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BIOTAGES BOLAGSSTÄMMA 2005
Biotages aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma den 27 april 2005, klockan 17:00 på Biotages
huvudkontor, Kungsgatan 76 i Uppsala. För anmälan, se separat bilaga.

EKONOMISK INFORMATION 2005
27 april

28 juli

Bolagsstämma

Delårsrapport för andra kvartalet

27 april

19 oktober

Delårsrapport för första kvartalet

Delårsrapport för tredje kvartalet

Året i korthet

Halverade kostnader
*
och förbättrat resultat
– Koncernens omsättning ökade till 366,6 MSEK (362,1)
– Rörelseresultatet för 2004 förbättrades till -102,1 MSEK (-442,4)
– Resultatet per aktie uppgick till -1,99 SEK (-7,37)
– Rörelsens kostnader mer än halverades under 2004 till 278,9 MSEK (607,8)

Första kvartalet
De kostnadsbesparingsprogram som Biotage genomförde och de synergieffekter som uppstod genom sammanslagningen av Pyrosequencing, Personal Chemistry och Biotage LLC ﬁck i det närmaste full effekt
redan under första kvartalet. Rörelsekostnaderna var
72 MSEK för kvartalet, i linje med årsmålet på högst
300 MSEK.
Andra kvartalet
Affärsområdet Discovery Chemistry lanserade ett nytt
system för mikrovågssyntes, Initiator, och ett nytt system för rening, SP 1. Båda systemen togs emot mycket
väl av marknaden.
Tredje kvartalet
Försäljningen utvecklades inte som förväntat på grund
av att programvaran till det nya reningssystemet SP 1
tog längre tid än planerat att färdigställa och leveranserna försenades.
Beslut togs att samla hela koncernens forskningsoch utvecklingsverksamhet till Uppsala.
Biotage beslutade att avsluta samarbetet med Corbett i Europa från och med årsskiftet 2004/2005 eftersom försäljningsutvecklingen inte motsvarade förväntningarna.
Affärsområdet Biosystems ﬁck sin registrering (Device Class 1) av systemen PSQ 96MA och PSQ HS 96 A
godkänd av Food and Drug Administration (FDA) i USA.
Det innebär att Biotage kan marknadsföra systemen
till såväl forskningslaboratorier som kliniska referenslaboratorier i framförallt USA.
På en extra bolagsstämma 20 juli bemyndigades
styrelsen i Biotage att fatta beslut om emission av
högst 5 700 000 aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Emission ska

kunna ske för ﬁnansiering av företagsförvärv eller för
att stärka bolagets kapitalbas och soliditet.
Fjärde kvartalet
Biotage uppnådde under fjärde kvartalet ett positivt
kassaﬂöde efter investeringar på 1 MSEK, i enlighet
med bolagets kortsiktiga ﬁnansiella mål.
Biotage hamnade på fjärde plats i tävlingen European Fast 500, som rankar de 500 europeiska teknologiföretag vilka har haft högst tillväxt under perioden
1999-2003. Bolaget vann dessutom den svenska motsvarigheten Sweden Technology Fast 50.
Vid en riktad nyemission till Catella Healthcare
ökades aktiekapitalet i Biotage med 5,7 MSEK till
64 042 108 SEK. 5,7 miljoner aktier gavs ut till en emissionskurs om 7,90 SEK. Nyemissionen motsvarar 8,9
procent av kapitalet och rösterna i Biotage efter emissionen. Det huvudsakliga skälet för emissionen var
att förbättra Biotages ﬁnansiella ställning, i syfte att
ta tillvara på affärsmöjligheter och därigenom skapa
ökad lönsamhet och tillväxt.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under februari 2005 meddelade Biotage att bolaget
avser att förvärva reagensverksamheten från amerikanska Argonaut Technologies Inc. Erbjudandet utökades under mars 2005 till att även omfatta verksamheten för processinstrument, så att hela verksamheten
inom Argonaut ingår. Genomförs förvärvet stärks
Biotages erbjudande inom läkemedelskemi och bolaget får ett komplett produktsortiment inom mikrovågssyntes, reningssystem och reagens som möjliggör
snabbare och effektivare framtagande av nya läkemedelskandidater. Köpeskillingen uppgår till cirka 145
MSEK. Förvärvet ska slutgiltigt godkännas genom en
bolagsstämma i Argonaut Technologies.

* Jämförelsesiffror inom parentes i årsredovisningen avser proforma 2003 såvida annat ej anges.
Proforma 2003 har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Vd har ordet

Ett utmanande och
framgångsrikt år
Det har varit ett år fyllt av utmaningar för Biotage och det är glädjande att vi kunnat
svara upp mot dessa på ett så bra sätt. Under hösten 2003 satte vi upp två ﬁnansiella
mål, som båda uppnåddes. Vi har mer än halverat de årliga rörelsekostnaderna från
608 MSEK proforma 2003 till 279 MSEK och nådde ett positivt kassaﬂöde under fjärde kvartalet. Vi är nu på god väg att skapa ett långsiktigt lönsamt bolag.

”Under året har vi mer
än halverat de årliga
rörelsekostnaderna
jämfört med proforma
2003 och uppnått ett
positivt kassaﬂöde
under fjärde kvartalet”

Under året har vi i praktiken slagit samman tre bolag
– Pyrosequencing, Personal Chemistry och Biotage
LLC. Sammanslagningen har gått som förväntat och vi
har fått ut de synergieffekter som vi eftersträvade. Vi
har integrerat kontoren i Sverige, England, Tyskland,
Japan och USA, samt ﬂyttat hela logistikfunktionen
för Europa till Uppsala. För att öka effektiviteten i vårt
forsknings- och utvecklingsarbete beslutade vi under
hösten att koncentrera all forskning till Uppsala. För
att reducera koncernens rörelsekostnader och skapa
effektivare och tydligare affärsrörelser har antalet operativa legala enheter under 2004 reducerats från 19 till
7. De dubbleringar av rörelsedrivande bolag som blev
följden av förvärven av Personal Chemistry och Biotage LLC har därmed avvecklats.
Dragit nytta av synergieffekter
Vid sammanslagningen av de tre bolagen var det viktigt att sätta fokus på kostnaderna och dra full nytta
av de synergier som skapades. Detta återspeglas i de
kortsiktiga ﬁnansiella mål vi satte upp hösten 2003
– att rörelsekostnaderna för helåret 2004 skulle uppgå
till maximalt 300 MSEK och att Biotage skulle nå ett
positivt kassaﬂöde under fjärde kvartalet 2004. Redan
under första kvartalet nådde vi en kostnadsnivå i linje
med målsättningen eftersom vi reducerade rörelsekostnaderna för kvartalet till 72 MSEK. Vi har nått vårt
mål både genom att dra nytta av synergier och genom
det omfattande kostnadsbesparingsprogram som initierades under 2003 och fullföljdes 2004.
Vi har effektiviserat forskning och utveckling, vilket
gett utrymme för betydande kostnadsminskningar. De
omfattande investeringar som gjorts i produktutvecklingen tidigare år gör att vi idag har en portfölj av innovativa produkter med marknadsledande prestanda och
kvalitet. Nu lägger vi kraft på att marknadsföra dessa
mot våra kunder.
Ökad omsättning under året
Omsättningen under 2004 var 367 MSEK, en ökning
med 1 procent jämfört med året innan. Korrigerat för
den svagare dollarkursen uppgick omsättningstillväx-

ten till 8 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar blev -61 MSEK, en förbättring med 335
MSEK jämfört med förra året proforma. Vi är nöjda
med försäljningsutvecklingen mot bakgrund av att vi
samtidigt har integrerat tre bolag och halverat våra
kostnader. Vi har tydligt visat att vi kan behålla kraften
i vårt försäljningsarbete samtidigt som vi upprätthåller
kostnadskontrollen.
Biotages kompetenta och engagerade medarbetare
har varit en ovärderlig tillgång i det förändringsarbete
som genomförts under året. Ett förändrat arbetsinnehåll, hårda ekonomiska krav och kollegor som slutat
innebär naturligtvis stora påfrestningar på personalen. Jag är mycket tacksam över att Biotages medarbetare möjliggjort de omfattande förändringarna och
samtidigt hållit uppe en hög motivationsnivå och ett
stort engagemang för företaget.
Större order än tidigare
Under året har vi kunnat se positiva effekter av sammanslagningen också i vårt försäljningsarbete. Att vi
idag är ett större företag än tidigare gör oss i högre grad
till ett förstahandsval för kunderna, vilket har resulterat i att orderstorlekarna ökat. Idag har Biotage alla
världens 20 ledande läkemedelsbolag som kunder.
Under 2004 hamnade Biotage också på fjärde plats
i tävlingen European Fast 500, som rankar de 500 europeiska teknologiföretag som har haft högst tillväxt
under perioden 1999-2003. Vi vann dessutom den
svenska motsvarigheten Sweden Technology Fast 50
tidigare under året.
Positiv utveckling för Discovery Chemistry
Omsättningstillväxten under året kan framförallt hänföras till en god försäljningsutveckling för affärsområdet Discovery Chemistry. Produkterna riktar sig till de
kemister inom läkemedelsindustrin som arbetar med
att ta fram aktiva substanser till framtidens läkemedel.
Omsättningen för Discovery Chemistry ökade under
året till 268 MSEK.
Det ﬁnns en tydlig synergi mellan Personal Chemistrys produkter för mikrovågssyntes och Biotage LLCs

3

Vd har ordet

”Under 2005
fortsätter vi arbetet
med att så snart
som möjligt nå
våra långsiktiga
ﬁnansiella mål”

reningssystem, som tillsammans utgör affärsområdet
Discovery Chemistry. Båda dessa system används av
en och samma läkemedelskemist och bygger på att
en läkemedelssubstans, efter att den syntetiserats,
måste renas för att bli av med icke reagerat material,
biprodukter och överﬂödiga reagenser. Genom den
nu integrerade säljorganisationen kan vi dra nytta av
båda bolagens upparbetade kundkontakter för att öka
försäljningen inom affärsområdet.
Under året lanserade Discovery Chemistry två helt
nya produktlinjer – ett system för mikrovågssyntes,
Initiator, och ett nytt reningssystem, SP1. De nya systemen har blivit mycket väl mottagna och vi har under året fått ﬂera stora order från ledande läkemedelsbolag. Med de nya produkterna stärker Discovery
Chemistry ställningen som marknadsledare inom sin
nisch.
Nya kundgrupper inom Biosystems
Inom affärsområdet Biosystems fortsätter vi satsningen på marknaden för forskning kring cancer och
infektionssjukdomar. Från att tidigare främst ha varit
inriktade på den akademiska marknaden har den nya
strategin lett till att våra kunder till stor del ﬁnns inom
klinisk forskning. Det är ett viktigt skifte då dessa kunder framförallt utvecklar applikationer som kan leda

till diagnostiska produkter. Vår teknologi är speciellt
stark inom diagnostiska tillämpningar och vi förväntar
oss en god försäljningsutveckling när de första diagnostiska produkterna lanseras inom ett par år.
Goda förutsättningar att nå de långsiktiga målen
Under 2005 fortsätter vi arbetet med att så snart som
möjligt nå våra långsiktiga ﬁnansiella mål om en årlig
organisk tillväxt på minst 10 procent och en rörelsemarginal på 15 procent. Vi bedömer att förutsättningarna för att lyckas är mycket goda. Integrationen är
genomförd på ett framgångsrikt sätt och vi har en väl
anpassad kostnadskostym. Arbetet med att hålla kostnaderna under strikt kontroll kommer dock att vara
ett prioriterat område för Biotage också under 2005.
Dessutom kan vi erbjuda nylanserade produktlinjer
som redan visat sig framgångsrika. Vi ska förstärka vår
position genom fortsatt innovativ produktutveckling
och genom förvärv av kompletterande produkter som
ökar styrkan i vårt erbjudande och därigenom förbättrar servicenivån till våra kunder.
Uppsala i mars 2005

Jeff Bork, verkställande direktör
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Affärsidé, mål
och strategier

Omsättning per affärsområde 2004,
MSEK

98

268

Discovery Chemistry
Biosystems

Omsättning per geograﬁsk
marknad 2004, MSEK

38

Biotage är ett globalt företag verksamt inom området
biovetenskap. En ny verksamhet skapades under andra halvåret 2003 när Pyrosequencing AB förvärvade
Personal Chemistry och amerikanska Biotage LLC.
Idag erbjuder Biotage kompletta lösningar, kunskap
och erfarenhet inom två områden – läkemedelskemi
och genetisk analys. Arbetet inom läkemedelskemi bedrivs i affärsområdet Discovery Chemistry och verksamheten inom genetisk analys ligger i affärsområdet
Biosystems.
Affärsidé
Biotage ska vara en lönsam, långsiktig leverantör av
instrument, reagens och service till valda kundgrupper
inom det biovetenskapliga området. Långsiktig och
stabil lönsamhet uppnås genom att nå kritisk massa
inom varje kundsegment och genom att ha en tillräckligt bred produktportfölj. Denna kritiska massa ska
uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och
strategiska förvärv. Idag har företaget fokuserat på två
kundsegment: läkemedelskemi samt genetisk analys
med fokus på cancer och infektionssjukdomar.

Mål
Med anledning av sammanslagningen av Pyrosequencing, Personal Chemistry och Biotage LLC tog Biotage
under hösten 2003 fram två kortsiktiga ﬁnansiella mål
för den nya koncernen. Det var viktigt att kontrollera
kostnaderna och dra nytta av synergierna från sammanslagningen. De kortsiktiga ﬁnansiella målen var
att:
– reducera de årliga rörelsekostnaderna från över
600 MSEK till under 300 MSEK under 2004.
– uppnå positivt kassaﬂöde under fjärde kvartalet
2004.
Båda dessa mål uppnåddes under året. Rörelsekostnaderna minskade till 278,9 MSEK jämfört med 607,8
MSEK proforma för 2003 och kassaﬂödet efter investeringar uppgick under fjärde kvartalet till 1 MSEK.
Biotages långsiktiga ﬁnansiella mål är att nå:
– en organisk tillväxt på minst 10 procent per år.
– en rörelsemarginal på 15 procent.

130

198

Omsättning per kvartal och affärsområde 2004, KSEK

Omsättning per kvartal totalt 2004, KSEK
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Strategier
För att Biotage ska nå de långsikta mål som satts upp
för verksamheten har företaget strategin att:
– identiﬁera och bygga affärsområden inom
biovetenskap som uppfyller tre uppsatta kriterier:
1) Marknadsledande position
2) God lönsamhet
3) God tillväxt
Inom affärsområdet Discovery Chemistry har Biotage
idag en marknadsledande position med möjlighet att
nå god tillväxt och lönsamhet. För affärsområdet Biosystems har företaget möjlighet att bli marknadsledande inom vissa applikationer för diagnostiska och
kliniska tillämpningar och där uppfylla ovanstående
kriterier, en process som beräknas ta tre till fem år.

2003
2004
Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forsknings
och utvecklingskostnader

Kostnadsstruktur
Biotage har under 2004 arbetat aktivt med kostnadskontroll och ett ﬂertal besparingsprogram har genomförts. Sammantaget har rörelsekostnaderna mer än
halverats jämfört med proforma 2003. Se ﬁgur ovan.
Miljö
Biotage bedriver ingen verksamhet som har anmälningsplikt eller är tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Biotage använder endast en liten mängd kemikalier
och dessa är biologiskt nedbrytbara. I vissa delar av
verksamheten arbetar Biotage med genmodiﬁerade
organismer vilket kräver tillstånd från Arbetarskyddsstyrelsen. Frystorkar används också i en del av verksamheten, något som kräver tillstånd från avdelningen
för miljö och hälsa vid Uppsala kommun. Biotage har
alla erforderliga tillstånd, vilka uppdateras i enlighet
med förordningar. Inga anmärkningar ﬁnns.
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Affärsområde
Discovery Chemistry
Affärsområdet Discovery Chemistry utvecklar och tillverkar system och förbrukningsvaror som gör det möjligt för läkemedelsindustrin att påskynda utvecklingen
av nya kemiska substanser vilka utgör grunden till framtida läkemedel.

Kort om Discovery Chemistry
– Omsättning 2004: 268,2MSEK
– Rörelseresultat exklusive
goodwillavskrivningar 2004:
-10,5 MSEK
– Produkter: Under året lanserades
nya produktlinjer inom affärsområdet, mikrovågssyntessystemen
Initiator och Advancer samt
reningssystemet SP1 .
Dessa produkter ersätter tidigare
sortiment.
– Viktigaste marknader: Nordamerika,

De stora framstegen inom genomforskningen har skapat tusentals möjligheter till nya läkemedel och som
ett resultat ökar efterfrågan på nya kemiska substanser. Dessutom ställs allt hårdare krav på att öka produktiviteten i läkemedelsutvecklingen och därigenom
få fram ett ökat antal registrerade läkemedel.
Affärsområdet Discovery Chemistry levererar system, kunskapsprodukter och förbrukningsvaror som
används av läkemedelskemister inom läkemedelsindustrin och i bioteknikföretag. Med hjälp av Discovery
Chemistrys produkter kan två av de största ﬂaskhalsarna i den kemiska processen av läkemedelsutvecklingen, tiden för syntes och rening av nya läkemedelssubstanser, minskas.

västra Europa och Japan.
– Främsta konkurrenter: CEM inom
mikrovågsteknik och Isco inom
rening/separation
Geograﬁsk fördelning av
omsättningen, %

11

33

56

Europa
USA
Övriga

Från molekylmodell till biologisk substans
Discovery Chemistrys system och förbrukningsvaror
används i arbetet med att föra en molekylmodell från
idé till biologiskt aktiv substans. Detta arbete kan beskrivas i fem steg som upprepas till dess att kemisten
har fått fram den efterfrågade substansen:
1. Planering och modellering
2. Syntes / reaktion
3. Upparbetning – En process som innebär att olika
substanser som kan ha tillsatts för att påskynda
eller driva på reaktionen tas bort.
4. Rening – Kemisten isolerar föreningen från
startmaterial, sidoreaktioner och andra orenheter.
5. Analys / karaktärisering – Kemisten säkerställer
att substansen har syntetiserats och isolerats,
vilket typiskt görs genom så kallad
masspektrometri och NMR (Nuclear Magnetic
Resonance).
I Biotages system för mikrovågsassisterad syntes
upphettas reagenser, katalysatorer och substrat med
hjälp av kontrollerade mikrovågor för att få fram nya
kemiska substanser som kan bli grunden till framtida läkemedel. Efter att en förening har syntetiserats,
upparbetas och renas den i Biotages reningssystem.

Systemen skapar stora tidsvinster för läkemedelskemisterna – tid som istället kan användas till design
av ytterligare nya läkemedelssubstanser. För läkemedelsbolagen innebär detta avsevärt ökad produktivitet
eftersom många ﬂer läkemedelssubstanser kan tas
fram och registreras på samma tid.
UTVECKLINGEN UNDER 2004
Discovery Chemistry har haft ett positivt år ur ﬂera perspektiv. Under året integrerades Personal Chemistry
och Biotage LLC – en integration som har varit mycket
framgångsrik. Inom affärsområdet har dessutom arbetet med kostnadskontroll givit goda resultat.
Omsättningen ökade under året till 268,2 MSEK
(264,9 MSEK). Utvecklingen har varit särskilt stark efter att två nya produktlinjer lanserades under våren
och hösten 2004. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar blev -10,5 MSEK, en förbättring med
143,1 MSEK jämfört med proforma 2003.
Discovery Chemistry har ökat sina marknadsandelar
både inom system för mikrovågssyntes och system för
rening. Försäljningen av förbrukningsvaror och tjänster kopplade till systemen ökade enligt plan och står
idag för 45 – 50 procent av den totala omsättningen.
Den största delen utgörs av reningspatroner kopplade
till Biotages reningssystem.
PRODUKTER
Affärsområdet Discovery Chemistrys erbjudande till
kunderna består av system, kunskapsprodukter och
förbrukningsvaror inom syntes och rening. Produktlivscykeln för Discovery Chemistrys produkter är normalt 3-4 år. Under produktlivscykeln lanseras produkterna i nya versioner med förbättrad prestanda,
exempelvis genom förbättrat användargränssnitt och
nya funktion som adderar värde i kundernas arbete.
Mikrovågssyntes
Mikrovågsassisterad syntes har ﬂera fördelar framför
traditionell upphettning. Reaktionstiden minskas kraftigt vilket medför att läkemedelskemisten kan öka an-
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Med Initiator™ kan reaktionstiden
minskas kraftigt vilket gör att
läkemedelskemisten kan öka
antalet genomförda reaktioner.

talet genomförda reaktioner. Istället för att ta timmar
kan en reaktion genomföras på minuter eller till och
med sekunder. Utbytet är dessutom ofta större än vid
traditionell upphettning och med mikrovågsteknologin kan kemisten i vissa fall skapa kemiska föreningar
som tidigare inte varit möjliga att skapa.
Nytt system lanserades
Under året lanserade Discovery Chemistry ett nytt
system för mikrovågssyntes för laboratoriebruk,
Initiator™. Systemet ﬁnns i två versioner, ett manuellt
system med plats för en reaktionskammare och ett större automatiserat system – Initiator™ Sixty – som kan
hantera 60 reaktioner i följd. Tack vare en mer kostnadseffektiv tillverkning har Biotage kunnat sänka priset på
Initiator med 30 procent jämfört med tidigare modeller.
Storleken på produkterna har halverats vilket är en stor
fördel eftersom kemisterna har begränsat med plats på
sina bänkar och under skyddshuvarna. Biotages produkter är de mest kompakta på marknaden och gör att
de är enkla att placera ut i laboratorierna. Lanseringen
har varit mycket viktig för Biotage och antalet sålda
enheter efter lanseringen har fördubblats jämfört med
samma period förra året.
I takt med att användningen av mikrovågsassisterad syntes ökar bland läkemedelskemisterna, ökar
också behovet av att göra större mängder av läkemedelssubstanser. Genom lanseringen av Advancer™,
säkerställs att kemisterna kan använda metoder framtagna på Initiator™ och tidigare instrument för att syntetisera större mängder substans. Detta underlättar
utvecklingsarbetet avsevärt eftersom biologiskt aktiva
substanser i många fall måste ﬁnnas i kilogrammängder för att stödja djurförsök, toxikologiska tester och
i slutändan Fas 1-3 studier på människor.
Webbaserad reaktionsdatabas
Biotage erbjuder också kunderna tillgång till företagets webbaserade databas Pathﬁnder – världens
största databas över veriﬁerade metoder för mikrovågssyntes. Idag ﬁnns ﬂer än 4 000 reaktioner lagra-

de i databasen och ﬂer än 500 adderas varje år genom
Biotages Scientiﬁc Partnership Program. Via Pathﬁnder kan kunden också kommunicera med Biotages
kemister och få stöd i frågor relaterade till mikrovågssyntes.
Rening
Discovery Chemistrys automatiserade reningssystem
och förbrukningsvaror hjälper kemisten att avsevärt
påskynda arbetet med att rena substanser – från timmar ner till minuter. Reningssystemen är nästan uteslutande baserade på så kallad ﬂash-kromatograﬁ,
som har kommit att bli den mest använda metoden
för att rena nya kemikalier efter syntes. Anledningen
är att ﬂash-kromatograﬁ är snabbare, säkrare och enklare att använda än alternativa tekniker. Den är också
mer kostnadseffektiv, ger renare föreningar och kan
användas för rening både i liten och stor skala. Tekniken kan med andra ord överföras från laboratoriemiljö till produktionsmiljö utan att några delar av den
kemiska processen måste göras om. Denna ﬂexibilitet drar till sig uppmärksamhet från läkemedelsföretagens ledningsgrupper i arbetet med att minska tiden från molekylkoncept till att läkemedlet lanseras
på marknaden.
Stora framsteg i användarvänlighet
I september 2004 lanserade Biotage ett nytt reningssystem, SP 1 med plats för en reningskolonn. Genom
denna har Biotage gjort stora framsteg vad gäller användarvänlighet. Systemet innehåller patentsökta
funktioner som inte ﬁnns hos några konkurrerande
system och som ytterligare påskyndar reningsprocessen.
Biotages största reningssystem heter Flash 400™.
På samma sätt som Advancer används för uppskalning
inom syntes används Flash 400 för uppskalning inom
rening. Flash 400 introducerades 1999 och har genom
åren fått mycket uppskattning som en metod att rena
substanser i större skala. Flash 400 kan rena kilogrammängder åt gången.
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TLC to Gradient Algorithm
När en kemist designar den reningsmetod som ska användas krävs ett stort inslag av manuellt arbete och
matematiska beräkningar. Med sitt nya system har
Biotage automatiserat detta. Via ett enkelt användargränssnitt deﬁnierar kemisten ett antal initiala antaganden och reaktionsbetingelser, varefter systemet
automatiskt genererar en metod. Detta sparar både
stora mängder tid och arbete för läkemedelskemisten.
Reningskolonner med hög prestanda och pålitlighet
Biotage erbjuder förbrukningsvaror för användning
med sina reningssystem. Biotages patenterade reningspatron Flash™ är idag erkänd som branschstandard. Alternativet till färdigpackade reningskolonner
är att kemisten själv preparerar dessa, något som är
mycket tidsödande. Biotages reningskolonner erbjuder också överlägsen prestanda och pålitlighet och
har visat sig ge en mycket god separation med bättre
upplösning än konkurrerande produkter.
POSITION
Biotage är marknadsledande inom sin nisch sett både
till omsättning och antal sålda enheter. Biotages marknadsandel uppgår till mer än 50 procent både inom
mikrovågssyntes och reningssystem. Discovery Chemistry kombinerar innovativa och högkvalitativa produkter med marknadens mest kompetenta fältpersonal. Företagets kemister är ett stöd för kunderna även i
de mest komplexa kemirelaterade frågorna. Discovery
Chemistry strävar efter att vara ledande även inom service och support varför supportpersonal i allt högre
utsträckning placeras i anslutning till kundens laboratorier runt om i världen.
MARKNADEN
Discovery Chemistrys produkter inom syntes och rening vänder sig till en och samma målgrupp – världens
idag cirka 30 000 läkemedelskemister. Teknologin med
mikrovågssyntes har gjort ett positivt och bestående
intryck inom läkemedelskemin. I dagsläget är marknadspenetrationen för mikrovågssyntes mellan 10 och
15 procent och Biotage upplever ett starkt ökande intresse för dessa system. Inom rening använder cirka
hälften av läkemedelskemisterna antingen manuella
eller automatiserade reningssystem byggda på ﬂashkromatograﬁ med färdigpackade reningskolonner.
Discovery Chemistrys försäljningsarbete inriktar sig
på att nå såväl läkemedelskemisterna som deras chefer. Kunderna köper antingen ett system för varje kemist eller system som kemisterna i laboratoriet delar
på. Biotage beräknar marknadens storlek till 10 000
system för mikrovågssyntes och 10 000 automatiserade reningssystem, vilket ungefärligen motsvarar ett
system per tre kemister. Den årliga tillväxten i antalet
kemister är runt 5 procent. I dagsläget har Biotage in-

stallerat cirka 800 system för mikrovågssyntes, drygt
1 000 automatiserade reningssystem och 10 000 manuella Flash-system.
Tydliga konkurrensfördelar
Att läkemedelskemisterna använder både produkter
för mikrovågssyntes och ﬂashkromatograﬁ skapar
tydliga konkurrensfördelar för Discovery Chemistry.
Marknadsföringsaktiviteterna kan rationaliseras och
den integrerade sälj- och supportkåren har möjlighet
att dra nytta av de upparbetade kundrelationerna.
Läkemedelsbolagen strävar efter att minska antalet
leverantörer och väljer i allt större utsträckning ut
nyckelleverantörer. Denna utveckling är positiv för
Discovery Chemistry med sin starka ställning inom
två viktiga områden.
KUNDER
Ungefär 95 procent av all läkemedelsutveckling görs
idag i USA, Kanada, England, Frankrike, Tyskland,
Schweiz, Italien, Beneluxländerna, Skandinavien och
Japan. Discovery Chemistry har en egen säljkår och
supportorganisation på dessa marknader. Discovery
Chemistry har alla de stora och mellanstora läkemedelsbolagen, samt de främsta bioteknikföretagen
som har molekylära utvecklingsprogram, som sina
kunder.
KONKURRENSSITUATIONEN INOM
MIKROVÅGSSYNTES
Discovery Chemistry främsta konkurrent inom mikrovågssyntes är amerikanska CEM Corporation. CEM
erbjuder mikrovågssystem för en mängd applikationsområden inom bland annat läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och inom miljövård. Försäljning sker
via direkta kanaler och genom ett globalt nätverk av
distributörer.
CEM Corporations system används inom ﬂera olika
branscher, vilket medför låga tillverkningskostnader.
Prismässigt ligger CEM Corporations produkter generellt sett under Biotage. Bland konkurrenterna märks
även italienska Milestone, ett privatägt bolag som säljer avsevärt färre antal system än CEM och Biotage.
Efter lanseringen av Initiator har konkurrenterna valt
att sänka sina priser.
KONKURRENSSITUATIONEN INOM
RENINGSSYSTEM
Inom rening kommer en stor del av konkurrensen
från kemister som fortfarande själva bereder sina reningskolonner i laboratoriet. För automatiserade reningssystem är Isco, ett bolag inom den amerikanska
Teledyne-koncernen, den främsta konkurrenten. Prismässigt ligger Biotages produkter och förbrukningsvaror generellt sett över konkurrenterna. Prisbilden
var tidigare likartad men efter lanseringen av SP1 har
konkurrenterna valt att sänka sina priser.
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Det användarvänliga gränssnittet
på reningssystemet SP1 sparar
stora mängder tid och arbete för
läkemedelskemisten.

Konkurrensfördelar
Biotages främsta konkurrensfördelar inom mikrovågssyntes är säkerhet, användarvänlighet, produktkvalitet, företagets databas med reaktioner samt överlägsen service och support.
Inom rening erbjuder Biotages patenterade reningskolonner ledande kvalitet och prestanda. Med lanseringen av det nya användarvänliga reningssystemet
sätter Biotage en ny standard för automatiskt genererade metoder. Biotage kombinerar system för både
syntes och rening i sitt erbjudande, vilket ökar möjligheten att bli ett förstahandsval och nyckelleverantör
till kunderna.
PRODUKTION OCH KVALITET
Vid Biotages produktionsanläggning i Virginia, USA,
tillverkas idag alla system och produkter inom reningsområdet. Produktionen av system för mikrovågssyntes sker via en underleverantör, Partnertech AB. Under

2005 kommer även produktionen av de största systemen för mikrovågssyntes – Advancer – att ﬂyttas över
till anläggningen i Virginia. Denna är certiﬁerad i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO
9001:2000, vilket också produktutvecklings- och distributionsverksamheten i Uppsala ska bli senast under
första delen av 2006.
Produktionsprocessen för reningssystem och förbrukningsvaror följs upp enligt Sex Sigma-metodiken
och bolaget genomför omfattande kvartalsmässiga
kvalitetsgenomgångar där alla inrapporterade fel följs
upp. Kvaliteten på Biotages produkter ökar kontinuerligt vilket kan exempliﬁeras genom att antalet reklamationer för reningspatronen Flash™ uppgår till ungefär 1/100 procent av totalt antal levererade varor.
Viss mjukvara i Biotages reningssystem är certiﬁerad enligt FDAs (Food and Drug Administration) 21 CFR
11, vilket innebär att den är validerad och att risken för
fel eller korrumperad data är minimerad.
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Affärsområde
Biosystems
Affärsområdet Biosystems utvecklar och marknadsför lösningar för genetisk analys
inom framförallt klinisk forskning. Biosystems fokuserar sin verksamhet till två huvudsakliga applikationsområden: forskning kring infektionssjukdomar samt forskning kring cancer.

Kort om Biosystems
– Omsättning 2004: 98,4 MSEK
– Rörelseresultat 2004: -47,6 MSEK
– Produkter: Pyrosequencing-system,
samt reagenser, förbrukningsvaror och mjukvaror. Corbett QPCR
och provförberedande instrument,
samt reagenser och förbrukningsvaror.
– Viktigaste marknader: Nordamerika,
västra Europa och Asien.

Biosystems utrustning bygger på den patenterade teknologin Pyrosequencing där ett provs DNA-sekvens
avläses i realtid genom så kallad sekvensning genom
syntes. Systemen kan användas inom ett stort antal
olika områden, alltifrån att analysera ärftliga sjukdomar till att identiﬁera bakterier och virus.
Under 2003 inleddes ett omfattande strategiarbete för att identiﬁera applikationsområden där Pyrosequencing tillför avgörande mervärden jämfört med
konkurrerande teknologier och metoder. Detta har lett
till att Biosystems idag fokuserar på marknaderna för
forskning kring infektionssjukdomar och cancer.

– Främsta konkurrenter: Applied
Biosystems och GE Healthcare.
Geograﬁsk fördelning av
omsättningen, %
6

45
49

Europa
USA
Övriga

Infektionssjukdomar och cancer
Området infektionssjukdomar innefattar de infektioner som orsakas av bakterier, virus och svamp, samt
identiﬁeringen av dessa mikroorganismer. Med Biosystems utrustning kan den mikroorganism som orsakar en infektion snabbt identiﬁeras. Företagets produkter är idag ledande vad gäller att identiﬁera och
typbestämma antibiotikaresistenta bakterier, något
som ofta inte är möjligt med konkurrerande metoder.
Bakterier utvecklar multiresistens genom att förändra
sitt DNA. Genom att analysera DNA med hjälp av Biosystems utrustning kan det snabbt och på ett mycket
exakt sätt konstateras om en bakterie bär på en muterad gen som gör den resistent mot antibiotika.
Inom cancerforskning kan Biosystems teknologi användas för identiﬁering av mutationer eller fastställa
graden av metylering (CpG). DNA-metylering är en av
mekanismerna som användsför att styra genuttryck
i celler. Onormala ökningar eller minskningar i DNAmetylering är vanligt förekommande i samband med
de ﬂesta cancersjukdomar och bidrar till sjukdomens
utveckling. Den höga känsligheten i Pyrosequencing
gör det också möjligt att se låga andelar cancerceller i
förhållande till normala celler. Möjligheten att se låga
andelar cancerceller och små förändringar i metyleringsgrad innebär att cancertumörer kan upptäckas
på ett tidigare stadium och att tumörens utveckling
kan följas.

UTVECKLINGEN UNDER 2004
Inom affärsområdet Biosystems har arbetet med kostnadskontroll under 2004 varit framgångsrikt och givit
goda resultat. Omsättningen ökade något jämfört med
2003 och uppgick till 98,4 MSEK (97,2 MSEK föregående år). Rörelseresultatet blev –47,6 MSEK, en förbättring med 188,3 MSEK jämfört med förra året. Försäljningen av förbrukningsvaror uppgick under året till 22
procent av omsättningen.
Under året registrerades Biosystems system
PSQ 96MA och PSQ HS 96A enligt Class I Device hos
Food and Drug Administration (FDA) i USA. Det innebär
att Biosystems nu kan marknadsföra sina system till
såväl forskningslaboratorier som kliniska referenslaboratorier (CLIA-certiﬁed high complexity laboratories) i framförallt USA.
Distributions- och licensavtal
Biosystems har sedan 2003 haft ett exklusivt distributionsavtal med Corbett, ett bioteknikbolag baserat i
Australien, gällande deras provberednings- och kvantitativa PCR-instrument. Avtalet har gällt USA, Tyskland,
Frankrike och Skandinavien. Från och med årsskiftet
2005 avslutas samarbetet i Europa för att öka Biosystems fokus på de egna produkterna och tjänsterna.
Distributionen av Corbetts produkter har utvecklats
väl i USA och samarbetet kommer att fortsätta där.
Sedan 2003 har Biosystems licensierat sin teknologi Pyrosequencing till amerikanska 454 Life Sciences
för användning i instrument som analyserar hela genom. Licensintäkterna från 454 Life Sciences uppgick
under året till 9 MSEK.
Lansering av ny tjänst
Under året lanserades tjänsten CpG Methylation Laboratory Services. Denna tjänst ger kunderna möjlighet
att sända in prover till Biosystems anläggningar i Foxboro, Massachusetts, och Uppsala för utformning och
analys av CpG-tester. Detta gör det möjligt för de kunder som inte har köpt ett eget instrument att få tillgång
till de högkvalitativa data som ett test i Biosystems
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Teknologin Pyrosequencing
tillför avgörande mervärden
inom forskning kring infektionssjukdomar och cancer.

utrustning ger. Företaget räknar med att tjänsten på
sikt ska leda till ökad instrumentförsäljning.
POSITION
Biosystems är en uppstickare på en marknad som domineras av stora aktörer och har en stark teknologi
som bas för sitt erbjudande. Bolagets nya fokus på
infektionssjukdomar och cancer gör att bolaget idag
bearbetar delvis nya marknader och har därför låg
marknadspenetration. Biosystems marknadsandel
för sekvensbaserade metoder för forskning kring infektionssjukdomar är runt 5 procent och för cancerforskning cirka 10 procent.
MARKNADEN
Affärsområdet Biosystems har gått från att verka på
marknaden för allmän grundforskning till att leverera
lösningar för speciﬁka applikationer. Det medför ett
viktigt skifte i kundgrupp för affärsområdet som tidigare främst har varit inriktat mot den akademiska världen. Genom den nya strategin utgörs kunderna i stor
utsträckning av medicinska institut, laboratorier och
läkemedelsbolag. Dessa är mindre bidragsberoende
och förväntas kunna bidra till en bättre framtida försäljningsutveckling. Som en del i den nya inriktningen
kommer Biosystems att gå från att erbjuda system, reagenser och förbrukningsvaror, till att större utsträckning erbjuda färdiga applikationer till kunderna inom
klinisk forskning.
Marknaden för Biosystems produkter är idag i sin
linda och affärsområdet förväntas få en stark tillväxt
när denna marknad sätter fart om några år.
KUNDER
Majoriteten, 95 procent, av kunderna inom fokusområdena infektionssjukdomar och cancerforskning ﬁnns
i Nordamerika och västra Europa. Biosystems arbetar
med direktförsäljning i USA, Storbritannien, Frankrike
och Tyskland. Övriga länder i Europa, Asien och Latinamerika bearbetas genom distributörer.
Biosystems har drygt 400 system installerade hos

kunder världen över – främst akademiska forskningsinstitutioner på universitet och universitetssjukhus
– samt inom statliga hälsoinstitut, läkemedelsbolag
och bioteknikföretag.

Produkter
Affärsområdet Biosystems nuvarande
erbjudande till kunderna består av
system, mjukvaror, reagenser och för-

KONKURRENSSITUATIONEN
Konkurrensen för Biosystems kommer främst ifrån instrument baserade på PCR-teknologi samt sekvenseringsinstrument baserade på Sangermetoden, vilken
är den mest använda sekvenseringsmetoden. Marknaden domineras av ett fåtal stora företag som amerikanska Applied Biosystems och GE Healthcare.

brukningsvaror för snabb och korrekt
genetisk analys.
Biosystems system PSQ™96 MA
och PSQ™HS 96 A bygger båda på
den patenterade teknologin Pyrosequencing för realtidsanalys av DNA,
vilket innebär att provers DNA-sekvens
kan avläsas i realtid.

Konkurrensfördelar
Biosystems system är robusta och mycket enkla att
använda. Teknologin Pyrosequencing kombinerar fördelarna med lätthanterlig PCR med den informationsrikedom som fås genom Sangermetoden.
De främsta fördelarna med att använda Biosystems
utrustning inom CpG-metylering är möjligheten att bestämma graden av metylering på individuella platser
och möjligheten att upptäcka också mycket små förändringar i metyleringsgrad.
Inom infektionssjukdomar kan Biosystems system
identiﬁera mutationer som leder till att en bakterie är resistent mot antibiotika. Med PCR-baserade teknologier
är det ofta enbart möjligt att identiﬁera bakterien i fråga,
inte om den har utvecklat resistens mot antibiotika.

PSQ 96MA är utvecklad för analys
av korta och medellånga DNA-sekvenser, vilket är väl lämpat för användning
inom området infektionssjukdomar.
PSQ HS 96A har en högre känslighet
än PSQ 96MA, vilket gör det möjligt att
analysera mycket små mängder DNA.
Detta gör systemet lämpligt inom cancerforskning eftersom detta är ett område där provmängderna ofta är mycket
små. Känsligheten gör också att cancer
kan upptäckas på ett tidigt stadium.
Biosystems erbjuder reagenser och
andra förbrukningsmaterial som krävs
för att genomföra prover i analyssystemen.

PRODUKTION OCH KVALITET
Produktionen av Biosystems system för DNA-analys
är utlagd på en underleverantör, Partnertech, medan
Biosystems själva tillverkar mjukvara, reagenser och
andra förbrukningsvaror vid anläggningen i Uppsala.
Kvaliteten på bolagets system och förbrukningsvaror
är hög, vilket bland annat visar sig i en mycket låg andel garantiärenden. Under andra halvåret 2004 implementerades ett uppdaterat system för att hantera
kundklagomål som uppfyller FDAs (amerikanska Food
and Drug Administration) krav på tillverkare av medicinsk utrustning (21 CFR 820.198).

Vacuum Prep Tool är ett tillbehör
speciellt framtaget för Biosystems
analyssystem. Med detta tillbehör minimeras det tidskrävande arbetet vid
beredning av de prover som ska köras
i Biosystems system och skapar stora
tidsvinster för användaren.
Under 2005 kommer Biosystems
att lansera en serie produkter,
PyroMark™, som inkluderar instrument, mjukvara och tester anpassade
för användning inom klinisk forskning.
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Merck & Co
Merck & Co., Inc. är ett globalt, forskningsdrivet läkemedelsbolag. Företaget grundades 1891 och upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför vacciner och mediciner inom ﬂer än 20 terapiområden. Mercks anläggning i Rahway, New Jersey,
grundades för mer än ett sekel sedan och är en av företagets viktigaste FoU- och tillverkningsanläggningar.
Genom åren har enheten legat i frontlinjen när det
gäller Mercks förmåga att omvandla vetenskapliga
upptäckter till framgångsrika mediciner. Cirka 500
personer är idag sysselsatta inom FoU vid Mercks anläggning i Rahway.
Mikrovågsteknologi en alltmer uppskattad metod
Vid anläggningen i Rahway har Merck installerat mer
än 114 automatiserade HPFC-reningssystem och 8 system för mikrovågssyntes. Biotages unika teknologi för
reningskolonner kombinerat med hårdvaran i systemet medger snabb rening av kemikalier vilket skapar
ökad produktivitet och sänkta kostnader. Reningsanläggningarna används såväl i forskningslaboratorierna som vid pilotprojekt i större skala.
Systemen för mikrovågssyntes har blivit ett allt viktigare verktyg för kemisten genom att skapa två tydliga
fördelar. För de kemiska reaktioner som kan genomföras under normala förhållanden ger mikrovågstekniken generellt sett kortare reaktionstider och betydligt renare reaktioner. Detta innebär att kemisten kan
genomföra reaktionen på kortare tid samtidigt som
denne får en renare produkt i större mängd. För det
andra är ett antal kemiska reaktioner endast möjliga
genom mikrovågsteknik. Följaktligen tillåter systemen
för mikrovågssyntes kemisten att syntetisera substanser som inte är möjliga att syntetisera med konventionella metoder.
Systemen för mikrovågssyntes används i forskningslaboratorierna och har blivit alltmer uppskattade
bland Mercks personal. Som med all ny teknologi är
användarvänligheten en kritisk faktor. Biotages nyligen lanserade system Initiator har gjort det möjligt
för kemisterna att kunna dra nytta av den nya teknologin, mycket tack vare en intuitiv och användarvänlig
mjukvara.
Kombinationen av mikrovågsassisterad syntes och
automatiserad rening kan öka produktiviteten dramatiskt.
– En av de dyrbaraste komponenterna i läkemedelsforskning är tiden – ju snabbare du kan göra saker,
desto högre blir produktiviteten, säger doktor von
Langen, Research Fellow på Merck & Co. En av de stora fördelarna med Biotages system är dess förmåga

att korta tiderna för syntetiserings- och reningsprocesserna.
Växande behov av att skala upp processerna
I allt högre utsträckning inkluderar kemisterna mikrovågssyntes i sina forskningsmetoder och där ﬁnns ett
behov av att skala upp processerna. De processer som
exempelvis används för Initiator-systemet kan direkt
utökas med Biotages största system för mikrovågssyntes, Advancer. Mercks grupp för Technology Enabled Synthesis (TES) vid Merck-West Point använder
Biotages Advancer för deras iterativa syntes av analogbibliotek. Tidsbesparingarna förstärks ju ﬂer substanser som ﬁnns i varje bibliotek och skapandet av
reaktionen är tekniskt enklare och snabbare än genom
värmeblock och oljebad.
Behovet av snabba och ekonomiska reningar i stor
skala har ökat kraftigt. Rening av ett kilo substans med
hjälp av konventionell öppen kolonnteknologi kan ta
upp till två dagar att genomföra och kräver stora mängder lösningsmedel. Genom Biotages FLASH 150™-system minskades tiden för rening till en halv dag. Förutom den avsevärda tidsbesparingen minskade också
åtgången av lösningsmedel. Kemisterna kan genomföra reningarna snabbare, mer kostnadseffektivt och
framförallt, på ett betydligt säkrare sätt.
Förstahandsval
Biotage har levererat system och förbrukningsvaror till
Mercks anläggning i Rahway och andra anläggningar
runt om i världen sedan mitten av 90-talet.
– Anledningen till att vi valde Biotage som leverantör av dessa produkter är att deras erbjudande är så
konkurrenskraftigt och tack vare den nivå deras support och service håller. Biotage är för närvarande branschens ledande företag inom kolonnteknologi, säger
doktor von Langen.
Genom att använda Biotages system har Mercks
laboratorium i Rahway kunnat höja sin produktivitet
till helt nya nivåer. Biotage arbetar aktivt tillsammans
med kunderna för att få deras synpunkter och idéer när
bolaget designar och utvecklar nya verktyg för läkemedelsutveckling. Merck är en viktig samarbetspartner
för Biotage i detta arbete.

Kundexempel – Biosystems

M. D. Anderson
Cancer Center
University of Texas M. D. Anderson Cancer Center är världens största centrum för
cancerforskning. Det tillhör University of Texas och ligger i Houston. M. D. Anderson
Cancer Center, som i dag är en av världens mest välrenommerade kliniker, grundades för mer än sextio år sedan och är uteslutande inriktad på cancervård och -prevention samt forskning kring, och utbildning om, cancersjukdomar.
M. D. Anderson Cancer Center är ett av USAs två främsta cancersjukhus och har kommit på första plats fyra
gånger de senaste fem åren i den förteckning över
Amerikas bästa sjukhus som tidskriften U.S. News
& World Report publicerar sedan 15 år tillbaka. M. D.
Anderson Cancer Center har i dag närmare 18 000 anställda.
Professor Ralf Krahe
Professor Ralf Krahe, biträdande professor vid gruppen för cancergenetik inom Avdelningen för molekylär
genetik vid M. D. Anderson, använder sedan ungefär
fyra år Biotages teknologi Pyrosequencing i sin forskning. Forskningen i Krahes laboratorium är inriktad på
identiﬁering och typning av de mänskliga gener och
mutationer som är orsaken till bland annat ärftliga
cancersjukdomar. Professor Krahes forskningsfokus
ligger också på att kartlägga de genförändringar som
ligger bakom tumöruppkomst, tillväxt och metastasbildning. Hans grupp undersöker framför allt huvud-,
hals- och lungcancer samt hjärntumörer.
Pyrosequencing för kartläggning av cancergener
Professor Krahes grupp har utvecklat en metod, PyroMethA, som bygger på teknologin Pyrosequencing.
PyroMethA är en förkortning av den amerikanska benämningen på den analys av en gens metyleringsgrad
som utförs med hjälp av Pyrosequencing. Metoden används för att undersöka cancergener som genomgår
epigenetisk inaktivering till följd av hypermetylering i
en gens reglerande sekvenser.1
– PyroMethA är en synnerligen känslig och ytterst
kvantitativ metod för att mycket snabbt undersöka hypermetylering i en gens reglerande sekvenser, säger
professor Ralf Krahe. Den har många fördelar jämfört
med annan teknik. Vi får på det stora hela en mycket
mer detaljerad kartläggning av det som händer i olika
typer av cancer. Enkelt uttryckt är det som att titta på
stjärnorna med ett teleskop i stället för en kikare.

Systematisk undersökning av gengrupper
Professor Krahe studerar metyleringsgraden i kända
cancergener för att få en bild av de olika mekanismer
som påverkar en normal cells utveckling till en tumörcell. Under de senaste tre till fem åren har det visat sig
att epigenetisk inaktivering genom hypermetylering1
är en nyckelfaktor som hittills inte uppmärksammats
tillräckligt.
– Uppkomsten av cancer är i de ﬂesta fall en ﬂerstegsprocess, vilket innebär att det inte är en enda
gen, utan en kombination av olika gener som förändras, förklarar professor Krahe. Det är samspelet mellan
de olika generna som till slut får cellen att bli tumörframkallande. Genom att vi nu har möjlighet att systematiskt undersöka hela gengrupper kan vi bestämma
hur de ser ut i förhållande till en cells benägenhet att
utvecklas till en tumör, eller vid en utvecklad tumör.
Ett viktigt redskap
Professor Krahe framhåller Pyrosequencings höga
känslighet, ﬂexibiliteten i hur undersökningarna kan
genomföras, möjligheten till snabba analyser och de
kvantitativa data som erhålls.
– Pyrosequencing har gjort att vi nu kan bedriva
forskning som vi inte kunnat bedriva tidigare, konstaterar professor Krahe. Utan Pyrosequencing skulle vi
inte kunna göra det vi gör just nu. Den är helt klart ett
av våra viktigaste redskap.

1 Uppkomsten av en cancercell kan, förutom genom genetiska
förändringar i form av mutationer, även ske genom så kallade
epigenetiska mekanismer, det vill säga händelser som ligger utanför förändringar i en individs arvsmassa. Hypermetylering av
de sekvenser som styr en gens uttryck leder oftast till avstängning av denna gen, vilket är den vanligaste epigenetiska orsaken
till att en tumör uppkommer.
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Forskning och utveckling

Marknadsstyrd
forskning och utveckling
Utvecklingen av nya produkter med tyngdpunkt på ny funktionalitet och användarvänlighet är en viktig framgångsfaktor för Biotage – inte minst för att behålla den ledande position bolaget har inom ﬂera av sina nischer.

Biotages strategi för forskning och utveckling är tydligt marknadsstyrd. Arbetet är till stor del inriktat på
att utveckla nya produkter genom att förbättra beﬁntlig teknologi och addera ny funktionalitet, snarare än
forskning kring ny teknologi. Biotage investerade under året 20 procent av omsättningen i forskning och
utveckling. Företaget har som långsiktigt mål att ha en
investeringsnivå i forskning och utveckling på cirka 12
procent av omsättningen.
Under året ﬂyttades ansvaret för forskning och utveckling kring reningssystem från Charlottesville, Virginia, till Uppsala. Därigenom är idag största delen
av forskning och utveckling inom koncernen samlad i
Uppsala, vilket skapar förutsättningar för ökad effektivitet i utvecklingsarbetet.
Patent
Biotage arbetar aktivt med patentfrågor. Flera av företagets system och produkter har idag marknadsledande prestanda och Biotage söker därför patent
på nya nyckelfunktioner i systemen och
i förbrukningsvarorna. Bedömningen
av möjligheten att söka patent ingår
som en del i produktutvecklingsprocessen. Biotage har idag 119 registrerade
patent och 111 patentansökningar är för
närvarande under behandling.

Framgångsrik lansering av nya produkter
Inom affärsområdet Discovery Chemistry startades
en rad nya utvecklingsprojekt under slutet av 2003.
Ambitionen var att ta fram en ny generation produkter baserade på samma huvudprincip som tidigare
men som var mer robusta, mer användarvänliga och
kunde tillverkas till en lägre kostnad. Utvecklingsarbetet var mycket framgångsrikt och ledde fram till
att ett nytt system för mikrovågssyntes, Initiator™ och
Initiator™ Sixty, och ett nytt system för rening, SP1,
lanserades under hösten 2004.
Det strategiarbete som i början av året genomfördes
inom affärsområdet Biosystems innebär att marknadsföringsinsatserna idag koncentreras till två applikationsområden, forskning kring infektionssjukdomar
och forskning kring cancer. Detta har medfört att utvecklingsarbetet inom affärsområdet under året uteslutande varit inriktat på att anpassa de existerande
produkterna för dessa nya applikationsområden.
Marknadsorganisationen beställare
Marknadsorganisationen inom Biotage är beställare
av alla utvecklingsprojekt. Utifrån en marknadsspeciﬁkation som bland annat innehåller data kring prestanda och målpris, förs en diskussion mellan marknadsavdelningen, ledningsgruppen och avdelningen

för forskning och utveckling. Här bedöms potentialen
i de nya produkterna och hur de passar in i företagets
övergripande strategi, vilket utmynnar i en prioritering
av projekt och tidsramar för dessa.
Forskning och utvecklingsavdelningen gör därefter
en snabb förstudie för att bedöma de grundläggande
principerna för den nya produkten, ta fram uppskattad utvecklingskostnad samt en plan för projektets
genomförande. Bland annat ska projektet möta det
generella kravet för utvecklingsprojekten på Biotage,
vilket innebär att den nya produkten ska återbetala
sig på tre år.
Tydligt deﬁnierad utvecklingsprocess
Produktutvecklingen på Biotage följer en klart deﬁnierad process som syftar till att minimera de tekniska
riskerna i varje projekt. Ett normalt instrumentutvecklingsprojekt tar mellan 12 – 18 månader att genomföra
och kostnaden varierar mellan 10 och 40 MSEK.
Under en förprojektsfas skapas fungerande prototyper och detaljerade speciﬁkationer. Den största
delen av kostnaderna och arbetsinsatserna i ett utvecklingsprojekt är relaterat till denna fas. Därefter
går utvecklingsprojektet in i den så kallade projektfasen, vilken är den avslutande fasen i projektet. Här
görs avslutande ﬁnjusteringar, noggrann validering av
produkten, samt alla förberedelser för serieproduktion och lansering.
Kontinuerlig produktvård
Förutom utvecklingsarbetet lägger Biotage stor vikt
vid löpande produktvård, något som både involverar
produktutvecklingsavdelningen, serviceavdelningen,
marknadsavdelningen och kvalitetsavdelningen. Detta kan exempelvis röra sig om eventuella mjukvarufel
som måste åtgärdas eller mjukvara som behöver uppdateras. Livscykeln för Biotages produkter är mellan 3
och 4 år och det arbetas nu med att ta fram en process
för hur produkter ska fasas ut mot slutet av sin livscykel. Det är centralt att säkerställa fortsatt service av
produkterna samt att få de existerande kunderna att
bli köpare av nästa generations system.
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Medarbetare

Hög kompetens och
stort engagemang
Biotage hade vid slutet av året 221 medarbetare, fördelat på 9 länder. Medelantalet
anställda i koncernen uppgick under 2004 till 246. Biotages medarbetare kännetecknas av hög kompetens och en hög utbildningsnivå.

Åldersfördelning, antal personer
79

78

39
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För Biotage var 2004 ett år av stora organisationsförändringar genom integrationen av Pyrosequencing,
Personal Chemistry och Biotage LLC. Integrationen
och konsolideringen av överlappande funktioner
inom koncernen har under året lett till personalnedskärningar, vilket medför en onormalt hög personalomsättning för 2004 på 28 procent.
Biotage medarbetare har varit en stor tillgång i det
förändringsarbete som genomförts under året. Ett
förändrat arbetsinnehåll, hårda ekonomiska krav och
kollegor som slutat innebär naturligtvis stora påfrestningar på personalen. Biotages medarbetare har möjliggjort dessa omfattande förändringar och samtidigt
hållit uppe en hög motivationsnivå och ett stort engagemang för företaget.
Utbildning av säljkåren
Under 2004 genomfördes ett omfattande utbildningsarbete för säljkåren inom affärsområdet Discovery Chemistry. Säljkåren består av medarbetare både från det
tidigare Personal Chemistry och det tidigare Biotage
LLC. För att dra nytta av båda bolagens upparbetade
kundkontakter för att öka försäljningen inom affärsområdet utbildades medarbetarna på båda bolagens
produkter. Idag är hela den integrerade säljkåren fullt
utbildad på alla produkter inom affärsområdet.

Nytt optionsprogram
Under december 2004 togs beslut om ett nytt globalt
optionsprogram till alla anställda inom Biotage. Totalt
ska 446 000 personaloptioner fördelas till 203 personer, varav seniora ledande befattningshavare erhåller
högst 10 000-30 000 optioner vardera, juniora ledande
befattningshavare högst 3 600 - 10 000 optioner vardera, övriga ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare högst 1 200 optioner vardera och övriga
anställda högst 400 optioner vardera.
Medarbetarna i siffror
Av Biotages medarbetare är 36 procent kvinnor och 64
procent män. 32 procent av medarbetarna är anställda
i Sverige, 15 i övriga Europa och 53 i USA och Japan.
Utbildningsnivån inom Biotage är hög. 11 procent
av de anställda har högre akademisk examina (PhD,
Masters, etc), 58 procent har universitetsutbildning
och 31 procent har gymnasieutbildning.
Förädlingsvärdet per anställd uppgick under året
till 796 KSEK (281).
Biotage värnar om en säker och hälsosam arbetsmiljö och hälsoriskerna är mycket små. De anställdas
medvetenhet om eventuella risker är hög, liksom kunskapen om föreskrifter och hantering av riskmaterial.
Inga incidenter inrapporterades under året.
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Biotage-aktien

Biotage-aktien
Biotages aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 30 juni 2000, då under
namnet Pyrosequencing (Pyro A). Introduktionskursen var 100 SEK. Biotages A-aktie är idag noterad på O-listan (BIOT A) och en handelspost uppgår till 1 000 aktier.

Aktiekapitalet i Biotage uppgick per den 31 december
2004 till 64 042 108 SEK, fördelat på 64 042 108 aktier
med ett nominellt värde på 1 SEK.
Kursutveckling
Under 2004 föll aktiekursen med 17 procent från 11,80
SEK till 9,75 SEK. Under samma period steg Affärsvärldens Generalindex med 17 procent. Högsta betalkurs
under 2004 var 12,50 SEK och noterades den 7 januari
2004. Lägsta betalkurs var 7,30 SEK och noterades
den 2 november 2004. Vid utgången av 2004 uppgick
Biotages börsvärde till 624,4 MSEK. Under 2004 omsattes 15 392 774 aktier till ett värde av 151,7 MSEK,
vilket motsvarar 26,6 procent av genomsnitt antalet
aktier under 2004 i bolaget.
Aktieägare
Antalet aktieägare i Biotage uppgick per den 30 december till 5 283 (6 313). De 15 största ägarna svarade för 68 procent av kapitalet och rösterna. Andelen
utländska ägare uppgick till 20 procent av kapitalet
och rösterna.
Optionsprogram
Det ﬁnns sammanlagt 7 utestående optionsprogram

riktade till nuvarande och tidigare anställda i koncernen, samt till tidigare aktieägare i Personal Chemistry
AB som Biotage AB förvärvade under 2003. Optionsprogrammen omfattar totalt 12 904 702 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande motsvarar detta 13 524 002
nya aktier, vilket är 17,4 procent av antal aktier och
röster i Biotage. Beroende på utgivningsdag varierar
teckningskursen för de olika optionsprogrammen, från
6,99 SEK till 83,33 SEK. Teckningsperiodernas sista
dag skiljer sig också åt mellan optionsprogrammen,
från 30 juni 2005 till 31 december 2009. Villkoren för
optionsprogrammen framgår av not 20 på sidan 37.
Utdelning och utdelningspolitik
Biotage AB har ej tidigare beslutat om kontantutdelning till företagets aktieägare och detta kommer inte
heller ske för 2004. Bolaget har för avsikt att behålla
tillgängliga medel och använda dem i bolaget. 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 ej redovisat vinst och per 31 december 2004
hade en ansamlad förlust om 807 MSEK kan ingen
kontantutdelning förväntas under de närmaste åren.
Styrelsen beslutar om bolagets utdelningspolicy.

Aktiekursutveckling
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Biotage-aktien
Aktieägare i storleksklasser den 31 december 2004
Storleksklasser
1 – 500
501 – 1 000
1 001 – 10 000
10 001 – 100 000
100 000 –
Totalt

Antal ägare
3 083
959
1 039
147
55
5 283

Andel av antal ägare, %
58,3
18,2
19,7
2,8
1,0
100,0

Antal aktier
636 808
884 500
3 650 213
4 182 918
54 687 669
64 042 108

Andel av antal aktier, %
1,0
1,4
5,7
6,5
85,4
100,0

Källa: SIS Ägarservice och VPC

De 15 största ägarna den 31 december 2004
Ägare
HealthCap
Investor
Catella Healthcare AB
Pål Nyrén
Mathias Uhlén
3i Group plc
SEB Företagsinvest AB
Robur fonder
Skandia Liv
Länsförsäkringar fonder
Banco fonder
Anders Walldov
Jeff Bork
BBVA Fonder
Pecunia fond
Totalt

Antal aktier
11 860 907
6 935 734
5 700 000
4 100 557
2 840 751
2 786 422
2 672 267
1 802 676
1 324 700
1 000 419
707 000
600 000
515 000
487 363
468 000
43 801 796

Andel av kapital och röster, %
18,5
10.8
8,9
6,4
4,4
4,4
4,2
2,8
2,1
1,6
1,1
0,9
0,8
0,8
0,7
68,4

Antal aktier
50 688 749
14 108 596
13 811 105
12 635 734
4 592 850
1 595 200
3 945 264
12 716 551
636 808
64 042 108

Procent av antal aktier
79,1
22,0
21,6
19,7
7,2
2,5
6,1
19,9
1,0
100,0

Källa: SIS Ägarservice och VPC

Ägarkategori den 31 december 2004
Ägare
Svenska ägare med ﬂer än 500 aktier
Svenska privatpersoner
Fåmansbolag
Investmentbolag
Aktiefonder
Pensionssparande
Övrigt
Utländska ägare med ﬂer än 500 aktier
Ägare ≤ 500 aktier
Totalt
Källa: SIS Ägarservice och VPC

Data per aktie
Resultat per aktie
Utdelning per aktie
Börskurs vid årets slut
Eget kapital per aktie
Eget kapital per aktie efter utspädning
Direktavkastning, %
P/E-tal, ggr
P/S-tal, ggr
Operativt kassaﬂöde per aktie
Antal aktier
Antal aktier efter utspädning

2004
-1,99 kr
-kr
9,75 kr
8,17 kr
6,74 kr
0
neg
1,7
-1,53 kr
64 042 108
77 566 110

2003
-6,02 kr
-kr
11,70 kr
10,55 kr
8,38 kr
0
neg
3,9
-1,73 kr
57 792 108
72 699 660

2002
-4,84 kr
-kr
7,90 kr
17,72 kr
16,13 kr
0
neg
2,8
-3,65 kr
34 770 100
38 208 750

2001
-3,96 kr
-kr
37,50 kr
22,58 kr
20,75 kr
0
neg
12,1
-3,91 kr
34 770 100
37 831 100

2000
-2,60 kr
-kr
97,00 kr
26,53 kr
24,38 kr
0
neg
73,0
-2,78 kr
34 767 400
37 831 100
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Risker

Verksamhetens risker
Finansiella risker
Bolaget har efter de under 2003 genomförda förvärven
av Personal Chemistry och Biotage LLC en struktur där
drygt hälften (54 procent) av försäljningen sker i USdollar. Övriga intäktsvalutor är svenska kronor, euro,
brittiska pund samt japanska yen. Bolaget har en balanserad struktur avseende intäkter och kostnader i
US-dollar och effekterna resultatmässigt är kortsiktigt
relativt begränsad. Företagets produkter produceras
exempelvis både i USA och i Sverige.
Effekterna av en 10 procentig förändring av omräkningskursen US-dollar mot svenska kronor innebär en
förändring på cirka 5 procent avseende bolagets nettoomsättning.
Kund/Marknad
Företaget har en bred kundbas inom läkemedelssektorn, klinisk forskning inom sjukhusområdet samt akademisk forskning.
Tre fjärdedelar av kundstrukturen är i huvudsak relaterad till världens alla ledande läkemedelsbolag. Det
minskar därmed risken för ett beroende av ﬂuktuationer i anslagen inom akademisk forskning.
Produkt/Teknologier
Företaget har en bred produktportfölj vilket innebär
en minskad känslighet totalt sett för produktlivscykler
och konjunktursvängningar. Nya teknologier inom bio-

teknikområdet tar relativt lång tid att etablera och konkurrensen från eventuella nya teknologier utgör därmed en begränsad risk på kort sikt.
Produktion
Majoriteten av produktionen av Biotages instrument
sker i Sverige hos Partnertech AB i Åtvidaberg. I Uppsala producerar affärsområdet Biosystems reagenser
och så kallade kits, vilka används till Biosystems instrument. Inom affärsområdet Discovery Chemistry
sker produktionen av reningssystem och förbrukningsvaror vid företagets produktionsanläggning i Charlottesville, Virginia. Samtliga produktionsanläggningar
har kapacitet att kraftigt och relativt omgående höja
produktionen av företagets samtliga produkter.
Personal
Inom Biotage ﬁnns ett stort antal nyckelmedarbetare
med hög kompetens, stort engagemang, hög motivationsnivå och upparbetade kundrelationer. Bolaget
bedriver forskning och utveckling av nya produkter.
Det gör att Biotage är starkt beroende av att attrahera
och behålla kvaliﬁcerad personal. Företaget erbjuder
konkurrenskraftiga anställningsvillkor och för att öka
engagemanget och delaktigheten i företaget togs under 2004 togs beslut om ett nytt globalt optionsprogram till alla anställda inom Biotage.

Risker och käslighetsanalys

Finansiell information
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Biotage AB (556539-3138)

Information om verksamheten
Biotage är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig
syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom läkemedelskemi och genetisk analys. Kunderna består bland annat av världens 30 största läkemedelsbolag, världens
20 största bioteknikbolag och ledande akademiska institut.
Biotage AB, med huvudkontor i Uppsala, Sverige, är moderbolag i koncernen. Biotagekoncernen har helägda dotterbolag i
Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Holland, Italien, USA
samt Japan.
Koncernen är operativt organiserad i två affärsområden, Discovery Chemistry och Biosystems.
Affärsområdet Discovery Chemistry utvecklar, tillverkar och
marknadsför system, kunskapsprodukter och förbrukningsvaror
som påskyndar läkemedelskemistens möjligheter att ta fram nya
substanser till framtida läkemedel.
Affärsområdet Biosystems utvecklar, tillverkar och marknadsför
system för snabb och korrekt genetisk analys baserad på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing™, en metod för DNAsekvensering. Biosystems teknologi hjälper genetikforskare att
öka kunskapen om människors och organismers arvsmassa.
Väsentliga händelser
Vid den extra bolagsstämman den 20 juli beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst
5 700 000 stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
Biotage och 454 Corporation utökade den ett år gamla licensen
som ger 454 Corporation ensamrätt till användningen av sekvensering genom syntes och pyrofosfatbaserad sekvensering för analys av kompletta genom (arvsmassa) och andra applikationer med
hög densitet och kapacitet. Den utökade licensen ger 454 Corporation exklusiva rättigheter att använda teknologin i alla tester som
utförs på plattformar med över 1 536 parallella reaktioner. Följaktligen ökar minimumroyaltyn från 1 MUSD per år till 1,25 MUSD per år
i minst två år men med en möjlighet att förlänga avtalet under hela
patentens livstid. Totalt innebär detta att avtalen kan ge Biotage
en minimumroyalty på 13 MUSD fram till år 2014, varav 3 MUSD
redan har betalats.
Under året utsågs Sveriges och Europas snabbast växande teknologiföretag för åren 1999-2003. Biotage vann titeln i Sverige och
hamnade på en fjärde plats i Europa.
Styrelsen i Biotage AB meddelade den 14 december beslutet att
öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av 5,7 miljoner
aktier till Catella Healthcare AB. Beslutet fattades med stöd av det
bemyndigande som styrelsen erhöll vid en extra bolagsstämma
den 20 juli 2004.
Nyemissionen innebar att aktiekapitalet ökades med 5,7 MSEK
till 64 042 108 SEK genom utgivande av 5,7 miljoner aktier till en
emissionskurs om 7,90 SEK per aktie. Emissionskursen motsvarade senaste betalkurs för Biotage-aktien den 14 december 2004
och översteg den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien
under de tio senaste handelsdagarna med drygt 3 procent.
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknade Catella
Healthcare samtliga aktier i emissionen. Förvärvet motsvarade 8,9
procent av kapital och röster i Biotage efter emissionen. Betalningen för aktieposten uppgick totalt till cirka 45 MSEK.
Resultatposter*
Under 2004 ökade koncernens nettoomsättning med 111 procent
till 366,6 MSEK jämfört med 173,7 MSEK för motsvarande period
föregående år. Proforma uppgick försäljningen för 2003 till 362,1
MSEK vilket innebär en ökning med 1 procent. Vid oförändrade
valutakurser jämfört med föregående år hade nettoomsättningen
uppgått till 392,9 MSEK vilket hade inneburit en ökning med 8 procent jämfört med proforma 2003. För affärsområdet Discovery Chemistry hade nettoomsättningen vid oförändrad valutakurs blivit

288,4 MSEK vilket hade gett en ökning med 9 procent jämfört med
proforma 2003. För affärsområde Biosystems hade nettoomsättningen vid oförändrad valutakurs blivit 104,5 MSEK som betytt en
ökning med 7 procent jämfört med proforma 2003.
Bruttovinstmarginalen 2004 uppgick till 60 procent jämfört med
60 procent för motsvarande period föregående år. Bruttovinstmarginalen proforma 2003 uppgick till 59 procent. Bruttovinstmarginalen påverkades positivt av nya produkter samt förändringar i
pris och produktmix samt negativt av försvagningen av den amerikanska dollarn gentemot den svenska kronan. Bruttovinstmarginalen har under fjärde kvartalet 2004 påverkats negativt med ca 2
MSEK på grund av lagernedskrivning. Rörelsekostnaderna under
fjärde kvartalet 2004 påverkades positivt med 6,5 MSEK i form av
upplösning av reserver samt poster av engångskaraktär.
Rörelsekostnaderna (exklusive goodwillavskrivningar) uppgick
till 278,9 MSEK för 2004, jämfört med 356,9 MSEK för föregående
år. Rörelsekostnaderna (exklusive goodwillavskrivningar) proforma för perioden 2003 uppgick till 607,8 MSEK. Kostnadsminskningen jämfört med föregående år är i huvudsak en effekt av de
personalneddragningsprogram samt den integration och samordning som genomförts i koncernen.
Goodwillavskrivningarna för året uppgick till 41,4 MSEK vilka är
hänförliga till de under 2003 genomförda förvärven av Personal
Chemistry och Biotage LLC.
Biotage redovisar en nettoförlust på 115,0 MSEK, motsvarande
–1,99 SEK per aktie, för 2004 jämfört med en nettoförlust på 244,4
MSEK, motsvarande –6,02 SEK per aktie, för föregående år. Proforma 2003 uppgick nettoförlusten till 425,8 MSEK.
Resultatförbättringen jämfört med föregående år beror på en
ökad försäljning samt avsevärt lägre kostnader. Kostnadsminskningen följer den plan som företaget antagit avseende integration
och samordning av verksamheterna.
Balansposter
Koncernens likvida medel uppgick till 31,4 MSEK per den 31 december 2004 jämfört med 74,9 MSEK per den 31 december 2003.
Beviljade outnyttjade krediter uppgick till 38,9 MSEK per den 31
december 2004. Koncernens räntebärande skulder uppgick till
54,2 MSEK per den 31 december 2004 jämfört med 33,0 MSEK
per den 31 december 2003.
Företaget hade totalt en goodwill per balansdagen på 332,2
MSEK. Denna är hänförlig till de under 2003 genomförda förvärven
av Personal Chemistry och Biotage LLC. Företaget har upprättat en
”impairment test” per bokslutsdagen. Denna beräkning visar att
någon nedskrivning av goodwillposten inte behövde göras. Övriga
immateriella anläggningstillgångar i form av patent och licensrättigheter uppgick till 21,0 MSEK samt balanserade utvecklingskostnader till 22,8 MSEK.
Det egna kapitalet per balansdagen uppgick till 523,1 MSEK
jämfört med 609,5 MSEK per den 31 december 2003. Det egna
kapitalet har tillförts 5,1 MSEK genom en nyemission till följd av
utnyttjande av optionsprogram från 1997. Vid en riktad nyemission i december som tecknades av Catella Healthcare tillfördes
det egna kapitalet 45,0 MSEK.
Investeringar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 19,6 MSEK, varav 11,7 MSEK aktiverades som utvecklingskostnader under 2004. Avskrivningar (exkl
goodwillavskrivningar) uppgick till 31,6 MSEK. Av dessa avsåg 7,1
MSEK avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader, 5,1 MSEK
avsåg patent och licensrättigheter och 19,4 MSEK var avskrivningar på materiella anläggningstillgångar.
Forskning och utveckling
Biotages strategi för forskning och utveckling är tydligt marknadsstyrd. Arbetet är till stor del inriktat på att utveckla nya produkter
genom att förbättra beﬁntlig teknologi och addera ny funktionalitet, snarare än forskning kring ny teknologi. Biotage investerade

Förvaltningsberättelse

under året 20 procent av omsättningen i forskning och utveckling. Företaget har som långsiktigt mål att ha en investeringsnivå
i forskning och utveckling på cirka 12 procent av omsättningen.
Se vidare sidan 14.
Personal
Per den 31 december 2004 var det totala antalet anställda inom
koncernen 221 personer, jämfört med 298 personer per den 31
december 2003.
Under året delade bolaget ut 446 000 personaloptioner till 203
anställda. Se vidare i not 20 på sidan 37.
Redogörelse för styrelsens arbete under året
Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen under året. Den ansvarar för bolagets övergripande strategiska inriktning och mål. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt
en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Dessa dokument revideras årligen. Styrelsens arbetsordning innehåller bland
annat regler rörande antal styrelsemöten och vilka ärenden som
skall behandlas. Den skriftliga instruktionen för verkställande direktören innehåller bland annat arbetsfördelning mellan styrelsen
och VD samt regleringar av VD:s befogenheter. För dotterbolagen
ﬁnns motsvarande arbetsordningar för styrelserna och skriftliga
instruktioner för verkställande direktörerna.
Företagets verkställande ledning ansvarar för bolagets dagliga
verksamhet och gör kontinuerlig avrapportering till styrelsen gällande bolagets ﬁnansiella situation samt uppdatering om affärsverksamheten. De viktigaste punkterna på styrelsens dagordning
har varit uppföljning av bolagets ekonomiska och ﬁnansiella utveckling, prognoser och budget, affärsplaner, strategisk utveckling, förslag till bemyndigande för styrelsen om nyemission av
aktier, beslut om nyemission av aktier, beslut om tilldelning av
personaloptioner samt information om den påverkan som övergången till IFRS har för år 2005.
Bolaget hade under 2004 en ordinarie bolagsstämma och en
extra bolagsstämma. Vid den extra bolagsstämman bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst
5 700 000 stamaktier.
Styrelsens kommittéer
Styrelsen har under året haft följande kommittéer.
Ersättningskommittéen har ansvar för att övervaka och initiera
företagets ersättningsnivåer och ledningens löner och förmåner.
Ersättningskommittén består av styrelseordförande Ove Mattsson (ordförande) samt styrelseledamöterna Björn Odlander och
Börje Ekholm. Ersättningskommittén sammanträdde vid 3 tillfällen under 2004.
Revisionskommittén övervakar frågor relaterade till den externa
ﬁnansiella rapporteringen och revisionen av företaget. Den skall
vara ett stöd till ledningen och fokusera sitt arbete på ﬁnansiella
frågor samt corporate governance. Revisionskommittén består
av styrelseledamöterna Anders Rydin (ordförande), Börje Ekholm
och Staffan Lindstrand. Revisionskommittéen sammanträder i anslutning till kvartalsboksluten och under 2004 höll kommittén 2
sammanträden.
Nomineringskommittén nominerar kandidater till företagets
styrelse. Nomineringskommittén består av styrelseordförande
Ove Mattsson (ordförande) samt Peder Fredriksson från Odlander & Fredriksson, Jan Sundberg från SEB Företagsinvest och Håkan Jansson från Investor. Nomineringskommittén sammanträdde
vid 3 tillfällen.
Moderbolaget
Koncernens moderbolag Biotage AB har helägda dotterbolag
i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland,
USA samt Japan.
Moderbolaget svarar för koncernledning, strategisk affärsutveckling samt administrativa funktioner på koncernnivå och mot
dotterbolag. Moderbolagets intäkter för 2004 uppgick till 70,1
MSEK (85,3) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till –29,4 MSEK (-176,1). Likvida medel vid periodens
utgång var 19,4 MSEK (22,8 per den 31 december 2003).
Övergång till IFRS 2005
Allmänt
Från och med den 1 januari 2005 kommer Biotages redovisningsprinciper att följa de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).
Biotages tidpunkt för övergång till redovisning enligt IFRS är den
1 januari 2004. Den ﬁnansiella informationen enligt svenska redovisningsprinciper för 2004 kommer att omräknas för att överensstämma med IFRS. Delårsrapporten för det första kvartalet 2005,

inklusive jämförelsetal för motsvarande perioder 2004, kommer
att vara den första ﬁnansiella rapport som upprättas enligt IFRS.
I samband med avgivande av den första delårsrapporten 2005
kommer också en fullständig redogörelse och redovisning av övergången från Biotages tidigare redovisningsprinciper till IFRS att
presenteras i enlighet med IFRS.
Företaget har genomfört en strukturerad inventering av samtliga
poster i koncernens resultat- och balansräkningar som framlagts
i årsredovisningen för 2003 och i de delårsrapporter som avgivits
under 2004. Vid denna process har redovisade uppgifter jämförts
med bestämmelserna i IFRS och erforderliga justeringar och principändringar har dokumenterats.
Övergångsregler
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 ”First-time
Adoption of International Reporting Standards”. Generellt ställer IFRS 1 krav på att ett bolag tillämpar de redovisningsprinciper
som gäller enligt IFRS retroaktivt för att fastställa ingående balans
enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är
dock tillåtna och Biotage har valt att tillämpa följande:
– IFRS 3 ”Business combinations” tillämpas framåtriktat på
förvärv som genomförs från och med övergångsdatumet
1 januari 2004.
– Biotage kommer att redovisa aktierelaterade ersättningar i
enlighet med IFRS 2 på aktierelaterade ersättningar som
tilldelats efter den 7 november 2002 och inte intjänats per den
1 januari 2005.
I enlighet med övergångsreglerna för IAS 39 ”Financial Instruments: Measurement and Recognition” kommer Biotage tillämpa
IAS 39 från och med 1 januari 2005 och kommer inte att omräkna
jämförelsesiffror avseende 2004.
IFRS 5 ”Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations” tillämpas från och med 1 januari 2005 i enlighet med
övergångsreglerna i IFRS 5. Vid beräkning av jämförelsesiffror för
2004 kommer IAS 35 ”Discontinued Operations” tillämpas, vilken
i allt väsentlig överensstämmer med RR 19 Verksamheter under
avveckling.
Övergången till IFRS och dess konsekvenser för redovisat resultat och ekonomisk ställning i koncernen ﬁnns utförligare beskrivet
i not 25 på sidan 40.
Framtidsutsikter
Bolagets långsiktiga ﬁnansiella mål är att nå en årlig organisk
tillväxt på minst 10 procent och en rörelsemarginal på 15 procent.
Händelser efter balansdagen
Biotage avser att förvärva reagensverksamheten från amerikanska
Argonaut Technologies Inc. Under mars utökades erbjudandet till
att även omfatta verksamheten för processinstrument, så att hela
verksamheten inom Argonaut ingår. Genomförs förvärvet stärks
Biotages erbjudande inom läkemedelskemi och bolaget får ett
komplett produktsortiment inom mikrovågssyntes, reningssystem
och reagens som möjliggör snabbare och effektivare framtagande
av nya läkemedelskandidater. De förvärvade verksamheterna omsatte i fjol cirka 140 Mkr. Köpeskillingen uppgår till cirka 145 Mkr.
Förvärvet ska slutgiltigt godkännas genom en bolagsstämma i
Argonaut Technologies. Biotage har erhållit kortfristig bankﬁnansiering för förvärvet som betalas kontant. Bolaget utvärderar olika
ﬁnansieringsalternativ och kommer inom kort att presentera en
långsiktig ﬁnansieringslösning. I händelse av en nyemission så har
nuvarande huvudaktieägarna HealthCap, Investor Growth Capital
samt Catella Healthcare Investments förbundit sig att garantera
denna nyemission uppgående till hela köpeskillingen.
Förslag till behandling av ansamlad förlust
Koncernen
Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräkningen
uppgår till 806,8 MSEK. Avsättning till bundet eget kapital föreslås ej.
Moderbolaget
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade
förlusten 749,8 MSEK, överförs i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande redovisningsprinciper och noter.
* Jämförelsesiffror inom parentes i årsredovisningen avser proforma 2003 såvida annat ej anges. Proforma 2003 har ej varit
föremål för granskning av bolagets revisor.
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Ekonomisk översikt

Fem år i sammandrag
DEFINITIONER
Bruttovinstmarginal i %
Bruttovinst i förhållande till nettoomsättning.
Resultat per aktie
Årets nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till
eget kapital.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter ﬁnansiella poster plus
ﬁnansiella kostnader i förhållande till
ﬁnansiella kostnader.
Avkastning på eget kapital
Årets nettoresultat i förhållande till genomsnittliget eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus ﬁnansiella intäkter
i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke
räntebärande skulder inklusive avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital
har beräknats som sysselsatt kapital vid
räkenskapsårets början plus sysselsatt
kapital vid räkenskapsåret slut dividerat med två.

Fem år i sammandrag
Nyckeltal, belopp i KSEK om inget annat anges
Koncernen
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttovinstmarginal
Resultat efter ﬁnansiella poster
Resultat per aktie, SEK
Balansomslutning
Soliditet
Medelantal anställda, antal
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital

2004

2003

2002

2001

2000

366 649
218 254
59,5%
-114 805
-1,99
695 151
75,3%
246
10,4%
neg
-20,3%
-16,3%

173 652
104 898
60,4%
-244 235
-6,02
826 653
73,7%
166
5,4%
neg
-39,9%
-33,5%

97 581
67 169
68,8%
-148 530
-4,84
678 036
90,9%
151
0,0%
neg
-24,0%
-21,2%

108 176
77 621
71,8%
-137 097
-3,96
846 817
92,7%
125
0,0%
neg
-16,1%
-16,0%

46 223
35 602
77,0%
-78 108
-2,60
973 573
94,8%
63
0,0%
neg
-15,2%
-15,1%

Moderbolaget
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttovinstmarginal
Resultat efter ﬁnansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital

70 051
35 427
50,6%
-29 400
717 290
89,7%
0,0%
neg
-4,6%
-1,5%

85 327
41 721
48,9%
-176 144
700 019
89,0%
0,0%
neg
-30,1%
-24,6%

96 584
61 104
63,3%
-319 307
597 919
91,8%
0,0%
neg
-47,1%
-16,8%

98 307
68 469
69,6%
-69 287
943 513
94,3%
0,0%
neg
-14,9%
-7,5%

51 901
38 109
73,4%
-44 386
1 006 016
95,1%
0,0%
neg
-8,1%
-8,3%

Kvartalsöversikt för två år
MSEK
Koncernen
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttovinstmarginal i %
Nettoresultat

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

2004
kv 4
106,2
62,9
59,2
-20,2

kv 3
84,5
51,7
61,3
-41,4

2004
57 870 069
58 387 498
64 042 108

kv 2
88,9
54,4
61,1
-22,3

kv 1
87,0
49,3
56,6
-31,2

2003
40 584 205
41 007 908
57 792 108

2003
kv 4
105,1
64,5
61,4
-54,7

2002
34 770 100
35 430 362
34 770 100

kv 3
27,4
16,3
59,5
-116,9

kv 2
17,0
7,7
45,3
-42,6

2001
34 769 875
36 253 375
34 770 100

kv 1
24,2
16,4
67,8
-30,0

2000
29 997 400
31 879 928
34 767 400

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning proforma återﬁnns i not 24

Belopp i KSEK
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat

Not
2, 3
3, 6

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster

6
4, 6
6

Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
Goodwillavskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella investeringar:
Ränteintäkter från fordringar på koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är långfristiga ﬁnansiella tillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Finansnetto
Resultat efter ﬁnansiella poster
Skatter
Årets resultat
Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning (*)

6

7
8
9

10

Koncernen
2004
2003
366 649
173 652
-148 395
-68 754
218 254
104 898

Moderbolaget
2004
2003
70 051
85 327
-34 624
-43 606
35 427
41 721

-164 835
-39 340
-76 365
11 535
-9 922
-

-112 510
-41 783
-82 533
1 456
-17 743
-103 754

-30 013
-20 767
-18 904
17 377
-1 525
-

-50 961
-31 245
-55 386
1 456
-12 523
-57 579

-278 927
-60 673
-41 383
-102 056

-356 867
-251 969
-9 220
-261 189

-53 832
-18 405
0
-18 405

-206 238
-164 517
0
-164 517

0

0

6 060

5 928

2 667
273
-15 689

47 327
2 865
-33 238

2 667
146
-19 867

12 978
1 618
-32 151

-12 749
-114 805
-216
-115 021

16 954
-244 235
-162
-244 397

-10 994
-29 400
0
-29 400

-11 627
-176 144
0
-176 144

-1,99
-1,99

-6,02
-6,02

(*) 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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Balansräkning

Balansräkning
Belopp i KSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten
Patent- och licensrättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Not

22 789
20 999
332 209
375 997

18 279
21 183
402 567
442 029

9 308
9 308

8 649
8 649

14
15
16

42 028
8 420
38 879
89 327

47 657
9 175
50 771
107 603

-

8 625
18 721
27 346

17

45 783
1 390
47 173
512 497

45 783
985
46 768
596 400

561 191
70 530
45 783
677 504
686 812

541 486
45 783
587 269
623 264

28 080
2 940
39 305
4 640
74 965

8 900
3 089
64 050
76 039

-

8 900
2 100
19 261
0
30 261

66 232
5 957
4 103
76 292

65 717
8 732
4 865
79 314

2 319
8 032
134
592
11 077

13 694
5 737
2 817
1 447
23 695

31 397
182 654
695 151

74 900
230 253
826 653

19 401
30 478
717 290

22 799
76 755
700 019

18

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Halvfabrikat
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbeten

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Moderbolaget
2004
2003

11
12
13

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
2004
2003

19

Balansräkning

Belopp i KSEK
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

Not

20

Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

Koncernen
2004
2003

Moderbolaget
2004
2003

64 042
1 265 883
1 329 925

57 792
1 263 487
1 321 279

64 042
1 329 500
1 393 542

57 792
1 285 589
1 343 381

-691 778
-115 021
-806 799
523 126

-467 383
-244 397
-711 780
609 499

-720 375
-29 400
-749 776
643 767

-544 529
-176 144
-720 673
622 708

Avsättningar

21

8 570

32 740

307

16 211

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut

22

34 668
34 668

32 990
32 990

-

-

19 509
47 548
7 473
54 257
128 787
695 151

53 636
12 445
85 343
151 424
826 653

76
3 302
46 516
3 175
20 147
73 217
717 290

19 159
1 602
5 188
35 151
61 100
700 019

51 450
33 724
3 010
-

150
4 626
-

22 500
-

-

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Spärrade bankmedel
Ansvarsförbindelser
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Förändring av eget kapital

Förändring av
eget kapital
Koncernen
Belopp i KSEK
Eget kapital 1 januari 2002
Förändringar under 2002:
Årets resultat 2002
Eget kapital 31 december 2002
Förändringar under 2003:
Nyemission
Valutakursdifferenser
Förskjutning mellan fritt och bundet kapital
Årets resultat 2003
Eget kapital 31 december 2003
Förändringar under 2004:
Nyemissioner
Valutakursdifferenser
Förskjutning mellan fritt och bundet kapital
Årets resultat 2004
Eget kapital 31 december 2004

Moderbolaget
Belopp i KSEK
Eget kapital 1 januari 2002
Förändringar under 2002:
Årets resultat 2002
Eget kapital 31 december 2002
Förändringar under 2003:
Nyemission
Årets resultat 2003
Eget kapital 31 december 2003
Förändringar under 2004:
Nyemissioner
Erhållna koncernbidrag från dotterföretag
Årets resultat 2004
Eget kapital 31 december 2004

I eget kapital per 31 december 2004 ingår
valutakursdifferenser om totalt

Aktiekapital
34 770

Bundna
reserver
1 054 360

Fria
reserver
-304 591

Summa
eget kapital
784 539

34 770

1 054 360

-168 378
-472 969

-168 378
616 161

23 022

227 179
-21 602
3 550

9 136
-3 550
-244 397
-711 780

250 201
-12 466
0
-244 397
609 499

50 162
-21 514
0
-115 021
523 126

57 792

1 263 487

6 250

43 912
-23 570
-17 946

64 042

1 265 883

2 056
17 946
-115 021
-806 799

Aktiekapital
34 770

Bundna
reserver
1 058 410

Fria
reserver
-205 572

Summa
eget kapital
887 608

34 770

1 058 410

-338 957
-544 529

-338 957
548 651

23 022

227 179
-176 144
-720 673

250 201
-176 144
622 708

1 329 500

296
-29 400
-749 776

50 162
296
-29 400
643 767

-45 172

11 224

Antal aktier
34 770 100
0
23 022 008
57 792 108
6 250 000
64 042 108

Röst per aktie
1

57 792

1 285 589

6 250

43 912

64 042

Antal aktier och röster
31 december 2001
Förändring under 2002
Nyemission under 2003
31 december 2003
Nyemissioner under 2004
31 december 2004

Nominellt belopp per aktie är 1 SEK.

1
1
1
1

Antal röster
34 770 100
0
23 022 008
57 792 108
6 250 000
64 042 108

Kassaﬂödesanalys

Kassaﬂödesanalys
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet

Koncernen
2004
2003

Moderbolaget
2004
2003

-114 805
83 189
-31 616

-244 235
112 126
-132 109

-29 400
8 340
-21 060

-176 144
78 861
-97 283

Betald skatt
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-216

-162

0

0

-31 832

-132 271

-26 486

-97 283

Kassaﬂöde från förändring av rörelsekapital:
Ökning av varulager
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av övriga skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-6 353
-515
598
-59 784
-97 886

-4 027
-2 453
18 956
19 530
-100 265

30 262
11 374
1 243
-3 788
18 032

-581
952
-15 888
17 399
-95 401

-15 079
-4 500

-13 935
-3 028

-3 276
-82
22 002

-4 552
-1 995

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av kortfristiga placeringar
Försäljning av långfristiga placeringar
Förvärv av långfristiga värdepapper
Förvärv av dotterbolag
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner
Upptagna lån
Erhållna återbetalningar på fordringar
Amortering av skuld
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

-841

-20 420

71 700
374 387
-45 783
-229 407
-822
153 112

50 162
24 868
342

-19 705
-70 530
-71 591

71 700
374 387
-45 783
-284 765
1 781
110 773

50 162

75 372

-256
-256

50 162

0

-42 934
74 900
-569
31 397

52 591
25 655
-3 346
74 900

-3 398
22 799
0
19 401

15 372
7 427
0
22 799

Tilläggsupplysningar:
Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga poster
Summa

72 975
10 214
83 189

94 212
17 914
112 126

8 057
283
8 340

35 684
43 177
78 861

Utbetalda räntor

15 689

33 238

19 867

32 151

Årets kassaﬂöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Förvärvade verksamheter
Goodwill
Anläggningstillgångar
Rörelsetillgångar
Likvida medel
Avsättningar
Nettoskuld
Rörelseskulder
Summa nettotillgångar inkl goodwill

411 142
108 079
83 719
32 218
-13 841
-34 048
-72 895
514 374

Apportemission
Utbetald köpeskilling
Likvida medel i förvärvade bolag
Påverkan på koncernens likvida medel

252 749
261 625
-32 218
229 407

27

28

Redovisningsprinciper

Redovisnings- och
värderingsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med
Årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden
från Redovisningsrådet.
Som en anpassning till International Financial Reporting Standard – IFRS – har under 2004 en ny rekommendation utgiven av
Redovisningsrådet trätt i kraft. Tillämpningen av den nya rekommendationen RR 29 Ersättningar till anställda (IAS 19) har inte haft
någon väsentlig påverkan på resultatet för 2004 och den ekonomiska ställningen per 31 december 2004. Se vidare beskrivning av
redovisningsprincip för pensioner nedan.
Samma redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas även
för moderbolaget om inte annat anges.
Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i
denna årsredovisning.
Användning av bedömningar
För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed
måste företagets ledning göra bedömningar och antaganden som
påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt.
Faktiskt utfall kan senare skilja sig från dessa bedömningar. Det
ekonomiska utfallet under 2004 har inte givit anledning till ändrad
värdering av de bedömningar som låg till grund för upprättandet
av den ﬁnansiella informationen i årsredovisningen för 2003. Detsamma gäller för de delårsrapporter som utgivits under 2004.
Redovisningsprinciper och värdering av tillgångar och skulder är
desamma i denna årsredovisning som i årsredovisningen för 2003
med undantag för anpassning till ovan nämnda utgivna rekommendation från Redovisningsrådet. Vidare har från och med 2004
samtliga utländska dotterföretag klassiﬁcerats som självständiga
och redovisas därför enligt dagskursmetoden.
Klassiﬁcering av balansposter
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsenligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsenligt
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv
månader räknat från balansdagen.
Koncernredovisningen
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning RR 1:00 och i koncernbokslutet har förvärvsmetoden tillämpats.
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga
dotterföretag i enlighet med årsredovisningslagens deﬁnition.
Effekterna av alla koncerninterna transaktioner som intäkter och
kostnader, fordringar och skulder samt orealiserat resultat och
koncernbidrag har eliminerats.
Förvärvsmetoden
Förvärvsmetoden innebär att tillgångar och skulder värderas till
verkliga värden i enlighet med upprättad förvärvskalkyl. Om förvärvsvärdet överstiger verkligt värde av förvärvade nettotillgångar
redovisas överskjutande belopp som goodwill. Goodwill redovisas
som en tillgång i koncernbalansräkningen och skrivs av över beräknad ekonomisk livslängd (för Biotages del över 10 år). Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas
i koncernens balansräkning i en kapitalandel och en skattedel.
Kapitalandelen förs till bundna reserver och skattedelen redovisas som avsättning.

Tillämpningen av IFRS regelverk innebär att Biotage från och
med 1 janauari 2005 inte längre löpande skall resultatföra avskrivningar på sin goodwillpost i koncernbalansräkningen. I stället skall
en prövning göras om det föreligger något nedskrivningsbehov av
goodwillposten. Vidare betyder övergången till IFRS att kraven på
att koncernmässiga övervärden som kan uppkomma vid förvärv
av dotterföretag skall fördelas mellan olika materiella och immateriella tillgångsposter skärps.
Omräkning av utländska dotterföretag
Samtliga verksamheter i koncernens utländska bolag har med
hänsyn till verksamheten art och ﬁnansiering bedömts vara självständiga enheter.
Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterföretags
resultat- och balansräkningar har den s.k. dagskursmetoden
använts. Samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagens balansräkningar har omräknats till balansdagens kurs och samtliga
poster i resultaträkningen till årets genomsnittskurs. Uppkomna
omräkningsdifferenser har förts direkt till eget kapital.
Proformaresultat för 2003 som jämförelse med
verkligt utfall för 2004
I september 2003 förvärvade bolaget Personal Chemistry i Uppsala AB och i oktober 2003 förvärvade bolaget Biotage LLC i USA.
Från den 1 november 2003 konsoliderar Biotage AB de förvärvade
bolagen och deras dotterföretag. Resultaträkning proforma för
2003 som återﬁnns i not 24 på sidan 39 utvisar det resultat som
skulle uppkommit i koncernen om konsolidering av de förvärvade
bolagen skett under hela räkenskapsåret 2003. Resultaträkningen
proforma kan i not 24 jämföras med den legala resultaträkningen
för 2004 som även ﬁnns intagen på sidan 23 i denna årsredovisning.
Intäktsredovisning
Biotage AB utvecklar och säljer system, reagens, tillbehör, reservdelar och tjänster på global bas, via dotterbolag direkt till slutanvändare samt genom distributörer.
Försäljningen redovisas netto efter mervärdesskatt, punktskatter och rabatter.
Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är
förknippade med ägande övergått från säljaren till köparen och
acceptans lämnats av kunden vilket normalt inträffar i samband
med leverans.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten.
Kostnader för utvecklingsarbeten är balansförda i koncernen från
2002 i enlighet med RR 15.
De balanserade kostnader speglar bolagets ambition att marknadsföra och sälja ett brett sortiment av produkter inom den närmaste framtiden. Utvecklingsprojekt balanseras när de motsvarar kriterierna i företagets projektmanual, vilket innebär att dess
resultat bedöms kunna avsättas på sunda företagsekonomiska
villkor.
Tillämpade kriterier överensstämmer med de krav för balansföring av utgifter som rekommendationen anger. Balanserade utvecklingskostnader skrivs av över tillgångens beräknade ekonomiska livslängd vilken normalt utgör 3 år.

Redovisningsprinciper

Patent- och licensrättigheter
Patent- och licensrättigheter redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella
nedskrivningar. Avskrivningstiden utgörs av nyttjandeperioden
vilken för patent maximalt uppgår till patentskyddets giltighetstid
som normalt är 8 – 20 år.
Goodwill
Redovisad goodwill i koncernens balansräkning utgörs av skillnaden mellan dotterbolagsandelarnas anskaffningsvärde och förvärvade nettotillgångars verkliga värde. Goodwill upptas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan. Avskrivningstiden för goodwill är 10 år. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms regelbundet i anslutning till upprättandet av
koncernens ﬁnansiella rapporter till marknaden.
Som tidigare redogjorts för under avsnittet koncernredovisningen upphör den fortlöpande avskrivningen av goodwillposten i och
med övergången den 1 januari 2005 till redovisning enligt IFRS.
Eventuell värdeminskning av goodwillposten kommer i stället att
återspeglas i en nedskrivning efter prövning enligt företagsekonomisk modell s.k. ”impairment test”.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
och avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningstiden baseras på ekonomisk livslängd och fördelas linjärt.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Produktionsverktyg
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer
Övriga materiella anläggningstillgångar

40 år
5 år
10 år
3 år
5 år

Ordinarie underhålls- och reparationskostnader resultatförs under
de perioder de uppkommer.
I och med övergången till IFRS den 1 januari 2004 kommer Biotage att tillämpa s.k. komponentavskrivning för byggnader. Det
betyder att årlig avskrivningskostnad stiger men ökningen är begränsad.
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag och fordringar hos koncernföretag redovisade i moderbolaget är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och nyttjandevärden.
Beträffande uppskjuten skatt hänvisas till avsnittet om skatter
nedan.
Övriga ﬁnansiella anläggningstillgångar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
NEDSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje rapporteringstillfälle granskar koncernen i enlighet med
RR 17 redovisade värden för materiella och immateriella tillgångar
för att bedöma om det föreligger indikationer på att någon tillgång
har minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde för att en eventuell värdenedgång skall kunna fastställas. Om det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för den
enskilda tillgången beräknar koncernen i stället återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet som tillgången hör till.
Om återvinningsvärdet för en tillgång eller kassagenererande
enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs
det redovisade värdet ned till återvinningsvärdet.
LEASING
Samtliga i koncernen upprättade leasingavtal är ur redovisningssynpunkt att betrakta som operationella vilket innebär att leasingkostnaden kostnadsförs över leasingavtalets löptid.

VARULAGER
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Vid bestämning av anskaffningsvärdet är FIFO-metoden tillämpad. Varulagrets värde justeras för eventuella inkuranta varors värde.
FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor efter balansdagens kurs. Orealiserade kursvinster och
kursförluster på operativa fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet medan orealiserade kursvinster och kursförluster på
ﬁnansiella tillgångar och skulder redovisas i ﬁnansnettot.
FINANSIELLA INSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kassa och bank, kortfristiga placeringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Efter en inventering som under 2004 genomförts av koncernföretagens ﬁnansiella tillgångar och skulder kan konstateras att
koncernen inte har några derivatinstrument.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas netto efter reservering för befarade
kundförluster.
SKATTER
Koncernens inkomstskatter består av aktuell och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas enligt den s.k.
balansräkningsmetoden, vilket innebär att en jämförelse mellan
redovisade och skattemässiga värden på bolagets tillgångar respektive skulder görs. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket beloppet utgör den uppskjutna
skattefordringen eller skatteskulden.
Biotage AB och dess dotterföretag har betydande skattemässiga
underskottsavdrag. Det råder osäkerhet om i vilken takt dessa
kommer att kunna tas i anspråk för att avräknas mot skattemässiga överskott. Av den orsaken redovisar Biotage inte någon uppskjuten skattefordran i koncernbalansräkningen.
PENSIONER
Premier avseende avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. Biotage har inga förmånsbestämda pensionsplaner förutom den svenska ITP-planen. För räkenskapsåret 2004 har
bolaget inte haft tillgång till information som gör det möjligt att
redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas
därför som en avgiftsbestämd plan tills dess att information ﬁnns
tillgänglig som möjliggör att redovisa den som en förmånsbestämd
pensionsplan.
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas om ett åtagande föreligger som följd av
inträffade händelser. Vidare måste det bedömas som troligt att ett
utﬂöde av resurser kommer att erfordras för att reglera åtagandet
samt att beloppet måste kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Avsättningar för garanti för sålda produkter baseras på gällande
garantivillkor, garantikostnader för tidigare perioder och bedömt
kvalitetsläge. Garantiperioden är ett år förutom i Tyskland där den
är två år.
LÅNEKOSTNADER
Kostnader för upptagande av krediter som till exempel uttagande
av pantbrev resultatförs till fullo då de uppkommer. Eventuella
kostnader för upptagande av nya krediter efter 1 januari 2005 kommer att periodiseras över kreditavtalets löptid.
TRANSFERPRISER
Transaktioner mellan bolag inom koncernen har prissatts på ett
liknande sätt som de som skett till bolagens distributörer.
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RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie beräknas i enlighet med RR18 vilket innebär att
koncernens resultat efter skatt divideras med antal utestående
aktier. Vid beräkning efter utspädning antas att värdepapper t ex
aktieoptioner som potentiellt kan orsaka utspädning omvandlas
till stamaktier. Beräkningarna baseras på det vägda medelantalet utestående aktier under året. 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.

Kostnad för sålda varor
Kostnader för sålda varor består av:
– ersättningar till underleverantörer där företaget lagt ut
produktion
– råmaterial för produktionen
– löner och övriga personalkostnader för produktionspersonal
– lokalkostnader
– förpacknings- och fraktkostnader
– avskrivningar på produktionsanläggningarna
– andel av gemensamma kostnader

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaﬂödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendation RR7. Det redovisade
kassaﬂödet omfattar endast transaktioner som medför in- och
utbetalningar.

Försäljningskostnader
Försäljningskostnader består huvudsakligen av löner, övriga personalkostnader och resekostnader för koncernens försäljningsoch marknadsföringspersonal samt kostnader för marknadsföringskampanjer, inklusive ersättningar till reklambyråer och
kostnader för produktion av försäljningsmaterial. Försäljningskostnaderna inkluderar även en del av gemensamma kostnader.

Klassiﬁcering av resultaträkningens poster
Företaget redovisar en funktionsindelad resultaträkning. Rörelsens kostnader delas upp i kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrationskostnader samt kostnader för forskning
och utveckling. Funktionsindelad resultaträkning är vald med hänsyn till att andra bioteknik- och läkemedelsföretag vars aktier är
marknadsnoterade vanligtvis också redovisar en funktionsindelad
resultaträkning. Det underlättar därför för läsare som önskar göra
jämförelser mellan företagen om dessa använder samma schema
för resultaträkningen.
Gemensamma kostnader för företaget såsom kontorsmaterial, elektrisk kraft, städning av lokaler, hyra av kontorsmaskiner,
telefon och porto etc har fördelats på respektive funktion. Fördelningen har baserats på ianspråkstagna utrymmen och antalet
anställda.

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna består främst av löner och övriga personalkostnader för koncernledning, ekonomi- och annan administrativ personal. Till administrationskostnaderna hänförs sig dessutom kostnader för juridiskt biträde, revision och affärsutveckling
samt andel av gemensamma kostnader.
Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnaderna består av
– löner och övriga personalkostnader
– patentkostnader
– arvoden till konsulter och externa leverantörer för utveckling
av instrument och programvaror till dessa
– materialkostnader för prototyper och testenheter
– avskrivningar på balansförda utvecklingskostnader
– andel av gemensamma kostnader
– övriga kostnader i samband med formgivning, utveckling,
testning och förbättring av koncernens produkter.

Noter

Noter
Not 1
Medelantal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter
Styrelse och ledande befattningshavare
Ledamöter och befattningshavare presenteras på sidan 43-44.

Fördelning av löner och ersättningar per land
och på moderbolaget

Koncernen
Styrelse
Kvinnor
Män
Summa

Styrelse och VD
Moderbolaget
Dotterbolag i Sverige
Summa

Koncernledning
Kvinnor
Män
Summa
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
Andra ledande befattningshavare
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar

2004

2003

0
9
9

0
8
8

1
3
4

0
4
4

85
161
246

73
93
166

5 544
7 337
7 743
6 179
131 485 100 475
144 772 113 991

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Styrelsen och verkställande direktören
Andra ledande befattningshavare
Övriga anställda
Totalt sociala avgifter enligt lag och avtal

2 065
1 010
23 544
26 619

1 747
1 471
23 918
27 136

Pensionskostnader
Styrelsen och verkställande direktören
Andra ledande befattningshavare
Övriga anställda
Totalt pensionskostnader

1 359
695
10 059
12 113

1 071
2 518
7 678
11 267

Totala löner, sociala avgifter
och pensionskostnader

Medelantal anställda med fördelning på
moderbolaget och land
2004
Varav
Totalt
män
Moderbolaget i Sverige
45
22
Dotterföretag i Sverige
46
37
USA
122
80
Storbritannien
16
10
Tyskland
9
6
Frankrike
1
1
Japan
7
5
Summa anställda,
länderfördelade
246
161

183 503 152 394

2003
Varav
Totalt
män
90
47
14
11
46
25
7
4
6
4
1
1
2
1
166

93

Andra ledande befattningshavare
Moderbolaget
Dotterbolag i Sverige
USA
Summa
Övriga anställda
Moderbolaget
Dotterbolag
Sverige
USA
Storbritannien
Tyskland
Frankrike
Japan
Totalt i dotterföretag
Totalt i koncernen

2004

2003

5 544
0
5 544

7 337
0
7 337

1 080
1 462
13 311
15 853

4 816
1 038
325
6 179

19 575

40 158

25 337 10 923
60 620 39 304
7 715
4 393
6 680
4 230
538
778
2 910
689
103 799 60 317
144 772 113 991

Fördelning av sjukfrånvaro för de svenska bolagen
i procent av arbetstid
2004
Sjukfrånvaro för samtliga anställda
0,8
Andel sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro
0,0
Sjukfrånvaro för kvinnor
0,8
Sjukfrånvaro för män
0,8
Sjukfrånvaro för personal 29 år eller yngre
0,4
Sjukfrånvaro för personal 30 - 49 år
0,8
Sjukfrånvaro för personal 50 år eller äldre
0,9

2003
1,1
0,0
1,4
0,8
1,2
1,1
0,9
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Noter
Villkor för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode har ej utgått för kommittéarbete. Ersättning till verkställande direktören/koncernchefen Jeff Bork utgörs av grundlön, fast ersättning utöver grundlön,
övriga förmåner samt pension. Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner
samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 3
personer som tillsammans med verkställande direktören/koncern-

chefen utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning, se sidan 44.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.Det utgår
dock inte någon rörlig ersättning till verkställande direktören/koncernchefen Jeff Bork. För andra ledande befattningshavare är den
rörliga ersättningen maximerad till 50% av grundlönen.
Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören/koncernchefen samt till andra ledande befattningshavare
utgår som del av den totala ersättningen.

Ersättningar och övriga förmåner under 2004

Styrelsens ordförande Ove Mattsson
Övriga styrelseledamöter
Verkställande direktören/
koncernchefen Jeff Bork
Övriga ledande befattningshavare
Summa

Styrelsearvode
300 000
720 000

1 020 000

Rörlig
Grundlön ersättning

4 000 000
7 743 078
11 743 078

Verkställande direktören/koncernchefen
Verkställande direktören/koncernchefen Jeff Bork har en grundlön som uppgår till 250 000 kronor per månad. Övriga förmåner
utgörs av tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Därutöver skall utgå
fast ersättning, pension och avgångsvederlag enligt beskrivning
nedan.
Bonus
Till verkställande direktören/koncernchefen Jeff Bork utgår inte
någon rörlig ersättning. Istället utgår en fast ersättning med
1 000 000 kronor per år för åren 2004, 2005 och 2006. För andra
ledande befattningshavare baserades bonus för 2004 på grundlön.
Pensioner
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionsåldern för nuvarande verkställande direktören/koncernchefen Jeff
Bork är 65 år.
Pensionspremien skall uppgå till 30% av den pensionsgrundande
lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen.

492 187
492 187

Övriga PensionsÖvrig
förmåner
kostnad ersättning

92 723
123 691
216 414

1 358 583
695 008
2 053 591

0

Summa
300 000
720 000
5 451 306
9 053 964
15 525 270

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören/koncernchefen Jeff
Bork gäller en uppsägningstid från bolaget om 12 månader och
från verkställande direktören/ koncernchefen om 6 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida (som ej grundas på att verkställande direktören/koncernchefen grovt åsidosatt sina åligganden mot
bolaget), eller vid uppsägning från verkställande direktören/koncernchefen till följd av ett förvärv av mer än 50% av aktierna i bolaget, utges ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget är inte pensions- eller semesterlönegrundande. Vid uppsägning från verkställande direktören/koncernchefen
sida i annat fall utgår inget avgångsvederlag (dock kan ersättning
för ett konkurrensförbud för verkställande direktören/koncernchefen komma att utges i sådant fall). Mellan bolaget och andra
ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid
om 2-12 månader.

Finansiella instrument
Program från 2002
Antal personaloptioner1

Program från 2003
Antal personaloptioner2

Program från 2004
Antal personaloptioner3

0
18 000
18 000

0
42 000
42 000

0
90 000
90 000

Verkställande direktören/
koncernchefen Jeff Bork
Övriga ledande befattningshavare

Kommentarer till tabellen:
Under 2004 har verkställande direktören/koncernchefen Jeff Bork
inte tilldelats några ﬁnansiella instrument. Övriga ledande befattningshavare har tilldelats sammanlagt 90 000 personaloptioner
under 2002-planen – program plan 2004. Villkoren för programmet, samt uppgifter om samtliga utestående optioner i bolaget
återﬁnns i not 20. För uppgift om styrelseledamöternas och ledningens totala innehav av ﬁnansiella instrument i bolaget, se sidorna 43-44.
1

Avser innehav per den 31 december 2004.
Avser innehav per den 31 december 2004.
3
Avser innehav per den 31 december 2004.
2

Beredning- och beslutsprocess
Ersättningskommittén har under året givit styrelsen rekommendationer avseende principer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa rekommendationer har innefattat proportioner
mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningskommittén har vidare föreslagit kriterier
för bedömning av bonusutfall, tilldelning och storlek av ersättning
i form av ﬁnansiella instrument m.m., samt pensionsvillkor och
avgångsvederlag. Styrelsen har diskuterat ersättningskommitténs förslag och fattat beslut med ledning av kommitténs rekommendationer.
Ersättningar till verkställande direktören/koncernchefen för
verksamhetsåret 2004 har beslutats av styrelsen utifrån ersättningskommitténs rekommendation. Ersättningar till andra ledande
befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter
samråd med styrelsens ordförande. För uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och arbetsordning, se sidan 21.

Noter
Not 2
Rapportering per segment
Koncernens verksamhet är sedan 1 november 2003 organiserat i
två affärsområden, Discovery Chemistry och Biosystems. Dessa
två affärsområden utgör primära segment för koncernens verksamhet. För större delen av 2003 fanns enbart ett affärsområde i
koncernen, Biosystems. Genom förvärven under hösten 2003 av
Personal Chemistry i Uppsala AB och Biotage LLC tillkom affärsområdet Discovery Chemistry.
Jämförelsesiffrorna för 2003 för affärsområdet Discovery ChePrimära segment
Belopp i KSEK
Biosystems
Extern nettoomsättning
98 436
Kostnad för sålda varor
-40 799
Bruttoresultat
57 637
Rörelsens kostnader
-105 277
Rörelseresultat före
goodwillavskrivningar
-47 641
Goodwillavskrivningar
0
Rörelseresultat
-47 641
Finansnetto
Resultat efter ﬁnansiella poster
Skatter
Årets resultat

mistry utgörs av ett proformaresultat för helåret 2003. Siffrorna
blir därför inte direkt jämförbara med de jämförelsesiffror för 2003
som redovisas i konernens resultaträkning. Årsjämförelsen där
utgörs av den legala resultaträkning som intagits i årsredovisningen för 2003.
Sekundära segment utgörs av de geograﬁska marknaderna för
avsättning av koncernens produkter. De sekundära segmenten
indelas i Europa, USA och övriga världen.

2004
Discovery
Övrig
Chemistry verksamhet
268 213
0
-107 595
0
160 618
0
-171 099
-2 551
-10 481
-41 383
-51 865

-2 551
-2 551

Fördelning av intäkterna
på intäktsslag
Varuförsäljning
Tjänsteuppdrag
Royalty
Summa
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Total
366 649
-148 394
218 254
-278 927

Biosystems
97 137
-40 401
56 736
-292 588

-60 673
-41 383
-102 056
-12 749
-114 805
-216
-115 021

-235 851

2003
Discovery
Övrig
Chemistry verksamhet
264 914
-109 716
155 198
0
-308 806
-6 377

-235 851

-153 609
-46 569
-200 178

421 575
98 512
520 087

0
31 406
31 406

512 497
182 654
695 151

89 225
54 433

400 748
119 340

33 153
-1 747

523 126
172 025

143 658

520 087

31 406

695 151

895

18 685

19 580

-8 349

-64 625

-72 974

43 654
48 341
6 441

86 655
149 692
31 866

130 309
198 034
38 307

35 508
54 017
7 612

101 204
134 743
28 967

98 436

268 213

0

366 650

97 137

264 914

Redovisat värde på tillgångar
Europa
127 941
USA
15 717
Övriga världen
0
Summa tillgångar
143 658

248 707
241 674
29 706
520 087

25 471
5 153
782
31 406

402 119
262 544
30 488
695 151

0

11 842
6 662
1 076
19 580

Årets investeringar i
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Årets avskrivningar
enligt plan
Sekundära segment
Belopp i KSEK
Extern nettoomsättning
Europa
USA
Övriga världen
Summa extern
nettoomsättning

Årets investeringar i
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Europa
USA
Övriga världen
Summa tillgångar

-6 377

-395 837
-46 569
-6 377 -442 406

348 316
10 999
7 333
366 649
90 922
52 735
143 658

Eget kapital
Skulder och avsättningar
Summa eget kapital
och skulder

Total
362 051
-150 117
211 934
-607 771

895

895

10 947
6 662
1 076
18 685

136 712
188 760
36 579
0

362 051
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Noter
Not 6

Not 3

Avskrivningar på materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Inköp och försäljning inom koncernen
Belopp i KSEK
Försäljning från moderbolaget
till dotterföretag
Försäljning mellan dotterföretag
Summa koncernintern försäljning

2004

2003

28 030
77 043
105 073

42 664
0
42 664

Beloppen har eliminerats vid upprättande av koncernens resultaträkning.

Not 4

Avskrivningarna ingår i omkostnaderna i de olika funktionerna och
fördelas på följande sätt:
Koncernen
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forskning och utveckling
Goodwill
Summa

2004
4 680
8 590
4 254
14 067
41 383
72 974

2003
5 587
2 698
2 822
22 111
9 220
42 438

Moderbolaget
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forskning och utveckling
Summa

3 897
483
746
2 931
8 057

4 562
1 282
1 488
4 974
12 306

Administrationskostnader
I administrationskostnader ingår bland annat ersättning till revisorer enligt nedan.
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, delårsrapporter, löpande redovisning, intern kontroll samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses med
revisionsuppdrag motsvarande granskning i dotterföretagen och
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
genomförandet av revisors granskningsuppgifter. Annan rådgivning och biträde hänförs till övrigt arvode.
Arvode till revisorerna Deloitte & Touche AB
Koncernen
Arvode till revisorerna Deloitte & Touche AB:
Revisionsarvode
Övrigt arvode
Summa
Arvode till andra revisorer
Revisionsarvode
Övrigt arvode
Summa
Summa arvoden i koncernen
Moderbolaget
Arvode till revisorerna Deloitte & Touche AB
Revisionsarvode
Övrigt arvode
Summa

2004

2003

1 982
1 272
3 254

1 849
5 982
7 831

472
472

0
0
0

3 726

7 831

Not 7
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är långfristiga fordringar
Koncernen
2004
Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar
Ränteintäkter på långfristiga fordringar
Mottagen aktieutdelning
2 667
Kursdifferenser
Summa
2 667
Moderbolaget
Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar
Ränteintäkter på långfristiga fordringar
Mottagen aktieutdelning
2 667
Kursdifferenser
Summa
2 667

2003
265
12 713
34 349
47 327

265
12 713

12 978

Not 8
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
697
1 036
1 733

1 232
4 359
5 591

Not 5

Koncernen
Ränteintäkter från bank
Ränteintäkter från kortfristiga placeringar
Ränteintäkter från koncernföretag
Summa

2004
273

2003
1 412
1 453

273

2 865

146
0

165
1 453

146

1 618

Leasing och hyresavtal
Koncernen
Leasing- och hyresavtal uppgår under året till
Återstående hyres- och leasingkostnader
uppgår till:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
5 år eller senare
Summa
Moderbolaget
Leasing- och hyresavtal uppgår under året till
Återstående hyres- och leasingkostnader
uppgår till:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
5 år eller senare
Summa

2004
13 370

2003
7 729

8 588
17 795
0
26 382

7 115
1 385
0
8 500

1 490

5 199

187
52
0
239

4 957
505
0
5 462

Moderbolaget
Ränteintäkter från bank
Ränteintäkter från kortfristiga placeringar
Ränteintäkter från koncernföretag
Summa

Not 9
Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntekostnader
Kursdifferenser
Summa

2004
2003
-6 735
-2 331
-8 954 -30 907
-15 689 -33 238

Moderbolaget
Räntekostnader
Kursdifferenser
Summa

-715
-1 244
-19 152 -30 907
-19 867 -32 151

Noter
Not 10

Not 11

Skatter

Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

2004
-216
0
-216

2003
-162
0
-162

Moderbolaget
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

0
0
0

0
0
0

2004

2003

Koncernen
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget
Effekt av andra skattesatser
för utländska dotterbolag
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Effekt av aktivering av immateriella
tillgångar utan att redovisa
uppskjuten skatteskuld
Ökning av underskottsavdrag
utan aktivering av uppskjuten skatt
Effekt av koncernbidrag
Övriga effekter
Redovisad effektiv skatt
Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag
utan aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

-114 805 -244 235
32 145

68 386

2 740
-10 305
0

5 522
-6 814
9 829

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Företagsförvärv
Årets aktivering
Utrangeringar/avyttringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2004
26 895
11 716
-326
-467
37 817
-8 616

2003
58 644
3 208
8 703
-43 519
-141
26 895

Ingående avskrivning
Anskaffning genom företagsfövärv
Periodens avskrivningar
Utrangeringar/avyttringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 806
50
344
-15 028

-8 149
-2 018
-15 887
17 309
129
-8 616

Summa planenligt restvärde

22 789

18 279

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Företagsförvärv
Investeringar
Utrangeringar/avyttringar
Omräkningsdifferenser
Omklassiﬁcering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2004
30 948

2003
29 817
17 753
5 232
-21 604
-250

Ingående avskrivning
Avskrivning genom företagsförvärv
Periodens avskrivningar
Utrangeringar/avyttringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 765
-2 643
1 638
36
-10 734

-9 589
-5 220
-2 330
7 205
169
-9 765

Summa planenligt restvärde

20 999

21 183

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Utrangeringar/avyttringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2004
11 417
3 276
-2 609
12 084

2003
28 469
4 552
-21 604
11 417

Ingående avskrivning
Periodens avskrivningar
Utrangeringar/avyttringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 768
-1 018
1 010
-2 776

-8 241
-1 732
7 205
-2 768

Summa planenligt restvärde

9 308

8 649

Not 12
Patent och licensrättigheter

-4 788

-9 350

-20 099 -67 735
83
8
-216
-162

-29 400 -176 144
8 232
-13
0

49 320
-5 602

-8 219
0

-43 719
0

Koncernen har per 2004-12-31 outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag i storleksordningen 944 MSEK (893 MSEK). För
moderbolaget uppgår motsvarande belopp med 610 MSEK (640
MSEK). Samtliga underskott kan utnyttjas under obegränsad tid.
Osäkerhet föreligger dock om när i tiden dessa underskottsavdrag
kommer att kunna utnyttjas för att avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt har beräknats på temporära
skillnader mellan tillgångarnas och skulders redovisade skattemässiga värden. Den beräknade uppskjutna skatteskulden hänförlig till skattepliktiga temporära skillnader uppgår till ett belopp
väsentligen understigande uppskjuten skattefordran relaterad
till outnyttjade underskottsavdrag. Detta innebär att uppskjuten
skatteskuld inte kommer att realiseras som aktuell skatt. Samtidigt råder osäkerhet om när i tiden uppskjutna skattefordringar
hänförliga till temporära skillnader kommer att kunna utnyttjas
för att avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Mot bakgrund av ovanstående redovisar inte bolaget, varken i koncernen
eller i moderbolaget någon uppskjuten skatt i balans- eller resultaträkning.

3 364
-4 098
-363
1 883
31 733

30 948
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Noter
Not 13

Not 16

Goodwill

Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar

Koncernen
2004
2003
Ingående anskaffningsvärde
412 358
0
Företagsförvärv
1 279
Inköp
411 142
Omräkningsdifferenser
-29 007
-63
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 383 351 412 358

Koncernen
2004
2003
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 123 353 57 965
Företagsförvärv
83 749
Investeringar
6 972
3 025
Utrangeringar/avyttringar
-6 997 -17 507
Omklassiﬁcering
94
Omräkningsdifferenser
-6 955 -3 973
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 116 373 123 353

Ingående avskrivningar
Anskaffning genom företagsförvärv
Periodens avskrivningar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa planenligt restvärde

-9 791
-41 383
32
-51 142

-611
-9 220
40
-9 791

332 209 402 567

Not 14
Byggnader och mark
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Företagsförvärv
Investeringar
Utrangeringar/avyttringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
-72 582 -24 157
Erhållna anläggningstillgångar genom förvärv
-49 833
Utrangeringar/avyttringar
6 177 13 534
Årets avskrivningar
-16 692 -12 541
Nedskrivningar
-2 786
Omräkningsdifferenser
5 604
3 201
Utgående ackumulerade avskrivningar
-77 494 -72 582
Summa planenligt restvärde

2004
49 045

-4 843
44 202

Ingående avskrivning
Erhållna anläggningstillgångar genom förvärv
Periodens avskrivningar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 388

2003
0
53 558
16
-1 220
-3 309
49 045

-968
182
-2 174

0
-1 312
-212
136
-1 388

42 028

47 657

Not 15

50 771

48 124

50 257
1 992
94
-4 219
48 124

Moderbolaget
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar
Omklassiﬁcering
Utrangeringar/avyttringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

-48 124
0

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/avyttringar
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-29 403 -20 280
-8 568
29 403
2 231
-2 786
0 -29 403

Summa planenligt restvärde
Summa planenligt restvärde

38 879

0

18 721

Not 17

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Aktier och andelar i koncernföretag

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Företagsförvärv
Investeringar
Utrangeringar/avyttringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2004
13 717
314
-822
-150
13 059

Ingående avskrivning
-4 542
Erhållna anläggningstillgångar genom förvärv
Utrangeringar/avyttringar
666
Periodens avskrivningar
-768
Omräkningsdifferenser
6
Utgående ackumulerade avskrivningar
-4 638

2003
21 465
95
3
-7 801
-45
13 717
-4 096
-27
1 829
-2 248
-4 542

Summa planenligt restvärde

8 420

9 175

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Utrangeringar/avyttringar(*)
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2004
12 337

2003
20 135
3
-7 801
12 337

-12 337
0

Ingående avskrivning
Utrangeringar/avyttringar(*)
Periodens avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa planenligt restvärde
(*) Avyttringarna under 2004 är koncerninterna.

-3 712
3 712
0

-3 535
1 829
-2 006
-3 712

0

8 625

Moderbolaget
2004
2003
Ingående anskaffningsvärde
594 041 56 497
Årets investeringar
537 544
Koncernintern omstrukturering
19 705
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 613 746 594 041
Ingående nedskrivningar
Periodens nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-52 555 -52 555
0
0
-52 555 -52 555

Utgående ackumulerat bokfört värde

561 191 541 486

Noter
Bolag ägda direkt av moderbolaget

Bolagsnamn
Biotage Sweden AB
Cemu Bioteknik AB
Pyrosequencing Inc
Pyrosequencing B V
Pyrosequencing GmbH
Pyrosequencing SARL
Pyrosequencing Ltd
Biotage Gmbh
Biotage Ltd
Biotage Italy S.r.l
Biotage Ltd
Summa anskaffningar
Värdereglering aktier
i Pyrosequencing Inc
Summa

Antal Kapital- RösträttsSäte
aktier
andel
andel
Uppsala, Sverige
18 942 234
98%
98%
Uppsala, Sverige
100
100%
100%
Boston, USA
100
100%
100%
Amsterdam, Nederländerna
200
100%
100%
Hamburg, Tyskland
1
100%
100%
Paris, Frankrike
500
100%
100%
London, England
2
100%
100%
Düsseldorf, Tyskland
1
100%
100%
Hertford, England
2
100%
100%
Milan, Italien
1
90%
90%
Tokyo, Japan
200
100%
100%

Org. Nummer
556487-4922
556011-2384
04-3484142
34129103
HRB 39374
2001B00976
3938925
HRB 41573
2472793
IT03617450964

Bokfört
värde
2004
282 180
3 491
311 086
166
217
68
0
(*)
(*)
69
16 469
613 746

Bokfört
värde
2003
261 457
3 491
279 165
166
217
68
0
12 352
20 587
69
16 469
594 041

-52 555 -52 555
561 191 541 486

Bolag ägda av andra dotterbolag

Bolagsnamn
Biotage LLC
Biotage Estate LLC
Personal Chemistry Inc
Personal Chemistry Ltd
Personal Chemistry Gmbh
Personal Chemistry
Utveckling AB
Esy Tech AB
Biotage Italy S.r.l
Summa

Org. Nummer

04-3486469
GB 767951279
DE 813140532

Säte
Charlottesville, USA
Charlottesville, USA
Boston, USA
Cambridge, England
Konstanz, Tyskland

556554-3476
556588-8350
IT03617450964

Stockholm
Uppsala
Milan, Italien

Antal Kapital- Rösträttsaktier
andel
andel
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
2
100%
100%
25 000
100%
100%
100
100 000
1

100%
100%
10%

100%
100%
10%

Bokfört Bokfört
värde värde
2004
2003
164 209
(*)
(*) 61 138
(*)
1
(*) 16 253
55
1 313
60 19 800
0
0
164 324 98 505

(*) Bolagen har avvecklats under 2004 som ett led i rationalisering och koncentration inom koncernen.

Not 18

Not 20
Eget kapital

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen och moderbolaget
Andelar i Bio-Molecular Holdings (BMH)
Summa andra långfristiga
värdepappersinnehav

2004
45 783

2003
45 783

45 783

45 783

Bio-Molecular Holdings (BMH) är ett Australienbaserat holdingbolag för Corbett Research Pty Limited, Corbett Robotics Pty Limited
och Corbett Research (UK) Limited. BMH-koncernen är inriktad
på forskning och utveckling, tillverkning samt marknadsföring av
instrument för forskning inom biovetenskap. Corbett Research har
ett produktsortiment som omfattar vanliga och realtidsbaserade
termocykliska instrument, som används för att förstärka och detektera DNA och RNA. Biotages ägarandel i Bio-Molecular Holdings
utgör 17,5% av kapital och röster.

Not 19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald försäkring
Övriga poster
Summa

2004
270
1 880
550
1 404
4 103

Moderbolaget
Förutbetalda hyror
Förutbetald försäkring
Övriga poster
Summa

2004
550
42
592

2003
2 674
0
2 191
4 865
2003
1099
348
1447

Förändring av eget kapital framgår av de ﬁnansiella rapporterna
avseende eget kapital som presenteras på sidan 26 för koncernen
och moderbolaget.
Optionsprogram
Vid ordinarie bolagsstämma i Biotage AB (”Bolaget”) den 21 april
1999 beslutades att uppta ett förlagslån genom att emittera en
skuldförbindelse om nominellt 200 000 kronor förenad med 700
000 avskiljbara teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag
CEMU Bioteknik AB (”CEMU”). Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under tiden från den 1 januari 2000 till den 21 april 2006
teckna en och en halv ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs
om 83,33 kronor. 269 000 teckningsoptioner överläts i mars 2000
till anställda i Bolaget. Resterande teckningsoptioner, dvs 431 000,
har under 2000 (200 000) och 2002 (231 000) makulerats.
Bolagets helägda amerikanska dotterbolag, Pyrosequencing
Inc, beslutade under år 2000 att anta en optionsplan, den s.k. 2000
Equity Incentive Plan (“2000-planen”). Pyrosequencing Incs anställda har under 2000-planen tilldelats köpoptioner (så kallade
personaloptioner) vilka berättigar till att förvärva aktier i Bolaget.
Ingen premie har erlagts för optionerna och samtliga utställda optioner är villkorade av fortsatt anställning. Varje personaloption
ger under perioden från den 1 januari 2001 till och med den 31 december 2009 rätt att förvärva en och en halv stamaktie i Bolaget
till ett lösenpris om 28,67 kronor.
Per den 31 december 2004 fanns det 45 000 utestående personaloptioner under 2000-planen. För att säkerställa Pyrosequencing Incs förpliktelser att leverera aktier under 2000-planen, beslutade Bolaget den 25 april 2000 att uppta ett förlagslån genom
att emittera ett skuldebrev om nominellt 50 000 kronor förenat
med 800 000 avskiljbara teckningsoptioner till Pyrosequencing
Inc. Varje teckningsoption ger under perioden 1 januari 2001 till
och med den 31 december 2009 rätt att teckna en och en halv ny
stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 28,67 kronor. 270 333
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Noter
av teckningsoptionerna makulerades i november 2002.
Vid ordinarie bolagsstämma i Bolaget den 22 april 2002 bemyndigades styrelsen att anta ett internationellt personaloptionsprogram (“2002-planen”). 2002-planen innebär att koncernens nuvarande och framtida anställda kommer att tilldelas köpoptioner (så
kallade personaloptioner) vilka berättigar optionsinnehavaren att
i framtiden förvärva aktier i Bolaget. Ingen premie skall erläggas
för optionerna. Lösenpriset för optionerna kommer att motsvara
110 procent av marknadsvärdet på Bolagets aktier vid tidpunkten
för utställandet av optionerna. Optionerna kan utnyttjas tidigast
ett år och senast fem år från tidpunkten för utställandet av optionerna under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten
för utnyttjande fortfarande är anställd i koncernen. Vid bolagsstämman den 22 april 2002, godkändes att Bolaget under tiden
fram till ordinarie bolagsstämma 2005 sammanlagt utställer högst
914 800 nya personaloptioner. För att säkra Bolagets åtaganden
enligt utställda personaloptioner, dvs att säkerställa den framtida leveransen av aktier till optionsinnehavarna, samt täcka framtida sociala avgiftskostnader bemyndigades även styrelsen att,
längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller
ﬂera tillfällen, besluta om emission av högst 1 171 000 teckningsoptioner. Per den 31 december 2004 fanns det totalt 908 400 utestående personaloptioner under 2002-planen, varav 73 617 med
ett lösenpris om 8,69 kronor (utställda den 19 december 2002),
11 300 med ett lösenpris om 6,99 kronor (utställda den 24 april
2003), 4 600 med ett lösenpris om 8,92 kronor (utställda den 26
juni 2003) samt 372 883 med ett lösenpris om 12,10 kronor (utställda 22 december 2003), samt 446 000 med ett lösenpris om 10,23
SEK (utställda 21 december 2004). För att säkerställa Bolagets

År
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2002
2003
2003
2003
2004

Antal
Antalet aktier
optioner
kan öka med
27 000 *
159 300
50 000 *
300 000
10 000 *
60 000
6 000 *
36 000
269 000 *
403 500
45 000 **
67 500
140 617 ***
140 617
11 300 ****
11 300
4 600 ****
4 600
462 883 ****
462 883
446 000 *****
446 000

förpliktelser att leverera aktier under 2002-planen och för att täcka
administrativa kostnader och sociala avgifter som kan uppkomma
därav, beslutade Bolaget den 19 december 2002 att uppta ett förlagslån genom att emittera 335 050 skuldebrev om nominellt 0,01
kronor förenat med 335 050 avskiljbara teckningsoptioner samt
den 22 december 2003 att uppta ett förlagslån genom att emittera
640 200 skuldebrev om nominellt 0,01 kronor förenat med 640 200
avskiljbara teckningsoptioner samt den 21 december 2004 uppta
ytterligare ett förlagslån genom att emittera 95 467 skuldebrev om
nominellt 0,01 SEK förenat med 95 467 avskiljbara teckningsoptioner till CEMU. Varje teckningsoption som emitterades den 19 december 2002 ger under perioden från och med emissionsbeslutets
registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2007,
rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om
8,69 kronor. Varje teckningsoption som emitterades under 2003
(24 april, lösenpris 6,99 kronor, 26 juni, lösenpris 8,92 samt 22
december, lösenpris 12,10 kronor) ger under perioden från och
med emissionsbeslutets registrering hos Bolagsverket till och med
den 31 december 2008, rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget.
Varje teckningsoption som emitterades den 21 december 2004 ger
under perioden från och med emissionsbeslutets registrering hos
Bolagsverket till och med den 31 december 2009, rätt att teckna en
ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,23 kronor.
Vid extra bolagsstämma den 20 juli 2004, beslutades om ändring
av villkoren av 2002-planen så att ﬂer personaloptioner skulle utställas med högst 914 800 stycken personaloptioner, förutsatt att
antalet aktier som skulle kunna komma att överlåtas under 2002planen inte översteg 914 800 aktier.

Teckningskurs
(SEK)
31,00
31,00
31,00
83,33
83,33
28,67 1
8,69 2
6,99 3
8,92 3
12,10 3
10,23 4

Teckningsperiodens
första dag
1998-06-18
1998-11-20
1999-02-15
1999-08-03
2000-01-01
2001-01-01
A
B
B
B
C

Teckningsperiodens
sista dag
2005-06-30
2005-06-30
2005-06-30
2006-04-08
2006-04-21
2009-12-31
2007-12-31
2008-12-31
2008-12-31
2008-12-31
2009-12-31

A Från tidpunkten för emissionsbeslutets registrering hos Bolagsverket.
B Från tidpunkten för emissionsbeslutets registrering hos Bolagsverket.
C Från tidpunkten för emissionsbeslutets registrering hos Bolagsverket.
* Samtliga teckningsoptioner har överlåtits till marknadspris till Bolagets anställda.
** Samtliga teckningsoptioner innehas av Pyrosequencing Inc för säkerställande av Pyrosequencing Incs förpliktelser att leverera aktier
enligt de 45 000 utestående personaloptioner under 2000-planen.
*** Samtliga teckningsoptioner innehas av CEMU för säkerställande av Bolagets förpliktelser att leverera aktier samt täcka sociala avgifter enligt de 73 617 personaloptioner som alltjämt är utestående för 2002 under 2002-planen.
**** Samtliga teckningsoptioner innehas av CEMU för säkerställande av Bolagets förpliktelser att leverera aktier samt täcka sociala
avgifter enligt de 388 783 personaloptioner som alltjämt är utestående för 2003 under 2002-planen.
***** Samtliga teckningsoptioner innehas av CEMU för säkerställande av Bolagets förpliktelser att leverera aktier enligt de 446 000
personaloptioner som ställdes ut den 21 december 2004 under 2002-planen.
Om samtliga emitterade teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 091 650 nya stamaktier.
1Lösenpriset för de personaloptioner som ställts ut 2000 under 2000-planen motsvarar teckningskursen för teckningsoptionerna.
2Lösenpriset för de personaloptioner som ställts ut 2002 under 2002-planen motsvarar teckningskursen för teckningsoptionerna.
3Lösenpriset för de personaloptioner som ställts ut 2003 under 2002-planen motsvarar teckningskursen för teckningsoptionerna.
4Lösenpriset för de personaloptioner som ställts ut 2004 under 2002-planen motsvarar teckningskursen för teckningsoptionerna.

Andra optionsprogram
Förutom optionerna till anställda ﬁnns optioner utgivna i samband med förvärvet av Personal Chemistry i Uppsala AB. Dessa optioner
är teckningsoptioner som ger rätt att köpa aktier i Biotage AB enligt nedanstående tabell:
År
2003

Antal
optioner
11 432 302

Antalet aktier
kan öka med
11 432 302

Teckningskurs
(SEK)
16

D Från tidpunkt för emissionsbeslutets registrering hos Bolagsverket.

Teckningsperiodens
första dag
D

Teckningsperiodens
sista dag
2007-10-15

Noter
Not 23

Not 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Avsättningar
Koncernen
Garantiåtaganden
Omstruktureringsåtgärder
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

2004
4 332
4 144
94
8 570

2003
4 271
28 469

Moderbolaget
Garantiåtaganden
Omstruktureringsreserv
Summa avsättningar

2004
307

2003
253
15 958
16 211

307

32 740

Koncernen
Personalrelaterade kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

2004
17 718
23 602
12 937
54 257

2003
27 629
31 380
26 334
85 343

Moderbolaget
Personalrelaterade kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

2004
2 695
13 956
3 496
20 147

2003
7 062
19 189
8 900
35 151

Avsättningar för omstruktureringskostnader avser hyror för ej utnyttjade lokaler, personalreduktioner och övriga direkta kostnader
för att effektivisera affärsområdena.

Not 22

Not 24

Räntebärande skulder till kreditinstitut
Koncernen
Räntebärande skulder till kreditinstitut

Låneförfall:
1- 5 år
6 år -

2004
34 668
34 668

2003
32 990
32 990

34 668
0

9 105
23 885

Proforma resultaträkning
I september 2003 förvärvade bolaget Personal Chemistry i Uppsala AB och i oktober 2003 förvärvade bolaget Biotage LLC i USA.
Från den 1 november 2003 konsoliderar Biotage AB de förvärvade
bolagen och deras dotterföretag. Nedanstående resultaträkning
proforma för 2003 utvisar det resultat som skulle uppkommit i
koncernen om konsolidering av de förvärvade bolagen skett under hela räkenskapsåret 2003. Resultaträkningen proforma kan
nedan jämföras med den legala resultaträkningen för 2004 som
även ﬁnns intagen på sidan 23 i denna årsredovisning.

Belopp i KSEK
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Verkligt utfall
2004
366 649
-148 394
218 254

Proforma*
2003
362 051
-150 117
211 934

-164 835
-39 340

-223 274
-81 864

-76 365
11 535
-9 922

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och
utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster
Rörelsens kostnader

-278 927

-133 111
1 456
-36 414
-134 564
-607 771

Rörelseresultat före
goodwillavskrivning
Goodwillavskrivning
Rörelseresultat

-60 673
-41 383
-102 056

-395 837
-46 569
-442 406

*Proforma 2003 har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.
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Not 25
Preliminär bedömning av övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
Allmänt
Från och med den 1 januari 2005 kommer Biotages redovisningsprinciper att följa de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).
Biotages tidpunkt för övergång till redovisning enligt IFRS är den
1 januari 2004. Den ﬁnansiella informationen enligt svenska redovisningsprinciper för 2004 kommer att omräknas för att överensstämma med IFRS. Delårsrapporten för det första kvartalet 2005,
inklusive jämförelsetal för motsvarande perioder 2004, kommer
att vara den första ﬁnansiella rapport som upprättas enligt IFRS.
I samband med avgivande av den första delårsrapporten 2005
kommer också en fullständig redogörelse och redovisning av övergången från Biotages tidigare redovisningsprinciper till IFRS att
presenteras i enlighet med IFRS.
Företaget har genomfört en strukturerad inventering av samtliga
poster i koncernens resultat- och balansräkningar som framlagts
i årsredovisningen för 2003 och i de delårsrapporter som avgivits
under 2004. Vid denna process har redovisade uppgifter jämförts
med bestämmelserna i IFRS och erforderliga justeringar och principändringar har dokumenterats. I nedanstående sammanställningar redovisas de preliminära förändringar i koncernens nettoresultat och egna kapital som en tillämpning av IFRS skulle haft
på redovisningen under 2004.
Övergångsregler
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 ”First-time
Adoption of International Reporting Standards”. Generellt ställer IFRS 1 krav på att ett bolag tillämpar de redovisningsprinciper
som gäller enligt IFRS retroaktivt för att fastställa ingående balans
enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är
dock tillåtna och Biotage har valt att tillämpa följande:
– IFRS 3 ”Business combinations” tillämpas framåtriktat
på förvärv som genomförs från och med övergångsdatum
1 januari 2004.
– Biotage kommer att redovisa aktierelaterade ersättningar i
enlighet med IFRS 2 på aktierelaterade ersättningar som
tilldelats efter den 7 november 2002 och inte intjänats per
den 1 januari 2005.
I enlighet med övergångsreglerna för IAS 39 ”Financial Instruments: Measurement and Recognition” kommer Biotage tillämpa
IAS 39 från och med 1 januari 2005 och kommer inte att omräkna
jämförelsesiffror avseende 2004.
IFRS 5 ”Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations” tillämpas från och med 1 januari 2005 i enlighet med

övergångsreglerna i IFRS 5. Vid beräkning av jämförelsesiffror för
2004 kommer IAS 35 ”Discontinued Operations” tillämpas, vilken
i allt väsentlig överensstämmer med RR 19 Verksamheter under
avveckling.
Preliminär bedömning av förändringar i redovisningsprinciper
och effekter vid övergång till IFRS
Nedan beskrivs och kvantiﬁeras de områden som Biotage preliminärt bedömer kommer ha väsentlig påverkan på Biotage ﬁnansiella information vid övergången till IFRS. Uppgifterna nedan har
upprättas enligt de IFRS-principer som förväntas tillämpas den
31 december 2005. IFRS är föremål för fortlöpande översyn och
godkännande av EU, varför förändringar fortfarande kan ske. Eftersom regelverket är nyligen infört kan dessutom förtydliganden
från normgivaren och utveckling av praxis inom området innebära
ytterligare klargöranden vilket kan komma att inverka på informationen som anges nedan.
Sammanställning över preliminära förändringar av koncernens nettoresultat 2004
Belopp i tkr
Not
Nettoresultat enligt svenska
redovisningsprinciper
IFRS förändringar:
Avskrivning goodwill
a
Komponentavskrivning byggnader
b
Aktierelaterad ersättningar
c
Sociala avgifter på aktierelaterade
ersättningar
d
Uppskjuten skatt på IFRS-förändringar
Nettoresultat enligt IFRS
e

2004
- 115 021
+ 41 383
-227
-598
-196
-74 659

Sammanställning över preliminära förändringar av koncernens
eget kapital per 2004-01-01 och 2004-12-31

Belopp i tkr
Eget kapital enligt svenska
redovisningsprinciper
IFRS förändringar:
Avskrivning goodwill
Komponentavskrivning byggnader
Aktierelaterade ersättningar
Avsättning för sociala avgifter på
aktierelaterade ersättningar
Uppskjuten skatt på IFRS förändringar
Eget kapital enligt IFRS

Not

1 jan
2004

31 dec
2004

609 499 523 126
a
b
c
d

-206
-

41 383
-433
-

-37
-233
e 609 256 563 843

Noter
Noter
a Goodwill (IFRS 3)
Goodwill skall enligt IFRS inte skrivas av utan istället årligen prövas
för eventuellt nedskrivningsbehov. Avskrivningar som redovisats
under 2004 återförs då IFRS 3 tillämpas från 1 januari 2004.
b Komponentavskrivning (IAS 16)
Komponentavskrivning skall tillämpas på materiella anläggningstillgångar vilket får effekt på Biotages redovisning av byggnader
och avskrivningar på byggnader. Beträffande byggnader har ett
antal väsentliga komponenter identiﬁerats. Nyttjandeperioden för
de olika komponenterna har fastställts varvid det konstaterats att
de olika komponenterna har en nyttjandeperiod om 7-40 år.
c Aktierelaterade ersättningar
(villkorat av att EU godkänner IFRS 2)
För personaloptioner som inlöses mot aktier skall det verkliga värdet vid tilldelningstidpunkten redovisas direkt mot eget kapital
och kostnadsföras under intjänandeperioden. Biotage har fyra
optionsprogram som kommer att redovisas enligt IFRS 2. Dessa
optioner tilldelades den 19 december 2002, 24 april, 26 juni samt
22 december 2003 och har en intjänandeperiod som avslutas den
22 december 2009. Som beskrivs på sid 38 har ytterligare ett optionsprogram för koncernens anställda initierats.
Sociala avgifter på aktierelaterade ersättningar kostnadsförs under intjänandeperioden.
e Uppskjuten skatt på IFRS-förändringar
Biotage AB samt dess dotterföretag har betydande skattemässiga underskottsavdrag. Det råder osäkerhet om och i vilken takt
dessa kommer att kunna tas i anspråk för att avräknas mot skattemässiga överskott. Av den orsaken redovisar Biotage inte någon
uppskjuten skattefordran i koncernbalansräkningen. Som en konsekvens av detta har den positiva skatteeffekten som uppstår på
grund av IFRS-justeringar nedjusterats till noll kronor.

Förmånsbestämda pensionsplaner (IAS 19)
Biotage tillämpar RR 29 Ersättningar till anställda från och med
den 1 januari 2004. RR 29 överensstämmer i allt väsentligt med
IAS 19. Biotage har inga förmånsbestämda pensionsplaner förutom den svenska ITP-planen. För räkenskapsåret 2004 har bolaget
inte haft tillgång till information som gör det möjligt att redovisa
denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt
ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta kommer därför att
redovisas som en avgiftsbestämd plan tills dess att information
ﬁnns tillgänglig möjliggör att redovisa den som en förmånsbestämd pensionsplan.
Finansiella instrument (IAS 39 )
Den av EU godkända versionen av IAS 39 kommer att påverka de
ingående balanserna per den 1 januari 2005 men har inte påverkat
den omräknade ﬁnansiella informationen avseende 2004.
Derivatinstrument och säkringstransaktioner
Enligt IAS 39 skall derivatinstrument redovisas till verkligt värde i
balansräkningen. Biotage har inga derivatinstrument per 1 januari
2005 varför IAS 39 i detta avseende inte förväntas får någon påverkan på Biotages ingående balanser per den 1 januari 2005.
Redovisning och värdering av övriga ﬁnansiella instrument
Enligt IAS 39 redovisas ﬁnansiella instrument initialt till verkligt
värde och därefter löpande till verkligt värde alternativt upplupet
anskaffningsvärde baserat på den initiala klassiﬁceringen. Förutom redovisning och värdering av andra långfristiga värdepappersinnehav, där analys pågår, är Biotages bedömning att redovisning
och värdering av övriga ﬁnansiella instrument enligt IAS 39 inte
förväntas får någon väsentlig effekt på Biotage.

Uppsala den 23 mars 2005

Ove Mattsson
Ordförande

Börje Ekholm

Björn Odlander

Bengt Falk

Anders Rydin

Staffan Lindstrand

Bengt Samuelsson

Jeff Bork
Verkställande direktör

Mathias Uhlén
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Biotage AB (publ)
Organisationsnummer 556539-3138
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
i Biotage AB (publ) för räkenskapsåret 2004. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilllämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 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 felaktigheter. 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 de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort
när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt
att utvärdera 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
enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild
av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 23 mars 2005
Deloitte & Touche AB
Lars-Gunnar Nilsson
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Björn Odlander, Börje Ekholm och Staffan Lindstrand

Ove Mattsson, Styrelseordförande
Utbildning: Ph.D, Docent i organisk kemi
Född: 1940
Yrke: Managementkonsult
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aromatic AB, Exel Oyj, XCounter AB; Styrelseledamot i Arctic Island Ltd, Kemira Oyj, och
Mydata Automation AB; Medlem i Kungliga
vetenskapsakademien, IVA
Antal år i styrelsen: 2
Ove Mattsson har varit närvarande vid
samtliga styrelsemöten under året
Aktier och optioner: 53 210 aktier och
22 405 optioner via helägt bolag
Jeff Bork
Utbildning: M.Sc., Ph.D, M.B.A
Född: 1955
Yrke: VD och koncernchef för Biotage
Övriga uppdrag: Antal år i styrelsen: 2
Jeff Bork har varit närvarande vid samtliga
styrelsemöten under året
Aktier och optioner: 515 000 aktier
Mathias Uhlén
Utbildning: Ph.D
Född: 1954
Yrke: Uhlén är en av grundarna till teknologin Pyrosequencing™ och har varit med
sedan bolaget startades. Uhlén är professor i mikrobiologi på KTH i Stockholm och
är medlem i Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i KTH
Holding AB och Magnetic Biosolutions AB;
Styrelseledamot i Skanditek AB, Afﬁbody
AB och SweTree Technologies AB; Rådgivare till Odlander, Fredrikson & Co. AB
Antal år i styrelsen: 8
Mathias Uhlén har varit närvarande vid 8 av
9 styrelsemöten under året
Aktier och optioner: 2 840 751 aktier

Mathias Uhlén, Bengt Samuelsson och Jeff Bork

Björn Odlander
Utbildning: M.D, Ph.D
Född: 1958
Yrke: VD i Odlander, Fredrikson & Co. AB,
som är investeringsrådgivare till HealthCap, samt grundare av HealthCap
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Afﬁbody AB, Biolipox AB, LTB4 Sweden AB, Jerini
AG, NeuroNova AB, NicOx SA, HealthCap
AB och Odlander, Fredrikson & Co. AB
Antal år i styrelsen: 8
Björn Odlander har varit närvarande vid 8
av 9 styrelsemöten under året
Aktier och optioner: 103 337 aktier och
1 284 optioner ägda indirekt genom HealthCap AB, OFCO Club III och OFCO Club Annex
Fund I-II
Bengt Samuelsson
Utbildning: M.D, Ph.D
Född: 1934
Yrke: Professor i fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet i Stockholm
Övriga uppdrag: Medlem i Kungliga vetenskapsakademien; Ordförande i Nobelstiftelsen; Styrelseledamot i NicOx SA,
Biostratum Inc., Biolipox AB, Apoxis SA och
LTB4 Sweden AB; Rådgivare till Odlander,
Fredrikson & Co. AB. Tilldelades Nobelpriset i medicin 1982
Antal år i styrelsen: 5
Bengt Samuelsson har varit närvarande vid
8 av 9 styrelsemöten under året
Aktier och optioner: 100 000 aktier
Bengt Falk
Utbildning: Ph.D
Född: 1949
Yrke: CEO Isconova
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sidec AB; Styrelseledamot i Aprovix AB
Antal år i styrelsen: 2
Bengt Falk har varit närvarande vid 8 av 9
styrelsemöten under året
Aktier och optioner: 141 881 aktier och
137 881 optioner

Anders Rydin, Bengt Falk och Ove Mattsson

Staffan Lindstrand
Utbildning: Civilingenjör
Född: 1962
Yrke: Partner i HealthCap
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aerocrine AB, Clinical Data Care i Lund AB, Creative Peptides AB, Inion Oy, NeuroNova
AB, Orexo AB, Resistentia AB och XCounter AB
Antal år i styrelsen: 2
Staffan Lindstrand har varit närvarande vid
8 av 9 styrelsemöten under året
Aktier och optioner: 300 aktier via familj,
samt indirekt ägande av 1 058 aktier och
438 optioner genom OFCO Club
Anders Rydin
Utbildning: Civilekonom
Född: 1945
Yrke: fd CFO Investor AB samt SEB
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Handelshögskolan i Stockholm Executive Education AB med dotterbolag; Styrelseledamot i Cardo AB, NCC AB, AP-Fastigheter AB,
Ainax AB samt Enskilda Securities AB
Anders Rydin har varit närvarande vid
samtliga styrelsemöten (7) sedan inval i
styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman 2004
Antal år i styrelsen: 1
Aktier och optioner: 0
Börje Ekholm
Utbildning: MSc Kungl Tekniska Högskolan, MBA INSEAD
Född: 1963
Yrke: Vice Verkställande Direktör Investor AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Chalmersinvest AB, Greenway Medical Technologies Inc, Paratek Microwave Inc., Tessera
Technologies Inc., WM-data (publ) AB
Börje Ekholm har varit närvarande vid
samtliga styrelsemöten (7) sedan inval i
styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman 2004
Antal år i styrelsen: 1
Aktier och optioner: 0

Hans Engblom, Suppleant
Utbildning: MBA, CFA
Född: 1953
Yrke: Senior Investment Manager i SEB
Företagsinvest
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dilab
AB, Robolux AB, Novator AB och XCounter AB
Antal år i styrelsen: 2
Aktier och optioner: 27 400 aktier
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Ledning

Mats-Olof Wallin, Jeff Bork, David B. Patteson och Katherine Webster

Koncernledning
Biotages koncernledning består av Jeff Bork, VD och koncernchef, David Patteson, chef för affärsområde Discovery Chemistry, Katherine
Webster, chef för affärsområde Biosystems och Mats-Olof Wallin, ekonomi- och ﬁnansdirektör.

Jeff Bork
Befattning: VD och koncernchef
Ålder: 49
Utbildning: M.Sc., Ph.D, M.B.A
Antal anställningsår i koncernen: 2
Aktieinnehav: 515 000
Optionsinnehav: 0

Katherine Webster
Befattning: Chef för Biosystems
Ålder: 48
Utbildning: B. Sc. in Chemistry
Antal anställningsår i koncernen: 1
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 30 000

Mats-Olof Wallin
Befattning: Ekonomi- och ﬁnansdirektör
Ålder: 53
Utbildning: B. Sc.
Antal anställningsår i koncernen: 2
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 60 000

David B. Patteson
Befattning: Chef för Discovery Chemistry
Ålder: 49
Utbildning: B. Sc., B. Arts.
Antal anställningsår i koncernen: 6
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 60 000

Adresser

Huvudkontor Biotage AB

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

och affärsområde Biosystems

DISCOVERY CHEMISTRY

BIOSYSTEMS

753 18 Uppsala

Sverige

USA

Tel: 018 56 59 00

Kungsgatan 76

Biotage, Inc.

Fax: 018 59 19 22

753 18 Uppsala

2 Hampshire Street, Suite 100

Tel: 018 56 57 10

Foxboro, MA 02035

Fax: 018 56 57 05

Tel: +1-508-698-8316

Kungsgatan 76

Affärsområde Discovery Chemistry

Fax: +1-508-698-8317

1725 Discovery Drive
Charlottesville, Virginia 22911, USA

Storbritannien

Tel: +1-800-446-4752

15, Harforde Court, Foxholes Business

Norden

Fax: +1-434-979-4743

Park, John Tate Road

Tel: +46 18 565955

Hertford, SG13 7NW, UK

Fax: +46 18 591922

Postadress:

Tel: + 44 (0)1992 501535

PO Box 8006

Fax: + 44 (0)1992 501547

Storbritannien
Tel: + 44 1992 501535

Charlottesville, VA 22906-8006, USA
Japan

Fax: + 44 1992 501547

Medi Coop BLDG. 8 5F
2-4-14 Kichijojihoncho,

Frankrike

Musashinoshi

Tel: +33 1 43 31 35 49

Tokyo, Japan 180-0004

Fax: +33 1 43 31 35 21

Tel: +81 (422) 28-1233
Fax: +81 (422) 28-1236

Tyskland och Schweiz
Tel: +49 40 8195 7566
Fax: +49 40 8195 7567
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