Institutet i Stockholm,
medlem i Kungliga Vetenskapsakadmien,
ordförande i Nobelstiftelsen, styrelseledamot i Svenska Handelsbanken AB,
Pharmacia Corporation, Biostratum Inc,
New York Biotechnology Inc och
NicOx SA. Tilldelades 1982 Nobelpriset i
medicin.
Aktieinnehav: 6 000

Eugen Steiner
Född 1954. Ledamot sedan 1999, M.D.,
Ph.D, Styrelseordförande i Biolipox AB
och Global Genomics AB. Styrelseledamot i Nordlander & Roos Fondkommission AB, Setraco AB och VIR A/S.
Aktieinnehav: *

* Hareya Rasvem S.A. äger 55 000 aktier i Pyrosequencing AB
och äger även teckningsoptioner med rätt att teckna 750 000
aktier. Dr Steiner är ensam aktieägare i Hereya Rasvem.
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Ordlista
Allel: Specifik sekvens av en gen.
Allelkvantifiering: Fastställande av statistisk förekomst
av en specifik allel inom en grupp individer.
Antigen: Främmande substans som när introducerad i
kroppen stimulerar ett immunsvar.
Antikropp: Protein som produceras av immunsystemet
hos människor och högre djur som svar på förekomsten
av ett specifikt antigen.

ISO 9001: Internationell standardiseringsorganisation
som definierar kvalitetsstandarder för teknikorienterade
företag.
Kromosomer: Linjär kedja av gener och annat DNA i
celler.
Mikrofluidik: Teknologi för transport av små volymer
(nanoliter – picoliter) genom mikrokanaler tillverkade
oftast i glas eller plast.

Assay: Analytisk test.

Molekylär diagnostik: Nya molekylära testmetoder för
förbättrad detektion och klassificering av sjukdomar.

Bakteriell typning: Användandet av genetisk information för att fastställa typ och undertyp av bakterier.

Monoklonal antikropp: Högspecifik antikropp som bara
binder till en typ av antigen.

DNA: Molekylen som är bärare av den genetiska
informationen i levande organismer.

Multiplexning: Förfarande där fler än ett provsvar
genereras samtidigt i en analys vilket ökar analyskapaciteten per tidsenhet och reducerar kostnaden per prov.

Farmakogenomik: Studier av hur en individs genetiska
uppsättning påverkar svaret på läkemedelsbehandling.
Utnyttja kunskap om detta för att individanpassad läkemedels behandling.
Gen: En del av en kromosom. Gener styr syntesen av
proteiner i cellen.
Genetisk variation: Skillnaden i DNA-sekvens mellan
individer, grupper och befolkningsgrupper.
Genom: Det totala ärvda informationen i en cell
innehållande en komplett kromosomuppsättning som
finns i varje kärna av en specifik organism.

Mykobakterier: En typ av baterie som orsakar många
infektioner så som tuberkulos.
Nukleotider: Byggstenarna i DNA och RNA molekyler
bestående av en sockerart, en fosfatmolekyl och en bas
Adenin (A), Guanin (G), Tymin (T), Uracil (U) eller Cytosin
(C). Tusentals nukleotider är kopplade samman i en lång
kedja och ordningsföljden av baserna utgör den kodade
informationen i det genetiska elementet.
Primer: Kort syntetisk DNA molekyl till vilken nukleotider
kan kopplas på.

Genotyp: Den genetiska informationen i en individ.

Primer design: Fastställa den optimala ordningsföljden
av baser i en primer för en given analys.

GMP (Good Manufacturing Practice): En standard
som definierats av Food and Drug Administration (FDA) i
USA och som beskriver hur produkter avsedda att
användas inom sjukvården skall framställas.

PSQ™96 System: Pyrosequencings första kommersiella
system med medelhög processkapacitet avsett genetisk
analys. Avsedd parallella analyser med 96 brunnars
mikroplatta.

Haplotyp: SNP-mönster i en kopia av en gen. Används
ofta som markör för sjukdom.

PTP™ (Preferred Technology Program):
Pyrosequencings kundanpassade system avsett för
användare med behov av hör processkapacitet. Avsedd
för parallella analyser med 384 brunnars mikroplatta.
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Sekvensering: Avläsningen av den specifika
ordningensföljden av nukleotider i en DNA molekyl.
Sequence Analysis Software (SQA): Pyrosequencings
produkterbjudande för bestämning av korta till medellånga
DNA sekvenser.
SNP (Single Nucleotide Polymorphism): Position i
genomet där minst två olika baser förekommer relativt
frekvent inom en organism eller befolkningsgrupp. Dessa
variabla positioner kan orsaka sjukdom och skillnader i
läkemedelssvar.
Tillämpad genomik/Tillämpad genetisk analys:
Studier av biologisk ärftlighet och genetisk variabilitet
med målet att fastställa kopplingar mellan genotyp och
fenotyp.
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Adresser
Huvudkontor
Pyrosequencing AB
Vallongatan 1
SE-752 28 Uppsala, Sweden
Tel: 018 56 5900
Fax: 018 59 1922
E-mail: info@pyrosequencing.com

Försäljningskontor
Pyrosequencing i Nordamerika
Pyrosequencing, Inc.
2200 West Park Drive, Suite 320
Westborough, MA 01581, USA
Tel: +1 508 389 9911
Toll free: +1 877 PYRO SNP (+1 877 797 6767)
Fax: +1 508 898 3306
E-mail: info@pyrosequencing.com
Pyrosequencing i Västeuropa
Sverige, Norge, Danmark och Island
Tel: 018 48 97 00
Fax: 018 59 19 22
E-mail: info@pyrosequencing.com
Storbrittanien och Irland
Pyrosequencing Ltd.
Tel: +44 20 8334 8388
Fax: +44 20 8334 8100
E-mail: info@pyrosequencing.com
Frankrike
Pyrosequencing Sarl.
Tel: +33 (0) 155 94 86 32
Fax: +33 (0) 155 94 86 33
E-mail: info@pyrosequencing.com
Tyskland
Pyrosequencing GmbH.
Tel: +49 40 8195 7566
Fax: +49 40 8195 7567
E-mail: info@pyrosequencing.com
Italien
BIOSENSE
Tel: +39 2 612 5911
Fax: +39 2 612 5933
E-mail: Carlo Maria Farachi, Fania Bellomo,
info@biosense.it
Österrike
HVD Life Science GmbH
Tel: +43 1 982 9526
Fax: +43 1 786 3644
E-mail: christian.winter@hvdgmbh.com
Belgien, Nederländerna och Luxemburg
B &L Systems
Tel: +31 346 550 556
Fax: +31 346 554 619
E-mail: hans.beijersbergen@blsystems.nl
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Schweiz
Paul Bucher Company
Tel: +41 61 269 1111
Fax: +41 61 269 1112
E-mail: Paul Bucher, info@bucher.ch
Spanien och Portugal
IZASA, S.A.
Tel: +34 91 663 0500
Fax: +34 91 663 0545
E-mail: Carlos Maside Miño,
cmaside@izasa.es
Pyrosequencing i södra Östeuropa
Slovenien, Kroatien, Bulgarien, Jugoslavien,
Rumänien, Grekland, Bosnien-Hercegovina,
Albanien och Makedonien
HVD Vertriebs Ges.m.b.h.
Tel: +43 1 982 9509
Fax: +43 1 982 1317
E-mail: christian.winter@hvdgmbh.com
Pyrosequencing i Östeuropa
Ryssland, Ukraina, Kazakhstan, Vitryssland,
Moldavien och Mongoliet
HVD Vertriebs Ges.m.b.h.
Tel: +43 1 982 9509
Fax: +43 1 982 1317
E-mail: christian.winter@hvdgmbh.com
Pyrosequencing i Mellersta Östern
Malta, Cypern, Turkiet, Syrien, Jordanien,
Oman, Saudiarabien, Förenade arabemiraten,
Kuwait, Iran, Pakistan, Libanon, Qatar,
Bahrain, Jemen och Israel
HVD Holding AG
Tel: +30 1 96 006 87
Fax: +30 1 96 006 93
E-mail: Hermanus van Duyne, hvd@hvd.gr
Pyrosequencing i Afrika
Egypten, Sydafrika, Tunisien, Marocko och
Algeriet
HVD Holding AG
Tel: +30 1 96 006 87
Fax: +30 1 96 006 93
E-mail: Hermanus van Duyne, hvd@hvd.gr
Pyrosequencing i Japan
SC BioSciences Corporation
Tel: +81 3 5777 6668
Fax: +81 3 5777 6889
E-mail: Junji Ozawa, jozawa@scbio.co.jp
Pyrosequencing i Korea
Bio-Medical Science Co Ltd
Tel: +82 2 3471 6500
Fax: +82 2 3471 7001
E-mail: Hyunho Lee, info@bmskorea.co.kr

Pyrosequencing i Taiwan
BioWell Technology Inc
Tel: +886 2 2268 9451
Fax: +886 2 2268 9754
E-mail: Anne Huang,
anne@mail.biowell.com.tw
Pyrosequencing i Kina och Hong Kong
Gene Company Ltd
Tel: +852 2 896 6283
Fax: +852 2 515 9371
E-mail: Michael Mo,
michael_mo@genehk.com
Pyrosequencing i Stillahavsområdet
Australien, Nya Zeeland, Singapore och
Malaysia
Millennium Science
Tel: +61 3 9899 8011
Fax: +61 3 9898 0500
E-mail: Bren Collinson,
bcollinson@mscience.com.au
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