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Innehåll

Biotages årsstämma 2007
Biotages aktieägare kallas till årsstämma den 26 april 2007, 
klockan 17:00 på Biotages huvudkontor, Kungsgatan 76 i Uppsala. 

För anmälan, se separat bilaga.

Ekonomisk information 2007
26 april Årsstämma
26 april Delårsrapport för första kvartalet
14 augusti Delårsrapport för andra kvartalet
25 oktober Delårsrapport för tredje kvartalet



Biotage Årsredovisning 2006 3

Året i korthet

– Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent och uppgick till 519,5 MSEK (430,4). 
Till jämförbara valutakurser och proforma* var ökningen cirka 9 procent.

– Rörelseresultatet ökade med 69,4 MSEK och uppgick till 6,5 MSEK (-62,9).
– Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (-39,9)
– Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,57)
– Kassaflödet från den löpande verksamheten har kraftig förbättrats och uppgick till 39,9 MSEK (-21,7).

Biotage under 2006

* Med proforma avses en justering för den under 2005 avyttrade distributionsverksamheten av Corbetts
produkter inom affärsområde Biosystems samt för den per 3 juni 2005 förvärvade verksamheten från Argonaut
inom affärsområde Discovery Chemistry. Proforma har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NYCKELTAL 2006 2005
Nettoomsättning, MSEK 519,5 430,4
Bruttoresultat, MSEK 319,7 230,0
Bruttomarginal, % 61,5 53,5
Rörelseresultat, MSEK 6,5 -62,9
Rörelsemarginal, % 1,2 -14,6
Resultat före skatt, MSEK 6,1 -37,1
Resultat efter skatt, MSEK 2,8 -39,9
Resultat per aktie, SEK 0,03 -0,57
Soliditet, % 77,7 75,7
Medelantal anställda 341 295
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Vd-ord

Bästa året någonsin för Biosystems
Det är mycket glädjande att konstatera att affärs-
område Biosystems under 2006 uppnådde sitt
bästa resultat någonsin. Rörelseresultatet upp-
gick till 11,0 MSEK, att jämföras med en förlust
på 34,8 MSEK under 2005. 

Det finns flera orsaker till denna stora för-
bättring. Först och främst bedrivs verksamheten
inom affärsområdet på ett mycket kostnads-
effektivt sätt, som ett resultat av tidigare genom-
förda åtgärder. Under året har vi också ökat för-
säljningen med 12 procent utan att för den delen
öka kostnaderna. Försäljningen har framförallt
drivits av vår applikation för CpG-metylering
som fått ett bra genomslag på marknaden, inte
minst för att den erbjuder möjligheter som inte
finns hos konkurrerande lösningar. Det är till
exempel möjligt att få reda på procentuell 
metyleringsgrad för specifika positioner.

Vi har dessutom gynnats av den stora mediala
uppmärksamheten kring amerikanska 454 Life
Sciences. Detta företag har sedan 2003 licens
att använda vår patenterade teknologi –
Pyrosequencing® – i instrument som analyserar
hela genomet (total arvsmassa). Som ett resultat
av detta har vi under året kunnat dra nytta av
ett starkt ökat intresse för Pyrosequencing®-
teknologin och våra egna lösningar. 

Under 2005 beslutade vi att lägga ut majori-
teten av tillverkningen av förbrukningsvaror och
reagenser på underleverantörer. Under året har
vi kunnat tillgodogöra oss effekterna av denna
strategi och bruttomarginalen har ökat.

Försäljningen av förbrukningsvaror viktig
Försäljningen av förbrukningsvaror kopplade till
systemen är ett prioriterat område för Biotage,
eftersom detta ger uthålliga och återkommande
intäkter. Inom båda våra affärsområden har 
vi därför initierat åtgärder för att öka denna
försäljning. Vi kommer bland annat att lansera
en ny serie förbrukningsvaror inom Discovery
Chemistry under 2007 – SNAP. Dessa förbruk-
ningsvaror kommer att kunna användas också
på andra plattformar än våra egna, vilket ökar
marknadspotentialen. 

Fortsatt översyn och anpassning av verksamheten
Vi kommer även fortsättningsvis att fokusera 
på att förbättra effektiviteten i vår organisation.
En stor del av detta arbete är kopplat till fortsatt
integrering av de förvärvade verksamheterna
inom affärsområde Discovery Chemistry. Det
finns potential att göra förbättringar inom flera
områden, bland annat effektivare hantering av
logistikflödena inom företaget. 

Verksamheten i fokus

Verksamhetsåret 2006 har varit händelserikt för Biotage och innehållit såväl utmaningar
som stora framgångar. Det största glädjeämnet under året har naturligtvis varit det faktum
att vi vänt verksamheten från förlust till vinst – från ett rörelseresultat 2005 på -62,9 MSEK
till 6,5 MSEK för 2006. 

>> Under 2006 har vi lagt all kraft på att
optimera vår verksamhet och skapa
förutsättningar för organisk tillväxt. <<

Flera faktorer har bidragit till denna resultatför-
bättring. De förvärv som genomförts under de
senaste åren har varit viktiga, men har samtidigt
tagit mycket tid och kraft från organisationen.
Mitt uppdrag från styrelsen har varit att flytta
fokus från förvärv till att integrera, utveckla och
förbättra den befintliga verksamheten. Under 2006
har vi lagt all kraft på att optimera vår verksam-
het och skapa förutsättningar för organisk till-
växt. Detta är den enskilt viktigaste anledningen
till det förbättrade resultatet. Vi har dessutom sett
över hela vår organisationsstruktur för att effek-
tivisera verksamheten och minska våra kostnader.
Verksamheten fick också en hel del draghjälp
från marknaden som utvecklades väl under 2006.
Under året har vi märkt en ökad efterfrågan på
våra lösningar i takt med att kunderna ökat
sina investeringar inom våra områden.  

Ökad försäljning inom Discovery Chemistry
Inom affärsområde Discovery Chemistry, med verk-
samhet inom läkemedelskemi, har vi behållit
vår marknadsledande position både inom rening
och inom mikrovågssyntes. Vi har ökat försälj-
ningen av reningssystem med drygt 20 procent i
förhållande till föregående år, vilket innebär att
vi växer snabbare än marknaden som växer med
14 procent. Även inom mikrovågssyntes har vi
ökat försäljningen av antalet system. Vi har dock
inte ökat försäljningen i kronor på grund av en
mixförskjutning mellan de olika produkterna.

Viktiga arbetsinsatser har gjorts inom
Discovery Chemistry för att öka produktiviteten
i tillverkningen. Genom de åtgärder som vidta-
gits, bland annat i form av automatisering, har
vi kunnat öka bruttomarginalen till 59 procent
under 2006. Effektiviseringsarbetet inom pro-
duktionen kommer att vara ett prioriterat område
även under 2007 och vi bedömer att bruttomar-
ginalen ska kunna förbättras ytterligare. 

Lanseringen av indunstningssystemet V-10, som
förvärvades i början av 2006, har inte fortlöpt en-
ligt plan. Anledningen är att systemet inte upp-
fyllde våra höga kvalitetskrav. Vi har under året
fortsatt utvecklingsarbetet för att göra systemet
mer robust och ge det en industriell design. Efter-
frågan på marknaden för denna typ av system är
stor och vi har fått in ett stort antal förfrågningar
kring systemet. Vi räknar med att lansera systemet
senast vid utgången av det första kvartalet 2007.

Rörelseresultatet för affärsområde Discovery
Chemistry uppgick till 29,2 MSEK, att jämföras
en förlust på 8,1 MSEK för 2005. Det förbättrade
resultatet beror i huvudsak på att vi har lyckats
öka försäljningen och samtidigt förbättrat brutto-
marginalen.  
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En del av effektiviseringsarbetet är också
kopplat till vårt erbjudande till kunderna. Under
2007 kommer vi att lägga ner merparten av
verksamheten inom processutveckling. Anled-
ningen är att lönsamheten inom detta område
inte möter våra interna krav. Detta beror främst på
att lösningarna i stor utsträckning måste skräddar-
sys efter varje kunds specifika krav och behov,
vilket tar för stora resurser i anspråk. Vi tror att
vi kan uppnå bättre resultat genom att använda
dessa resurser i andra delar av verksamheten.

Ett annat viktigt område är omvärldsbevak-
ningen. Vi måste ha förmågan att snabbt anpassa
oss efter förändringarna i omvärlden och möta
dessa med lämpliga åtgärder. Bland annat följer
vi noga utvecklingen och förändringarna hos våra
kunder inom läkemedelsindustrin, eftersom detta
påverkar Biotage påtagligt. En annan ständig
parameter att uppmärksamma är förändringar 
i valutakurser.

Kraftigt ökade satsningar inom produktutveckling
En förutsättning för att vi ska nå vårt mål om en
årlig tillväxt på minst 10 procent är att vi konti-
nuerligt förnyar vårt erbjudande till kunderna
genom innovativ produktutveckling. Vi kommer
därför att öka takten i produktutvecklingen fram-
över. Ambitionen är att årligen presentera åt-
minstone två nylanseringar inom affärsområde
Biosystems. För affärsområde Discovery Chemistry
är ambitionen att presentera två nylanseringar
vardera inom syntes, rening och indunstning.
Det kan röra sig om nya system eller om upp-
dateringar av befintliga system, exempelvis i
termer av förbättrad mjukvara.

Det största utvecklingsprojektet för närva-
rande avser ett nytt system för cancerdiagnostik
inom affärsområde Biosystems med beräknad
lansering i slutet av 2007. Systemet, som är
baserat på Pyrosequencing®-teknologin, kommer
att vara enklare än befintliga system. Ambitionen
är att systemet ska bli Eu-godkänt för in vitro-
diagnostik. Ett godkännande för användning
inom in vitro-diagnostik kommer att utöka mark-
nadsområdet till att även innefatta diagnostiska
tillämpningar. Detta är viktigt inte minst för att
diagnostiska undersökningar görs rutinmässigt
och innebär ökat användande av förbruknings-
material. Vår bedömning är att vi kommer att
kraftigt bredda instrumentbasen genom att det
lägre priset tillåter att fler kunder kommer att
köpa systemet. Detta i sin tur ger möjligheter för
ökad försäljning av förbrukningsvaror.

Strategierna ligger fast
När jag sammanfattar året blir det med positiva
förtecken. Vi har på ett bra sätt svarat upp mot
de utmaningar vi ställts inför och vänt verksam-
heten till vinst under 2006. Jag vill i samband
med detta passa på att tacka alla Biotages med-
arbetare för deras insatser under året. Deras
engagemang och drivkraft har varit en avgörande
förutsättning för vårt resultat. 

Samtidigt kan jag konstatera att vi har en hel
del arbete framför oss för att ytterligare effekti-
visera vår verksamhet och förbättra erbjudandet
till kunderna. Som tidigare nämnts är produkt-
utvecklingen av central betydelse och ett områ-
de där vi kommer att öka investeringarna. En viss
del av de kostnadseffektiviseringar vi genomför

kommer dessutom att återinvesteras i verksam-
heten i form av ökad produktutveckling.

Medarbetarnas stora engagemang och hårda
arbete är en viktig plattform i arbetet med att
ytterligare förbättra verksamheten under de
kommande åren. Strategin att optimera verksam-
heten och växa organiskt ligger fast, samtidigt
som vi även fortsättningsvis kommer att vara
öppna för enstaka produktförvärv som kan stärka
vårt erbjudande. Vi känner att vi nu har lagt en
stabil grund för verksamheten och att vi är på rätt
väg för att nå de långsiktiga finansiella målen, det
vill säga en rörelsemarginal på minst 15 procent
och en tillväxt på minst 10 procent. Vår ambition
är att dessa mål ska uppnås under 2009. 

Uppsala i mars 2007

Torben Jörgensen
Verkställande direktör

>> Vi har på ett bra sätt svarat upp
mot de utmaningar vi ställts inför
och vänt verksamheten till vinst
under 2006. <<

Vd-ord



6 Biotage Årsredovisning 2006

Koncernöversikt

Affärsidé
Biotage ska vara en lönsam, långsiktig leverantör
av instrument, reagens och service till valda kund-
grupper inom det biovetenskapliga området.
Långsiktig och stabil lönsamhet uppnås genom
att nå kritisk massa inom varje kundsegment
och genom att ha en tillräckligt bred produkt-
portfölj. Denna kritiska massa ska uppnås
genom en kombination av organisk tillväxt och
strategiska produktförvärv. Idag har företaget
fokuserat på två kundsegment: läkemedelskemi
samt genetisk analys med inriktning på cancer
och infektionssjukdomar.

Mål
Biotage styr verksamheten primärt baserat på tre
parametrar: organisk tillväxt, bruttomarginal och
rörelsemarginal. Målen för dessa parametrar är:
– en organisk tillväxt på minst 10 procent per år. 
– en ökning av bruttomarginalen med 1-2

procent per år. 
– en rörelsemarginal på minst 15 procent. 

Under 2006 uppgick tillväxten till 9 procent.
Bruttomarginalen ökade med 8 procent och
rörelsemarginalen uppgick till 1,2 procent. 

Biotage har under året gått från en uttalad för-
värvsstrategi till att fokusera på optimering av
den befintliga verksamheten och organisk till-
växt. I arbetet med att utveckla verksamheten
kommer Biotage att utöka investeringarna inom
forskning och utveckling. Dessa investeringar
ska uteslutande finansieras av den löpande
verksamheten. Kassaflödet är ett viktigt styr-
instrument i detta sammanhang och Biotage
ska, parallellt med ovanstående finansiella mål,
säkerställa ett positivt kassaflöde. Bland annat
innebär detta att företaget aktivt kommer att
jobba med rörelsekapitalet. 

Strategier
För att Biotage ska nå de finansiella mål som
satts upp för verksamheten har företaget formu-
lerat ett antal strategier. I korthet går dessa ut
på att Biotage ska:
– optimera verksamheten och skapa förut-

sättningar för organisk tillväxt
– öka försäljningen av förbrukningsvaror, vilket

skapar förutsättningar för ett stabilare
intäktsflöde

– utöka satsningarna på forskning och utveck-
ling för att säkerställa ett marknadsledande
erbjudande 

– ha en flexibel organisation som smidigt kan
anpassa sig till förändringar på koncernens
marknader och som är fokuserad på kompe-
tens och produktivitet.

Kostnadsstruktur
Biotage arbetar aktivt med att öka effektiviteten
i verksamheten och att ha hög kontroll på kost-
naderna. Ambitionen är att under 2007 sänka
administrationskostnaderna i verksamheten
samt att möjliggöra ökad försäljning utan att
öka försäljningskostnaderna. Se tabell på nästa
sida för rörelsekostnadernas fördelning. 

Biotage i korthet

Omsättning per affärsområde 2006
MSEK

89,5

Discovery
Chemistry

Biosystems

430,0

Omsättningsfördelning per geografisk marknad 2006
%

42

44

USA

Europa

Övriga
marknader

14

Biotage är ett globalt företag som erbjuder lösningar inom områdena läkemedelskemi och
genetisk analys. Arbetet inom läkemedelskemi bedrivs i affärsområdet Discovery Chemistry och
verksamheten inom genetisk analys ligger i affärsområdet Biosystems. Båda affärsområdena är
självständiga och har egna marknads-, försäljnings- och produktionsorganisationer.
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Koncernöversikt
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Rörelsekostnadernas fördelning
MSEK

320

240

160

80

0
Försäljnings-

kostn.
2005 2006 Administra-

tionskostn.
Forsknings- och 
utvecklingskostn.

Övriga
rörelsekostn.

Rörelsens kostnader
MSEK

301,4 315,0

174,9 183,5

54,9
65,6 66,8

58,8

4,8 7,1

Omsättning 2006 Rörelseresultat 2006 Produkter Viktigaste marknader Främsta konkurrenter

430,0 MSEKDISCOVERY
CHEMISTRY

29,2 MSEK System för mikrovågs-
syntes, upparbetning
och rening, samt
reagenser och för-
brukningsvaror.

USA, västra Europa
och Japan.

CEM inom mikrovågs-
syntes och Isco inom
reningssystem.

89,5 MSEKBIOSYSTEMS 11,0 MSEK Pyrosequencing-
system och mjukvaror,
samt reagenser och 
förbrukningsvaror.

USA, västra Europa
och Asien.

Applied Biosystems
och Roche.

Affärsområde
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gick till 29,2 MSEK, att jämföras med -8,1 MSEK
för föregående år. Anledningarna till det förbätt-
rade resultatet är främst en ökning av försälj-
ningen till 430 MSEK (351), jämfört med proforma
2005, och en ökning av bruttomarginalen till 59
procent (56). 

Försäljningsökningar inom syntes och rening
Biotage har ökat försäljningen av system både
inom mikrovågssyntes och inom rening. Inom
mikrovågssyntes har dock inte försäljningen i
kronor ökat på grund av en mixförskjutning
mellan de olika produkterna. 

Efterfrågan på automatiserade reningssystem
har fortsatt att vara stark under året, eftersom
rening av substanser är en flaskhals som för-
länger tiden i den läkemedelskemiska processen.
Inom rening har Biotage ökat försäljningen med
20 procent under året och tagit nya marknads-
andelar inom ett område där företaget redan 
är marknadsledare. 

Ökat fokus på förbrukningsvaror
Att öka försäljningen av förbrukningsvaror har
varit, och är, ett prioriterat område för Biotage.
Försäljningen av förbrukningsvaror ökade på-
tagligt under året och stod 2006 för 36 procent
av affärsområde Discovery Chemistrys omsätt-
ning. Företaget bedömer dock att potentialen är
god för ytterligare försäljningsökning framöver.

Tidigare har Biotage uteslutande sålt för-
brukningsvaror som använts tillsammans med
företagets system. Det innebär att försäljningen
av förbrukningsvaror varit starkt kopplad till
försäljningen av system för syntes och rening.
Genom förvärvet av Argonaut under 2005 fick
Biotage ett betydligt bredare erbjudande av
förbrukningsvaror som används fristående från
företagets system, exempelvis SPE (Solid 
Phase Extraction). 

Stort intresse för V-10
I början av 2006 förvärvade Biotage exklusiva
tillverknings-, vidareutvecklings-, distributions-
och försäljningsrättigheter till Vapourtecs indunst-
ningssystem V-10. Under året har Biotage fortsatt
utvecklingsarbetet med systemet för att göra det
mer robust och ge det en industriell design. Detta
har tagit längre tid än beräknat vilket inneburit att
försäljningsförväntningarna för 2006 inte infriats. 

Efterfrågan på denna typ av system är stor på
marknaden och Biotage har fått ett stort antal
förfrågningar om sitt system. Företaget har satt
stora resurser på att färdigställa systemet så
snart som möjligt och räknar med en lansering
på bred front vid slutet av första kvartalet 2007.

Affärsområden

Affärsområde Discovery Chemistry är en globalt
ledande leverantör av systemlösningar inom
läkemedelskemi. Lösningarna används av
kemister inom läkemedelsindustrin, i bioteknik-
företag och inom den akademiska världen, i
arbetet med att utveckla nya substanser som
kan utgöra grunden till framtida läkemedel. 

Detta arbete kan beskrivas som en process
där en molekylmodell förs från idé till biologiskt
aktiv substans (se modell nedan). Biotage har
idag marknadens bredaste erbjudande av lös-
ningar för denna process. Lösningarna omfattar
områden som syntes, upparbetning, rening och
indunstning. Med hjälp av Biotages produkter
kan tiden för syntes och tiden för rening av 
nya läkemedelssubstanser minskas. Detta är 
två av de största flaskhalsarna i den kemiska
processen av läkemedelsutvecklingen.

Utvecklingen under 2006
Biotage har under 2006 genomfört ett målmed-
vetet arbete för att vända verksamheten från
förlust till vinst. Rörelseresultatet för 2006 upp-

Discovery Chemistry

Affärsområde Discovery Chemistry utvecklar och tillverkar systemlösningar
som gör det möjligt för läkemedelsindustrin att påskynda utvecklingen av
nya kemiska substanser, vilka utgör grunden till framtida läkemedel.

Geografisk fördelning av omsättningen
%

43

43

USA

Europa

Övriga
marknader

14

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 reaktioner tas bort.

4. Rening
Den önskade föreningen isoleras från 
kvarvarande orenheter.

5. Analys/karaktärisering
Kemisten säkerställer att substansen 
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 läke-
medel. Efter att en förening har syntetiserats, upparbetas och renas den med hjälp av system och förbruk-
ningsvaror från Biotage.

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 kortare tid.

Discovery Chemistrys system och förbrukningsvaror används i arbetet med att föra en molekyl-
modell 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:

FRÅN MOLEKYLMODELL TILL BIOLOGISK SUBSTANS

15

24

3
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Affärsområden

Biotage förväntar sig fortfarande att systemet
har en marknadspotential på 5-10 MUSD men
på grund av förseningarna ligger detta några 
år fram i tiden. 

One-stop-shop
Biotages breda sortiment innebär att företaget
kan erbjuda kunden lösningar för många steg i
deras arbetsprocess. Företaget har ambitionen
att bli en one-stop-shop för sina kunder. Under
2006 har Biotage lanserat paketlösningar an-
passade dels till läkemedelsindustrin, dels till
kemister inom den akademiska världen. Detta ger
flera fördelar för kunderna, bland annat i form
av lägre pris och en beprövad sammansättning
av system. Genom att erbjuda paketlösningar har
Biotage ambitionen att öka sin marknadsandel
inom det akademiska segmentet, ett kundseg-
ment som är förhållandevis priskänsligt.

Inriktning för 2007
Biotage kommer att öka fokus på försäljning av
förbrukningsvaror under 2007. Företaget kommer
bland annat att lansera en helt ny serie förbruk-
ningsvaror – SNAP – som kan användas på både
Biotages egna och på andras plattformar, vilket
ökar marknadspotentialen. 

Marknadsresponsen på företagets indunst-
ningssystem V-10 har varit mycket god. Under
2007 kommer Biotage därför att ägna stora
resurser till färdigställande och global lansering
av V-10. Detta kompletteras med ett ökat 
fokus på utveckling av nya instrument, ett
viktigt område för att skapa förutsättning 

för ökad försäljning av såväl instrument som
förbrukningsvaror.

Under 2007 har Biotage också ambitionen att
rationalisera företagets erbjudande till kunderna.
Inom området processutveckling har Biotage
under 2006 upplevt otillfredställande lönsamhet,
till stor del beroende på att dessa lösningar
skräddarsys för kundernas specifika behov och
därför innehåller en stor del utvecklingsarbete.
Verksamheten inom skräddarsydda processut-
vecklingslösningar kommer därför att successivt
avvecklas med undantag för ett mindre antal
produkter kopplade till reningsområdet.

Marknad
Biotages lösningar vänder sig primärt till läke-
medelskemister verksamma inom läkemedels-
industrin, i bioteknikföretag och inom den
akademiska världen. Geografiskt sett är USA
och Europa de största marknaderna och stod
för 43 procent av omsättningen vardera under
2006. Övriga marknader stod för 14 procent 
av omsättningen. 

Under 2006 har Biotage varit särskilt 
framgångsrika i sitt försäljningsarbete på den
europeiska marknaden. Detta innebär att den
europeiska marknaden står för en betydligt
större del av omsättningen än förra året.
Försäljningen på den japanska marknaden 
har däremot inte nått upp till företagets för-
väntningar under 2006. Biotage har därför
genomfört förändringar i den japanska organi-
sationen för att bättre dra nytta av potentialen
på denna marknad.  

Faktorer som påverkar Biotage
Efterfrågan på Biotages lösningar påverkas till
stor del av läkemedelsindustrins investeringar i
forskning och utveckling. Ökade satsningar och
investeringar i forskning och utveckling kring
nya läkemedel tenderar att påverka efterfrågan
på Biotages lösningar positivt och vice versa. 

Egen produktutveckling är ett mycket viktigt
verktyg för Biotage att aktivt påverka efter-
frågan på marknaden. Genom att kontinuerligt
vidareutveckla befintliga system och utveckla
nya system som skapar tydliga mervärden för
kunderna, kan Biotage skapa efterfrågan på
företagets produkter. Biotage har ambitionen 
att årligen ha minst två nylanseringar per
produktområde, antingen i form av nya system
eller uppdateringar av befintliga system, exem-
pelvis avseende mjukvara. 

Marknadspotential
Den potentiella marknaden för Biotages produkter
utgörs av 30 000-40 000 läkemedelskemister.
Av dessa är 5 000-7 000 High Throughput-
kemister (kemister inriktade på att undersöka
en stor mängd substanser samtidigt) och 7 000-
10 000 processkemister (kemister som arbetar
med att ta fram större mängder av en substans).

Det är idag vanligast att ett system delas av
flera kemister. Biotage bedömer att ett system
för mikrovågssyntes delas av 5-10 kemister och
att ett automatiserat reningssystem delas av 
1-5 kemister. 

Reningsmetoder baserade på SPE (Solid Phase
Extraction) är en teknik som växer i popularitet.
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supportpersonal placeras i allt större utsträck-
ning i anslutning till kundernas laboratorier 
runt om i världen.

Inom mikrovågssyntes är företaget marknads-
ledare med en marknadsandel som uppgår till
mer än 50 procent. Biotage är också marknads-
ledare inom automatiserade reningssystem
baserade på flashkromatografi med en mark-
nadsandel på över 40 procent.

Inom lösningar för SPE (Solid Phase Extraction)
uppgår Biotages marknadsandel till 7 procent.
Företaget bedömer möjligheterna att ta nya
marknadsandelar som mycket goda. 

Affärsområden

I dagsläget används SPE av mindre än 10 procent
av läkemedelskemisterna. 

Kunder
Biotages kunder återfinns primärt inom läkeme-
delsindustrin. Dessa kunder stod under 2006
för 71 procent av omsättningen. Kunder inom
den akademiska världen stod för 20 procent av
omsättningen och övriga kunder för 9 procent. 

Biotage har idag alla de stora och mellan-
stora läkemedelsbolagen som sina kunder, samt
de främsta bioteknikföretagen som har mole-
kylära utvecklingsprogram. Bland de största

kunderna återfinns Merck, GlaxoSmithKline,
Pfizer, Novartis och Astra Zeneca.

Marknadsposition
Biotage har en mycket stark marknadsposition
inom de flesta områden där företaget är verk-
samt. Biotage kombinerar innovativa och 
högkvalitativa produkter med marknadens 
mest kompetenta personal. Företagets kemister
är ett stöd för kunderna även i de mest
komplexa kemirelaterade frågorna. Biotage 
har dessutom ambitionen att vara ledande 
inom service och support och företagets

Syntes

DISCOVERY CHEMISTRYS ERBJUDANDE

Upparbetning Rening Indunstning

Initiator
System för mikrovågssyntes med
plats för en reaktionkammare

ISOLUTE®

Produkter för SPE 
(Solid phase extraction)

SP1
Automatiserat reningssystem 
med plats för en reningskolonn

V-10 Rapid Solvent 
Evaporation System
System för indunstning

Initiator Eight
System för mikrovågssyntes 
som kan hantera upp till åtta 
reaktioner i följd

EVOLUTE™
Produkter för SPE 
(Solid phase extraction)

SP4
Automatiserat reningssystem 
med plats för fyra reningskolonner

Initiator Sixty
System för mikrovågssyntes som kan
hantera upp till 60 reaktioner i följd

SLE+
Produkter för SLE 
(Solid liquid extraction)

SP4 EXP
Ett SP4-system med utökad
uppsamlingsvolym

Advancer
System för syntetisering av större
mängder substans, upp till 350 ml.

FlashMaster II 
Automatiserat reningssystem 
anpassat för en fleranvändarmiljö

Förbrukningsvaror
För användande tillsammans med
Biotages system för mikrovågssyntes

FlashMaster Personal Plus
Biotages enklaste system 
för rening

FLASH 75
Reningssystem för rening av 
upp till 40 g substans

FLASH 150
Reningssystem för rening upp 
till 320 g

Flash 400
Biotage största system anpassat för
rening av substans i större skala

Förbrukningsvaror 
För användande tillsammans med
Biotages reningssystem
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Affärsområden

Konkurrenter
Biotage har ingen enskild konkurrent med
samma breda erbjudande inom läkemedelskemi.
Företaget möter därför olika konkurrenter för
olika produktområden.

Mikrovågssyntes
Biotages primära konkurrent inom mikro-
vågssyntes är amerikanska CEM Corporation. 
CEM erbjuder mikrovågssystem för en mängd
applikationsområden inom bland annat den
akademiska världen, läkemedelsindustrin,
peptidindustrin, livsmedelsindustrin och 
inom miljövård. 

Biotages främsta konkurrensfördelar inom
mikrovågssyntes är säkerhet, användarvänlig-
het, produktivitet, produktkvalitet, företagets
databas med reaktioner (Pathfinder) samt ett 
mycket bra service- och supporterbjudande.

Rening
För automatiserade reningssystem är Isco den
främsta konkurrenten. Isco är en del av den
amerikanska Teledynekoncernen. Biotage och
Isco står tillsammans för cirka 90 procent av
marknaden.

Inom rening erbjuder Biotages produkter
prestanda som är unika på marknaden och de
patenterade reningskolonnerna är av marknads-
ledande kvalitet.

SPE
De främsta konkurrenterna inom SPE (Solid
Phase Extraction) är de amerikanska företagen

Varian (noterat på Nasdaq) och Waters (noterat
på NYSE). SPE ingår som en liten del i deras
totala erbjudande. De har betydligt större 
marknadsandelar inom SPE än Biotage.

Indunstning
Konkurrensen för Biotages V-10-system kommer
främst från traditionella tekniker för indunst-
ning. Det största företaget inom detta område
är brittiska Genevac Ltd.

Inom indunstning erbjuder Biotage system
V-10 en snabbhet och automatisering som inte
finns i system från konkurrerande leverantörer. 

Produktion
Vid Biotages produktionsanläggning i Virginia,
USA, tillverkas alla system och produkter inom
reningsområdet, det största systemet för mikro-
vågssyntes, Advancer, alla syntes- och renings-
system som förvärvades av Argonaut, samt
indunstningssystemet V-10.

Tillverkning av kemiska komponenter till
Biotages förbrukningsvaror, exempelvis reagenser
och reningskolonner, sker vid fabriken i Cardiff,
Wales. Fabriken är certifierad i enlighet med 
ISO 9001.

Produktionen av system för mikrovågssyntes
sker via en underleverantör, Partnertech AB. 

Biotage lägger stor vikt vid kontinuerliga
effektivitetsförbättringar vid produktionsanlägg-
ningarna. Under 2007 kommer företaget att
genomföra ett automatiseringsprojekt vid fabriken
i Cardiff, med ambitionen att möjliggöra ökade
bruttomarginaler.

Produktionsprocessen för reningssystem och
förbrukningsvaror följs upp enligt Sex Sigma-
metodiken och bolaget genomför omfattande
kvartalsmässiga kvalitetsgenomgångar där alla
inrapporterade fel följs upp. Biotage bedriver ett
omfattande kvalitetsarbete kring sina produkter.
Kvaliteten på produkterna mäts varje månad i
form av kundundersökningar. Undersökningarna
under året visar på en tydlig förbättring i den
kundupplevda kvaliteten. Under 2006 bedömde
95 procent av kunderna kvaliteten på Biotages
produkter som bra eller mycket bra. 
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Affärsområden

Affärsområde Biosystems inriktar sin verksamhet
mot två huvudsakliga applikationsområden där
Pyrosequencing®-teknologin tillför avgörande
mervärden. Dessa är forskning kring infektions-
sjukdomar och forskning kring cancer.  

Infektionssjukdomar
Området omfattar infektioner som orsakas av
bakterier, virus och svamp. Pyrosequencing-
teknologin kan användas för mikrobiologisk
identifiering, dvs att snabbt och exakt identifiera
exempelvis den bakterie, svamp eller det virus
som orsakar en infektion. Pyrosequencing-
teknologin är också ledande när det gäller att

varandra och kan vara svåra att särskilja med
traditionella metoder. 

Utvecklingen under 2006
2006 har varit ett utmanande och framgångs-
rikt år för affärsområde Biosystems. Ambitionen
var att vända förra årets förlustsiffror till vinst,
vilket också lyckades. En stark fokusering på
försäljningsarbetet gav en försäljningstillväxt på
12 procent jämfört med förra året. Detta är en
viktig anledning till det förbättrade rörelseresul-
tatet, vilket uppgick till 11,0 MSEK, att jämföra
med en förlust på 34,8 MSEK för 2005. 

En viktig faktor bakom försäljningsökningen
är Biotages applikation för CpG-metylering, 
som blivit mycket uppskattad, inte minst för
den höga känsligheten, möjligheten till snabba
analyser och de kvantitativa data som erhålls.

Biotage har dessutom lagt ut majoriteten av
produktionen av reagenser och andra förbruk-
ningsvaror på underleverantörer vilket möjliggjort
väsentligt ökade bruttomarginaler under 2006.
Bruttomarginalen för 2006 uppgick till 72 procent.

454 Life Sciences gav uppmärksamhet
Biotage har under året gynnats av uppmärksam-
heten kring 454 Life Sciences, ett företag som
har licens att använda Pyrosequencing i instru-
ment som analyserar hela genom. Intresset för
deras instrument har varit stort och företaget
har blivit mycket omskrivet i branschmedia.
Biotage har som ett resultat av detta upplevt ett
ökat intresse för Pyrosequencingprodukterna. 

Inriktning för 2007 
Biotage genomför för närvarande ett omfattande
utvecklingsprojekt inom affärsområde Biosystems.
Projektet avser ett nytt system baserat på
Pyrosequencing som beräknas lanseras i slutet
av 2007. Systemet kommer att vara enklare och
lägre prissatt än nu befintliga system och riktas
mot cancerdiagnostik. Ambitionen är att syste-
met ska bli IVD-godkänt (godkänt för in vitro-
diagnostik) på den europeiska marknaden.
Detta skulle utöka marknaden till att även inne-
fatta diagnostiska tillämpningar, ett område
med mycket stor potential för Biotage.

Under 2007 kommer Biotage också att för-
stärka fokus på att utveckla nya applikationer
inom infektionssjukdomar och cancerforskning.
Detta arbete genomförs ofta i samarbete med
stora forskningsinstitutioner, framförallt i USA.

Marknad
Affärsområde Biosystems vänder sig primärt till
en ren forskningsmarknad, bestående både av

Affärsområde Biosystems

Affärsområde Biosystems erbjuder system för genetisk analys, vilka
framförallt används inom klinisk forskning. Produktplattformen bygger
på den patenterade Pyrosequencing®-teknologin.

Geografisk fördelning av omsättningen
%

39
51

USA

Europa

Övriga
marknader

10

Instrument

BIOSYSTEMS ERBJUDANDE

Mjukvara Reagenser och tester

PyroMark ID
Utvecklad för analys av korta 
och medellånga DNA-sekven-
ser, vilket är väl lämpat för
området infektionssjukdomar.

PyroMark Analysis Software
Utför automatisk genotypning
eller sekvensbestämning av 
upp till 96 prover i en 
mikrotiterplatta.

Pyro Gold
Reagenser för användning 
med Biotages instrument.

PyroMark MD
Har en högre känslighet än
PyroMark ID, vilket gör det
möjligt att analysera mycket
små mängder DNA. Utvecklat
för användning inom 
forskning kring cancer.

IdentiFire Software
Jämför sekvensdata med 
information i en databas 
i syfte att artbestämma 
en bakterie, svamp eller 
ett virus.

PyroMark Tests
Genspecifika tester för 
användning med Biotages
instrument.

Assay Design Software
Används för design av PCR-
primers och sekvensprimer.

Pyro Q-CpG Software
Utför kvantitativ analys av 
en eller flera CpG-positioner 
i upp till 96 prover i en 
mikrotiterplatta.

identifiera och typbestämma antibiotikaresistenta
bakterier. Bakterier utvecklar resistens genom
att förändra sitt DNA. Genom att analysera 
DNA med Biotages utrustning kan det snabbt
bestämmas om en bakterie bär på en muterad
gen som gör den resistent mot antibiotika.

Cancer 
Inom cancerforskning kan Pyrosequencingtekno-
login användas för analys av DNA-metylering
(metylering inträffar på så kallade CpG-positioner
i DNA). DNA-metylering är en av mekanismerna
som styr genuttryck i celler. Onormala ökningar
eller minskningar i DNA-metylering är vanliga i
samband med många cancersjukdomar och
metyleringsgraden påverkar också sjukdoms-
utvecklingen. Med Biotages utrustning är det
möjligt att identifiera procentuell metylerings-
grad, vilket är en stor fördel gentemot traditio-
nella metoder som enbart visar om metylering
förekommer eller ej. Det är dessutom möjligt att
upptäcka små förändringar i metyleringsgrad.

Biosystems utrustning kan också användas
för identifiering och studier av mutationer. Även
inom detta område skapar Biotages teknologi
distinkta fördelar, exempelvis vid mutations-
studier av specifika onkogener som KRAS och
BRAF. Mutationerna i dessa gener ligger nära
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Affärsområden

klinisk forskning och grundforskning. En mindre
del av företagets applikationer vänder sig dess-
utom till den diagnostiska marknaden, exempel-
vis laboratorier för molekylärdiagnostik och
sjukhuslaboratorier. 

USA är den största geografiska marknaden
och stod för 51 procent av omsättningen under
2006. Europa stod för 39 procent av omsätt-
ningen och övriga länder för 10 procent. Under
2006 har Biotage märkt en ökat efterfrågan och
försäljning på den kinesiska marknaden, främst
från kunder inom den akademiska sektorn.
Också på den amerikanska marknaden har
efterfrågan varit god under året. 

Faktorer som påverkar Biotage
Biotage vänder sig primärt till forskningsmark-
naden inom infektionssjukdomar och cancer.
Detta är en marknad som till stor del styrs av
forskningsanslag. Det innebär att efterfrågan 
på Biotages produkter påverkas av hur stora
anslag som tilldelas forskningen inom dessa
områden.  

Kontinuerlig lansering av nya applikationer
baserade på Biotages instrument är viktigt 
för att aktivt kunna påverka efterfrågan på de
lösningar som företaget erbjuder. Applikations-
utveckling kommer att prioriteras under 2007. 

Kunder
Under 2006 såldes övervägande delen av 
instrumenten till kunder inom klinisk forskning,
en något mindre del till grundforskning och slut-
ligen en liten del till diagnostiska laboratorier.

Biotage har cirka 500 instrument installerade
hos kunder runt om i världen, exempelvis
akademiska forskningsinstitutioner på universitet
och universitetssjukhus, statliga hälsoinstitut
och läkemedelsbolag.

Biotage har direktförsäljning i Norden, USA,
Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Dessutom
bearbetas ett drygt trettiotal länder via distri-
butörer, bland annat Belgien, Nederländerna,
Italien, Spanien, Kina, Korea och Japan.

Marknadsposition
Biotage är en uppstickare på en marknad som
domineras av ett fåtal stora aktörer. Företagets
styrka är Pyrosequencingteknologin som är
mycket väl anpassad för applikationer inom
forskning kring infektionssjukdomar och cancer. 

Konkurrenter
Biotage möter olika konkurrens för olika appli-
kationer. Konkurrensen kommer främst från
instrument baserade på realtids-PCR, där de två
största leverantörerna är Applied Biosystems
och Roche. Inom vissa applikationer möter
Biotage också konkurrens från sekvenserings-
instrument baserade på Sangermetoden, där
den största leverantören är Applied Biosystems. 

Biotages lösningar, baserade på Pyrosequen-
cingteknologin, är i likhet med realtids-PCR
snabba och lätta att använda. Dessutom ger
resultaten en informationsrikedom som mot-
svarar Sangermetoden, dock på mycket kortare
tid. Inom vissa applikationer ger Biotages
produkter helt unika mervärden. Exempel på

detta är att det inom CpG-metylering är möjligt
att få reda på procentuell metyleringsgrad för
specifika positioner och se mycket små föränd-
ringar i metyleringsgrad. Ett annat exempel är
att det inom infektionssjukdomar är möjligt att
identifiera mutationer som leder till antibiotika-
resistens hos en bakterie. Med realtids-PCR är det
ofta enbart möjligt att identifiera bakterien i fråga,
inte om den utvecklat resistens mot antibiotika.

Produktion
I stort sett all produktion inom affärsområde
Biosystems är idag utlagd på underleverantörer.
Biosystems tillverkar själva all mjukvara och
utför också delar av reagenstillverkningen.
Frystorkningen av de sk Pyro Gold-reagensen 
är utlagd på en underleverantör. Övriga förbruk-
ningsartiklar tillverkas av ett antal olika europe-
iska leverantörer. Produktion av instrument för
DNA-analys görs av Partnertech AB.

Vad är Pyrosequencing®?

Pyrosequencing® är en patenterad teknologi
där ett provs DNA-sekvens avläses i realtid
med hjälp av så kallad sekvensering genom
syntes. Teknologin kan användas inom ett
stort antal områden, alltifrån analys av ärftliga
sjukdomar och identifiering av bakterier och
virus till identifiering och studier av mutationer
och DNA-metylering.
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Vanderbilt Institute of Chemical Biology är ett av de forskningscenter som
finns vid Vanderbilt University Medical Center. Vanderbiltuniversitetet, belä-
get i Nashville, Tennessee, grundades 1873. Idag är det ett privat forsk-
ningsuniversitet med 6 319 studenter på grundutbildningsnivå och 4 566
forskarstuderande och studenter vid påbyggnadsutbildningar. Universitetet
består av 10 skolor, ett institut för politiska studier, ett framstående medi-
cinskt center och det så kallade Freedom Forum First Amendment Center. 

Stora resurser inom preklinisk läkemedelsutveckling
Under de senaste fyra åren har Vanderbiltuniversitetet stärkt sina resurser
inom läkemedelsforskning, bland annat genom stora investeringar i infra-
strukturen, exempelvis en toppmodern anläggning för så kallad High
Throughput Screening (HTS, snabb farmakologisk testning). Målet är att
använda den mångfald av grundläggande biologiska upptäckter som
gjorts vid exempelvis universitetets cancercenter, farmakologiinstitutionen
och centrat för infektionssjukdomar, till att skapa nya behandlingssätt.
Som ett led i detta har Vanderbiltuniversitetet rekryterat seniora forskare
från de stora läkemedelsbolagen.

Dr. Lindsley kom till Vanderbilt förra hösten. Han arbetade tidigare för
Merck och ledde en en så kallad Technology Enabled Synthesis Group vid
företagets anläggning i West Point, Pennsylvania.

– På Vanderbilt kan vi idag utföra HTS, optimering av de mest lovande
led-molekylerna (substanser som bedöms ha hög potential) från HTS,
samt allt arbete kopplat till läkemedels metabolisering – helt enkelt att 
ta en substans från HTS till att bevisa den medicinska hypotesen, säger
Dr. Lindsley.

Forskningen vid Vanderbilt är till stor del inriktad på områdena cancer
och CNS (det centrala nervsystemet), mer specifikt schizofreni, Alzheimers
och Parkinsons.

– Vi har identifierat mycket bra led-molekyler  och är i optimerings-
fasen i flera utvecklingsprogram inom cancer och CNS, säger Dr. Lindsley.

Omfattande användande av Biotages produkter
Dr. Lindsley har använt Biotages produkter sedan 2001, inte minst systemen
för mikrovågsassisterad syntes.

– Mikrovågssyntes är definitivt en av de bästa tekniker som har kommit
fram det senaste decenniet, säger Dr. Lindsley. Med mikrovågstekniken får
du kortare reaktionstider och bättre utbyten. Generaliteten är också väldigt
stor. Du kan använda elektronrika, elektronfattiga samt steriskt hindrade
substrat och alla fungerar med samma goda resultat. 

De flesta reaktioner som kräver värme utförs med mikrovågsteknik 
och reaktioner som inte kräver höga temperaturer görs genom så kallad
parallellsyntes i lösning med hjälp av Biotages fastfas-bundna reagens.

Dr. Lindsley använder Biotages reningsutrustning för att rena större
mängder substans, exempelvis centrala strukturelement samt substanser
som ska användas för att diversifiera dessa. Han använder också Biotages
fastfas-bundna så kallade ”scavengers” för att ta bort överskott av reagens
eller ta bort kvarvarande palladium före preparativ LCMS (Liquid Chroma-
tography Mass Spectroscopy), som används för att rena substanserna.

Iterativ bibliotekssyntes
De substanser som bedöms ha störst potential efter en High Throughput
Screening optimeras genom en iterativ bibliotekssyntes av analoger till
ursprungssubstansen. Istället för att göra en eller två substanser i veckan,
och använda de farmakolgiska data från dessa substanser för att designa
två nya substanser, designar de på Vanderbilt bibliotek av 24 till 48

substanser, utför syntes och rening, samt sammanställer all data på
endast en vecka. Baserat på resultaten i termer av substansens potens,
selektivitet och DMPK-egenskaper (Drug Metabolism and Pharmacokinetics,
det vill säga hur ett läkemedel absorberas, distribueras och elimineras i en
kropp), designas nästa substansbibliotek.

– Genom att göra 48 substanser åt gången kan du verkligen säkerställa
att alla hypoteser är testade fullt ut och kan snabbt identifiera de substanser
som är lämpliga att använda för att testa din medicinska hypotes, säger
Dr. Lindsley. 

– Du kan gå från HTS till att ha en lämplig substans som kan principiellt
bevisa den medicinska hypotesen på cirka sex månader, med enbart en
kemist som arbetar med utvecklingen, säger Dr. Lindsley. Detta är ett
resultat av den teknik som erbjuds genom mikrovågssyntes, automatiserad
rening och fastfas-bundna reagens och ”scavengers”. Tekniken gör det
möjligt för en person att göra vad det tidigare tog ett dussin personer 
att utföra. 

Paketlösningar för universitet
Dr. Lindsley uppskattar Biotages nya paketlösningar för universitet, där
olika produkter säljs i paket med en speciell universitetsrabatt, vilket hjälper
universiteten att få tillgång till den bästa tekniken. Han värdesätter också
företagets stora engagemang kring service och support. 

– Servicen är fenomenal, säger Dr. Lindsley. Med deras nya 1-Point
Support får vi hit servicepersonal dagen efter om något händer – vilket
det sällan gör.
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Kundexempel Discovery Chemistry

Dr. Craig Lindsley, Associate Professor i farmakologi och kemi vid Vanderbilt
Institute of Chemical Biology, är en av de tidiga användarna av mikrovågssyntes
inom läkemedelskemi. Idag är ett flertal av Biotages produkter viktiga verktyg i
den prekliniska läkemedelsutveckling som görs vid Vanderbiltuniversitetet.  

Ökad satsning på läkemedelsforskning 
vid Vanderbiltuniversitetet
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Kundexempel Biosystems

En kirurg som ska avlägsna tumörvävnad från en patient, ställs oundvikligen
inför frågan om exakt hur mycket vävnad som bör tas bort. Det kan verka
uppenbart att det bästa vore att ta bort lite extra för att vara på den säkra
sidan och för att minska behovet av ytterligare behandlingar t.ex. strålnings-
behandling efter operationen. Men vad gör man, som fallet är vid exempel-
vis cancer i munnen, om “mer” innebär betydande negativa effekter på
förmågan att tala och svälja, två vardagliga aktiviteter som vi tar för givet?
Kirurgen och forskaren Richard Shaw testar analyser som baseras på
Pyrosequencingteknologin, som kommer att göra det lättare att fatta detta
viktiga beslut. Effektivt avlägsnande av tumören tillförsäkras, samtidigt som
patientens möjligheter till en god livskvalitet efter operationen ökar. Metoden
baseras på en revolutionerande upptäckt som gjordes för flera år sedan –
nämligen att cancer ofta medför förändringar i genomets så kallade epigenetik
och att dessa förändringar kan användas som markörer för cancervävnad.

Cancer, epigenetik och CpG-metylering
Cancer utvecklas som en följd av genetiska förändringar i cellen. Dessa kan
vara både mutationer och variation i genuttryck. Det senare kontrolleras
huvudsakligen av så kallade ‘promoter’-regioner som är specifika för varje
gen. En faktor som styr uttrycket av en gen är metyleringsgraden hos tätt
packade CpG-dinukleotider i dessa promoterregioner. En sådan modifiering
av genomet kallas en epigenetisk (grekiska för ‘på’ genetik) händelse och en
omfattande forskning pågår inom detta område. Många laboratorier använder
Pyrosequencingteknologin, som är idealisk när man vill göra en individuell
kvantifiering av flera metyleringspositioner samtidigt i samma prov.

Pyrosequencingteknologin är ett kraftfullt hjälpmedel vid cancerepigenetik
Efter att ha erhållit en prestigefylld forskartjänst av Royal College of Surgeons
i England undersökte Richard Shaw epigenetiska biomarkörer i huvud- och
halscancer i sin medicine doktorsavhandling. Han arbetar inom Molecular
Biomarkers Group vid Liverpools universitet, under ledning av Lakis Liloglou
som är en stor förespråkare för Pyrosequencingteknologin. Dr Liloglou
använde inledningsvis tekniken för SNP-analys, eftersom han uppskattade
att metoden var snabb och pålitlig. Richard: "Lakis Liloglou blev intresserad
av Pyrosequencing för metyleringsanalys för några år sedan, efter de viktiga
artiklarna av Uhlman, Colella och Tost. Fördelarna gäller resultatens kvan-
titativa natur och kontrollen vid behandling av prover. Det är också avgörande
i våra stora biomarkörundersökningar att kunna "öka skalan" på analyserna,
och därför är förmågan att snabbt generera metyleringsinformation för 96
prover åt gången viktigt." Gruppen har utvecklat många metyleringsanalyser
baserade på Pyrosequencing och även använt kvalitetskontrollen i tekno-
login för att minska antalet falska positiva resultat som genereras av andra,
mycket känsliga metoder som baseras på polymeraskedjereaktion (PCR).

Detektion av minimala rester av sjukdom vid huvud- och halscancer
Richards arbete började med en framgångsrik s.k. proof-of-principle-under-
sökning (d.v.s. en undersökning för att visa att principerna bakom tekniken
fungerar), vilket ledde till ett uppdrag från “Cancer Research United Kingdom”
att genomföra en pilotundersökning. Richard: "Syftet med pilotundersök-
ningen är att förbättra fastställande av cancerstadium och därmed skapa
så god postoperativ behandling som möjligt, t.ex. med strålningsbehand-
ling eller cellgifter. Detta kommer att inledas under 2007 och innebär ett
nära samarbete mellan kirurgiavdelningen, patologiavdelningen och forsk-
ningslaboratoriet vid Liverpools universitet”.

“Vi hoppas kunna identifiera en epigenetisk signatur för varje primär
tumör genom att använda metyleringsanalyser med Pyrosequencingteknologin

och därefter kunna fokusera på vävnadsprov som tagits i det område
tumören avlägsnats från. Vi vet att risken för återfall ökar om någon tumör-
vävnad lämnas kvar, och därför kommer vi att använda känsliga analyser
som baseras på PCR- och Pyrosequencingteknologin för att upptäcka
mycket små mängder DNA med samma epigenetiska signatur som den
primära tumören. Detta kommer att vara en observerande undersökning
och vi kommer inte att ändra några beslut beträffande dessa första 50
patienter. Det är uppenbart att om de positiva epigenetiska analyserna
förutsäger återfall, måste detta bekräftas i en kontrollerad randomiserad
klinisk studie. Detta är ingen ny idé, utan det har egentligen bara varit
fråga om att vänta på att rätt teknik skulle dyka upp." 

I dag är Pyrosequencing väl etablerat inom området metyleringsanalys,
och många forskare ser teknologin som en standardmetod, huvudsakligen
tack vare det arbete som utförts av de inflytelserika forskarna Jean-Pierre
Issa och Ralf Krahe (M. D. Anderson Cancer Center, USA). Vi ser fram emot
resultaten av Richards undersökning, vilka mycket väl kan visa sig tillämp-
bara för andra cancertyper.

Källor
Shaw RJ et al. Methylation enrichment Pyrosequencing: combining the specificity
of MSP with validation by Pyrosequencing. Nucleic Acids Res. 2006 Jun 28;34
(11):e78. 

Shaw RJ et al. Promoter methylation of P16, RARbeta, E-cadherin, cyclin A1
and cytoglobin in oral cancer: quantitative evaluation using Pyrosequencing.

Br J Cancer. 2006 Feb 27;94(4):561-8. 
Shaw RJ et al. CpG island methylation phenotype (CIMP) in oral cancer: 

associated with a marked inflammatory response and less aggressive tumour
biology. J Oral Oncology, in press, DOI: “10.1016/j.oraloncology.2006.10.006”

För en översikt om CpG-metylering, se: Tooke N and Pettersson M. CpG
methylation in clinical studies: utility, methods, and quality assurance. IVDT. Nov
2004; 41, at URL: http://www.devicelink.com/ivdt/archive/04/11/002.html

Pyrosequencing®-teknologin 
tänjer på gränserna
Genomiska förändringar i en tumör kan utnyttjas som markörer för att ta reda på cancer-
vävnadens omfattning. Kirurgen och forskaren Richard Shaw använder Pyrosequencing®-
teknologin för att upptäcka dessa förändringar och därmed underlätta det viktiga beslutet
om exakt hur mycket vävnad som behöver avlägsnas. 
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Forskning och utveckling

Under 2006 genomförde Biotage en omorgani-
sation av produktutvecklingsfunktionen för att
ytterligare förbättra effektiviteten inom forskning
och utveckling. Tidigare har produktutvecklingen
för affärsområde Discovery Chemistry och affärs-
område Biosystems drivits i separata enheter.
Under 2006 har dessa slagits samman till en
koncerngemensam funktion för forskning och
utveckling. Detta skapar flera fördelar, bland
annat genom att det möjliggör kompetensöver-
föring och resursutjämning. 

Den forskning och utveckling som tidigare
bedrivits vid företagets anläggning i amerikanska
Charlottesville, har under året flyttats till Uppsala,
vilket också är huvudkontoret för forskning och
utveckling inom Biotage. Det innebär att all
forskning och utveckling idag bedrivs i Uppsala,
med undantag för kemirelaterad forskning och
utveckling som huvudsakligen bedrivs vid an-
läggningen i Cardiff, Wales.

Idag arbetar cirka 40 personer med produkt-
utveckling inom Biotage.

Lyckade lanseringar under året
Under 2006 lanserade Biotage åtta nya produkter.
Ett exempel är en applikation för CpG-metylering
inom affärsområde Biosystems. Lanseringen har
varit framgångsrik och den nya applikationen har
mottagits mycket positivt av kunderna. Ett annat
exempel är den uppdaterade versionen av mikro-
vågssystemet Initiator som lanserades inom
affärsområde Discovery Chemistry. Uppdateringen
avser såväl hård- som mjukvara, vilket inneburit
både ökad prestanda och förbättrat användar-
gränssnitt.  

Det pågår för närvarande fem större utveck-
lingsprojekt inom Biotage, bland annat ett nytt
system baserat på Pyrosequencing-teknologin. 

Under året investerades cirka 14 procent av
omsättningen i forskning och utveckling. Biotage
kommer även framöver att bedriva ett ambitiöst
arbete inom forskning och utveckling. Ambitionen
är att varje år presentera två nylanseringar inom
varje produktområde. Det kan röra sig om nya
produkter eller om uppdateringar av befintliga
produkter, exempelvis i termer av förbättrad
mjukvara. 

Tydlig process för utvecklingsarbetet
All produktutveckling inom Biotage följer en klart
definierad produktutvecklingsprocess. Utvecklings-
projekten följs löpande av en styrgrupp bestå-
ende av utvecklingschefen, marknadschefen,
produktionschefen, linjecheferna inom produkt-
utveckling, samt projekt- och produktchefer. 

Innan det är aktuellt att starta upp ett ut-
vecklingsprojekt genomförs en förprojektsfas.
Här säkerställs att all relevant dokumentation
finns på plats, samt budget och tidsramar.
Dessutom ska en grundläggande kommersiell
analys vara genomförd. Därefter tas beslut om
projektet ska genomföras eller inte.

Tre prototypfaser
Baserat på projektets komplexitet bestäms antalet
avstämningspunkter. I normalfallet genomgår
projektet tre prototypfaser med tillhörande
avstämningspunkter. I den första fasen säker-
ställs konceptet och de grundläggande funktio-
nerna. I den andra verifieras och valideras att

produktprestanda motsvarar de specifikationer
som satts upp. I den tredje fasen säkerställs
överflyttning till produktion, det vill säga att
alla förutsättningarna för industriell produktion
är på plats. 

Efter att framgångsrikt genomgått de tre
prototypfaserna övergår projektet till en Betafas,
där produkten testas av utvalda kunder. Här sker
också förberedelser för lansering, vilket bland
annat involverar sälj- och serviceorganisationen. 

Efter framgångsrik Betafas går utvecklings-
projektet in i en slutförandefas där det säker-
ställs att produktionen fungerar fullt ut och att
all dokumentation är på plats. 

Ett utvecklingsprojekt tar i normalfallet 6-15
månader. Mer komplexa instrumentutvecklings-
projekt tar normalt mellan 12 och 18 månader
att genomföra.

Patent
Flera av Biotages produkter har marknadsledande
prestanda och funktionalitet. Patent är ett viktigt
verktyg för Biotage att motverka plagiering av
företagets produkter. Biotage söker patent på
nyckelfunktioner i företagets produkter – ett
arbete som är en del i utvecklingsprocessen.
Biotage har idag 169 registrerade patent och 93
patentansökningar under behandling, fördelade
på 51 patentfamiljer.  Under året registrerades
39 nya patent och 2 nya patentansökningar
lämnades in. 

Ökad satsning på produktutveckling

Satsningen på produktutveckling är en betydelsefull del av Biotages strategi
för att optimera den befintliga verksamheten och skapa organisk tillväxt.
Framgångsrik produktutveckling säkerställer ett fortsatt konkurrenskraftigt
erbjudande till kunderna och skapar möjlighet att ta nya marknadsandelar.  



Biotage Årsredovisning 2006 17

Medarbetare

Biotages medarbetare har generellt en hög
utbildningsnivå. Drygt 60 procent av med-
arbetarna har högre akademisk examen eller
universitetsexamen. Detta är en viktig grund för
verksamheten eftersom medarbetarnas kompe-
tens är avgörande för att Biotage ska kunna
behålla och förstärka sin ledande position och
konkurrenskraft på marknaden. Detta komplet-
teras med kontinuerlig vidareutbildning av med-
arbetarna. I stor utsträckning rör detta special-
inriktad utbildning för att medarbetarna ska vara
fullt uppdaterade inom sina områden, vilket är
viktigt eftersom utvecklingen inom det bio-
vetenskapliga området går snabbt framåt. 

Under 2006 har Biotage genomfört en kompe-
tensanalys för att identifiera behov av vidareut-
bildning, ett arbete som delvis varit finansierat
av EU inom ramen för programmet Växtkraft Mål
3. Utifrån denna analys har en kompetensplan
fastställts och under 2007 sker en stor satsning
på kompetensutveckling. En viktig del i kompe-
tensutvecklingen handlar om ledarskapsutveck-
ling för att säkerställa och förstärka ett gott
ledarskap på alla nivåer i bolaget.

Strukturerat arbete med arbetsmiljön
Biotage bedriver ett systematiskt och strukturerat
arbete med arbetsmiljöfrågor. Grunden i arbetet
är bolagets arbetsmiljöpolicy som bland annat
innehåller en tydlig ansvarsfördelning och hand-
lingsplan. Denna har tagits fram av Biotages
arbetsmiljökommitté som också ansvarar för
uppföljning av åtgärder inom området samt
följer nya direktiv kring arbetsmiljöfrågor. Varje
år genomför dessutom en skyddsingenjör så
kallade skyddsronder för att identifiera förbätt-
ringsområden, exempelvis i termer av arbets-
ställning och belysning. 

Hälsoriskerna inom Biotage är generellt små.
De anställda har god kunskap och medvetenhet
om eventuella risker, liksom kunskap om före-
skrifter och hantering av riskmaterial. 

Sjukfrånvaron för de anställda i koncernens
svenska bolag uppgick till 0,4 procent, av vilka
0 procent var långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron
för män uppgick till 0,3 procent och för kvinnor
0,5 procent. 

Framgångsrikt rekryteringsarbete
Biotage har historiskt varit framgångsrikt i arbetet
med att attrahera nya medarbetare med rätt
kompetens. Rekryteringsarbetet görs primärt
genom annonsering och, inte minst, genom de
personliga nätverk som finns inom bolaget.
Också under 2006 har Biotage framgångsrikt
kunnat rekrytera rätt kompetens till de tjänster
som tillsatts. 

Fakta om medarbetarna
Av Biotages medarbetare är 34 procent kvinnor
och 66 procent män. 23 procent av medarbetarna
är anställda i Sverige, 40 i USA, 34 i övriga
Europa och 3 i Japan och övriga Asien.

22 procent av medarbetarna har högre aka-
demisk examen (PhD, Master, etc), 40 procent
har universitetsutbildning och 38 procent har
icke-akademisk utbildning.

Kompetensutveckling i fokus

Medarbetare med hög kompetens och stort engagemang är centralt för att Biotage ska kunna nå de mål
som satts upp för verksamheten. Medarbetarna ska erbjudas goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och
ett eget ansvar för sitt arbete. Detta kompletteras med kontinuerlig vidareutbildning med ambitionen
att skapa förutsättningar för ökad kompetensnivå och ökad motivation hos personalen.
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Aktien

Aktiekapitalet i Biotage uppgick per den 31
december 2006 till 88 486 320 SEK, fördelat 
på 88 486 320 aktier.

Kursutveckling
Under 2006 steg aktiekursen med 12 procent
från 11,90 SEK till 13,30 SEK. Under samma period
steg SIX Generalindex med 24 procent. Högsta
betalkurs under 2006 var 14,80 SEK och notera-
des den 24 november. Lägsta betalkurs var 8,10
SEK och noterades den 13 juni. Vid utgången av
2006 uppgick Biotages börsvärde till 1 177 MSEK.
Under 2006 omsattes 90 198 715 aktier till ett
värde av 1 023 MSEK, vilket motsvarar en årlig
omsättningshastighet på 102 procent.

Aktieägare
Antalet aktieägare i Biotage uppgick per den 
31 december till 7 258 (7 187). De 15 största
ägarna svarade för 59 procent av kapitalet och
rösterna. Andelen utländska ägare uppgick till
15 procent av kapitalet och rösterna.

Optionsprogram
Det finns sammanlagt 6 utestående options-
program riktade till nuvarande och tidigare
anställda i koncernen, samt till tidigare aktie-

ägare i Personal Chemistry AB som Biotage AB
förvärvade under 2003. Optionsprogrammen
omfattar totalt 12 402 702 teckningsoptioner.
Vid fullt utnyttjande motsvarar detta 13 020 829
nya aktier och röster i Biotage. Beroende på
utgivningsdag varierar teckningskursen mellan
de olika optionsprogrammen från 6,74 SEK till
27,64 SEK. Teckningsperiodernas sista dag 
skiljer sig också åt mellan optionsprogrammen,
från 15 oktober 2007 till 21 februari 2013. 
Villkoren för optionsprogrammen framgår av
redovisnings- och värderingsprinciper, punkt 5,
på sidorna 38-40.

Utdelning och utdelningspolitik 
Biotage AB har ej tidigare beslutat om kontant-
utdelning till företagets aktieägare och detta
kommer inte heller ske för 2006. 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 moder-
bolaget per 31 december 2006 hade en ansamlad
förlust om 743,6 MSEK kan ingen kontantutdel-
ning förväntas under de närmaste åren. Styrelsen
beslutar om bolagets utdelningspolicy.

Biotage-aktien

Biotages aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 30 juni 2000, då under namnet
Pyrosequencing (Pyro A). Biotages stamaktie är idag noterad på OMX Nordiska Börsens
Small Cap-lista under namnet Biotage (BIOT A). En handelspost uppgår till 1 000 aktier.
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Aktien

AKTIEÄGARE I STORLEKSKLASSER DEN 29 DECEMBER 2006
Andel av totalt Andel av kapital  

Storleksklasser Antal ägare antal ägare, % Antal aktier och röster, %
1-500 3 157 43,5 584 538 0,6
501-1 000 1 281 17,6 1 133 005 1,3
1 001-10 000 2363 32,5 8 299 814 9,4
10 001-100 000 392 5,4 10 585 341 12,0
100 001- 65 1,0 67 883 622 76,7
Totalt 7 258 100,0 88 486 320 100,0

Källa: SIS Ägarservice och VPC

DE 15 STÖRSTA ÄGARNA DEN 29 DECEMBER 2006
Andel av kapital

Ägare Antal aktier och röster, %
HealthCap 12 548 335 14,2
Investor 7 629 307 8,6
Catella Healthcare Investments AB 5 447 000 6,2
Pål Nyrén 3 902 557 4,4
Andra AP-fonden 3 285 524 3,7
Healthinvest fonder 3 184 000 3,6
Mathias Uhlén och bolag 3 000 751 3,4
SEB Företagsinvest AB 2 672 267 3,0
SHB/SPP fonder 2 195 033 2,5
Brohuvudet AB 2 000 000 2,3
Swedbank Robur fonder 1 732 150 2,0
Nordea fonder 1 495 702 1,7
Anders Walldov 1 000 000 1,1
Skandia Liv 978 645 1,1
Länsförsäkringar fonder 969 360 1,1
Totalt 52 040 631 58,9

Källa: SIS Ägarservice och VPC

ÄGARKATEGORIER DEN 29 DECEMBER 2006
Andel av kapital

Ägare Antal aktier och röster, %
Svenska ägare > 500 aktier 74 615 202 84,3
varav:

Privata bolag 12 428 024 14,0
Svenska privatpersoner 22 720 316 25,7
Aktiefonder 10 523 245 11,9
Investmentbolag 7 629 307 8,6
Banker 2 762 123 3,1
Pensionssparande 4 585 478 5,2
Övriga svenska institutioner 12 761 835 14,4
Övrigt 1 204 874 1,4

Utländska ägare > 500 aktier 13 286 580 15,0
Ägare <_500 aktier 584 538 0,7
Totalt 88 486 320 100,0

Källa: SIS Ägarservice och VPC
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Risker

Finansiella risker
Bolaget har en struktur där cirka 44 procent av
försäljningen sker i US-dollar. Övriga intäkts-
valutor är svenska kronor, euro, brittiska pund,
schweizerfrancs samt japanska yen. Bolaget är
därmed utsatt för risker i form av fluktuationer 
i valutakurser, vilket kan leda till förluster vid
omräkning av växelkursen och påverka bolagets
finansiella ställning och resultat. 

Känslighetsanalys 
Biotages resultat påverkas av ett antal faktorer.
Tabellen nedan visar hur resultatet för 2006
skulle ha påverkats av vissa förändringar i 
verksamheten. 

Resultat-
Faktor Förändring påverkan
Omsättning +/-10% 32 MSEK
Varukostnad +/-10% 20 MSEK
Valutakurs SEK/USD +/-10% 3 MSEK

Finansiering
Biotage bedömer att bolagets finansiella ställning
är god. Bolagets finansiella ställning är relativt
sett oförändrad gentemot ingången av året.
Under de sista tre kvartalen har bolagets finan-
siella ställning stärkts. Den främsta orsaken har
varit den positiva utvecklingen för kassaflödet
för den löpande verksamheten vilken har ut-
vecklats starkt. Bolaget kan dock komma att
behöva ytterligare externt kapital i framtiden.
Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan
anskaffas då behov uppstår eller att det kan
anskaffas på fördelaktiga villkor eller ens att
sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt
för fullföljande av bolagets strategi. 

Kunder och marknad 
Bolaget har en bred kundbas inom läkemedels-
sektorn, klinisk forskning inom sjukvårdssektorn
samt akademisk forskning. Tre fjärdedelar av
kundstrukturen är i huvudsak relaterad till värl-
dens alla ledande läkemedelsbolag och ingen
kund representerar mer än tio procent av om-
sättningen, vilket därmed minskar risken för ett
beroende av fluktuationer i anslagen inom
akademisk forskning eller i kundbasen generellt.
Bolaget har dock några kunder som representerar
en icke obetydlig del av omsättningen och bolaget
är utsatt för hård konkurrens från andra företag
med större marknadsförings- och distributions-
kapacitet samt större finansiella resurser, vilket
kan påverka bolagets kundbas och marknads-
position negativt, särskilt om det skulle avse
någon av de större kunderna. Vidare kan nya
eller billigare produkter från konkurrenterna
också komma att påverka bolagets marknads-
position väsentligen negativt. 

Produkter och teknologier 
Bolaget har en bred produktportfölj vilket innebär
en minskad känslighet totalt sett för produktlivs-
cykler och konjunktursvängningar. Nya teknologier
inom bioteknikområdet tar relativt lång tid att

etablera och konkurrensen från eventuella nya
teknologier utgör därmed en begränsad risk på
kort sikt. Bolaget kan dock inte garantera att
andra inte kommer att kunna utveckla produkter
baserade på nya teknologier, vilka skulle kunna
medföra att bolagets produkter blir mindre
konkurrenskraftiga eller helt överflödiga. 

Produktion
Inom affärsområdet Discovery Chemistry sker
produktionen av reningssystem och förbruk-
ningsvaror vid bolagets produktionsanläggning
i Charlottesville, Virginia samt av förbruknings-
varor vid produktionsanläggningen i Cardiff,
Wales. Samtliga produktionsanläggningar har
kapacitet att kraftigt och relativt omgående höja
produktionen av bolagets samtliga produkter
för Biosystems och Syntes inom Discovery
Chemistry. Affärsområdet Biosystems produktion
av reagenser och så kallade kits, vilka används
till Biosystems instrument produceras till största
delen hos extern legotillverkare. Produktionen
av Biotages instrument sker dock i Sverige hos
Partnertech AB i Åtvidaberg. Beroendet av
extern produktionskapacitet kan öka risken 
för att leveranser försenas eller uteblir. 

Personal 
Inom Biotage finns ett stort antal nyckelmedar-
betare med hög kompetens, stort engagemang,
hög motivationsnivå och upparbetade kundrela-
tioner. Bolaget bedriver forskning och utveck-
ling av nya produkter, vilket medför att Biotage
är starkt beroende av att attrahera och behålla
kvalificerad personal. Det är därför viktigt att
bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga anställ-
ningsvillkor. Om Biotage inte lyckas rekrytera
och behålla kvalificerad personal kan det bli
svårt att fullfölja bolagets affärsstrategi. 

Konkurrenter 
Det är Biotage uppfattning att bolagets produkter
är mycket konkurrenskraftiga. Konkurrensen på
marknaden är dock hård och Biotage konkurrerar
i vissa fall med större och mer väletablerade
företag som har betydligt större finansiella och
industriella resurser till sitt förfogande och det
kan inte uteslutas att denna konkurrens kan
leda till minskade marknadsandelar och sämre
lönsamhet för Biotage. 

Immateriella rättigheter 
Bolaget är beroende av opatenterade företags-
hemligheter, know-how och fortsatta teknologiska
uppfinningar samt sin förmåga att erhålla och
bevara patent för att skydda bolagets teknologi
och produkter. Biotage söker kontinuerligt
patentskydd för metoder och produkter som
bolaget utvecklar. Om bolaget misslyckas med
att skydda sina patent, företagshemligheter, sin
know-how eller sina teknologier, eller att de inte
erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter, kan
bolagets konkurrensposition undermineras och
värdet av bolagets befintliga och framtida pro-
dukter kan påverkas negativt. Om någon part

skulle hävda att bolagets uppfinningar eller an-
vändning av teknologier gör intrång i en sådan
parts immateriella rättigheter skulle bolaget
kunna bli skyldigt att utge skadestånd om bolaget
befinns göra intrång i en sådan parts patent. 

Bolaget kan också behöva inleda processer
för att försvara sina immateriella rättigheter.
Resultatet av en sådan process är osäker. Även
om Biotage vinner ett sådant mål är processen
tidskrävande och kostsam samt skulle kräva
mycket av ledningens tid och uppmärksamhet. 

Verksamhetens risker
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Fem år i sammandrag

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhål-
lande 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.

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital och uppskjutna skat-
teskulder i obeskattade reserver dividerat med
balansomslutningen. Då obeskattade reserver
saknas i koncernen blir andel riskbärande kapital
lika med soliditeten.

NYCKELTAL
2006 2005 2004 2003 2002

Koncernen
Nettoomsättning, TSEK 519 497 430 396 366 649 173 652 97 581
Tillväxt i nettoomsättning 20,7% 17,4% 111,1% 78,0% -9,8%
Bruttoresultat, TSEK 319 715 230 047 218 053 104 898 67 169
Bruttovinstmarginal 61,5% 53,5% 59,5% 60,4% 68,8%
Rörelsemarginal 1,2% -14,6% -16,8% -150,4% -176,9%
Vinstmarginal 3,8% -6,9% -16,0% -121,5% -152,1%
Resultat före skatt, TSEK 6 054 -37 090 -74 443 -244 235 -148 530
Resultat per aktie 0,03 kr -0,57 kr -1,29 kr -6,02 kr -4,84 kr 
Balansomslutning, TSEK 917 265 974 738 736 101 826 653 678 036
Soliditet 77,7% 75,7% 76,6% 73,7% 90,9%
Andel riskbärande kapital 77,7% 75,7% 76,6% 73,7% 90,9%
Investeringar, TSEK 43 099 190 407 20 420 325 193 66 438
Medelantal anställda 341 295 246 166 151
Skuldsättningsgrad 11,5% 13,2% 9,6% 5,4% 0,0%
Räntetäckningsgrad, ggr 1,4 neg neg neg neg
Avkastning på eget kapital 0,4% -6,1% -12,7% -39,9% -24,0%
Avkastning på sysselsatt kapital 2,4% -4,1% -9,3% -33,5% -21,2%

DATA PER AKTIE
2006 2005 2004 2003 2002

Resultat, SEK/aktie 0,03 -0,57 -1,29 -6,02 -4,84
Resultat, SEK/aktie efter utspädning 0,03 -0,57 -1,29 -6,02 -4,84
Utdelning, SEK/aktie 0 0 0 0 0
Börskurs vid periodens slut, kr/aktie 13,30 12,05 9,75 11,70 7,90
Eget kapital, SEK/aktie 8,05 8,34 8,80 10,55 17,72
Eget kapital/aktie efter utspädning, SEK/aktie 8,01 8,31 8,73 10,47 17,39
P/E-tal, ggr 417,9 -21,1 -7,6 -1,9 -1,6
P/S-tal, ggr 2,27 2,48 1,70 3,89 2,81
Operativt kassaflöde, SEK/aktie 0,45 -0,25 -1,54 -1,73 -3,66
Vägt genomsnitt antal aktier i tusental 88 486 69 795 57 870 40 584 34 770
Vägt genomsnitt antal aktier efter

utspädning i tusental 88 883 70 192 58 387 41 008 35 430
Totalt antal utestående aktier vid

periodens slut i tusental 88 486 88 486 64 042 57 792 34 770
Totalt antal utestående aktier vid

periodens slut i tusental 
efter utspädning 88 986 88 895 64 448 60 339 35 024

DEFINITIONER
Bruttovinstmarginal i %
Bruttovinst i förhållande till nettoomsättning.

Resultat per aktie
Årets nettoresultat i förhållande till genomsnittligt
antal utestående aktier.

Operativt kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat
med antal utestående aktier vid periodens slut.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella
kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med utestående antal aktier
vid periodens utgång.

P/E-tal
Börskurs dividerat med resultat per aktie.

P/S-tal
Börskurs dividerat med försäljning per utestående
aktie vid periodens slut. För del av år har försälj-
ningen uppräknats linjärt till helårssiffra.

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till omsättningen.

Vinstmarginal
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhål-
lande till omsättningen.

Avkastning på eget kapital
Årets nettoresultat i förhållande till genomsnittligt
eget kapital.
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Biotage AB (556539-3138)

Information om verksamheten
Biotage är ett globalt bolag verksamt inom bio-
vetenskaplig forskning med starka teknologier,
bred verksamhet och en långsiktig syn på mark-
naden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och
erfarenhet inom genetisk analys och läkemedels-
kemi. Kunderna består bland annat av världens
30 största läkemedelsbolag, världens 20 största
bioteknikbolag och av ledande akademiska institut.

Biotage AB, med huvudkontor i Uppsala,
Sverige, är moderbolag i koncernen. Biotage-
koncernen har helägda dotterbolag i Sverige,
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz,
Italien, USA samt Japan. 

Koncernen är operativt organiserad i två affärs-
områden, Discovery Chemistry och Biosystems.

Affärsområdet Discovery Chemistry utvecklar,
tillverkar och marknadsför system, kunskapspro-
dukter 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 DNA-
sekvensering. Biosystems teknologi hjälper gene-
tikforskare att öka kunskapen om människors
och organismers arvsmassa.

Väsentliga händelser
Biotage AB förvärvar rättigheterna till ett nytt
Indunstningssystem från Vapourtec Ltd. 
Biotage har förvärvat exklusiva distributions-, 
tillverknings- och vidareutvecklingsrättigheter för
Vapourtecs indunstningssystem V-10. Efter ett antal
års utveckling lanserades V-10 sommaren 2005. 

Köpeskillingen består av en engångsbetalning
samt delbetalningar relaterade till försäljnings-
utvecklingen. Totala köpeskillingen kan ej över-
skrida 2,3 MGBP. 

Indunstning är idag en tidskrävande process
inom kemi och läkemedelsutveckling. Vapourtecs
V-10 reducerar denna tid avsevärt och kommer
att bli ett värdefullt tillskott i produktsortimentet. 

Torben Jörgensen ny VD för Biotage 
Torben Jörgensen tillträdde som VD vid bolags-
stämman den 27 april. 

Han har under de senaste fyra åren varit VD 
på Affibody. Dessförinnan hade han motsvarande
befattningar på Karo Bio och det danska
diagnostikbolaget DAKO.

Den tidigare koncernchefen Jeff Bork fortsätter
som styrelseledamot i Biotage med fokus på 
strategiska frågor. 

Globalt optionsprogram för anställda i Biotage 
Styrelsen har, i enlighet med bemyndigande från
ordinarie bolagsstämma den 27 april 2005, antagit
ett globalt optionsprogram för anställda i koncer-
nen – Biotage AB Global Share Option Plan 2005. 

Styrelsen har vidare, i enlighet med bemyndi-
gande från ovan nämnda bolagsstämma, beslutat

att tilldela 549 400 personaloptioner under options-
programmet, varav medlemmar i koncernledningen
erhåller högst 45 000 optioner vardera, juniora
ledande befattningshavare högst 10 000 optioner
vardera, övriga ledande befattningshavare och
nyckelmedarbetare högst 2 000 optioner vardera
och övriga anställda högst 400 optioner vardera.
Bolagets koncernchef och verkställande direktör
har inte tilldelats några optioner. 

En personaloption berättigar innehavaren att för-
värva en stamaktie i Biotage till ett lösenpris om
11,83 kronor. Personaloptionerna har en löptid om
7 år och kan utnyttjas efter ett år till och med tre år
efter tilldelningsdagen med en tredjedel av antalet
tilldelade personaloptioner för varje ettårsperiod.
Personaloptionerna kräver i princip att innehavaren
vid utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. 

För att säkerställa Biotages förpliktelser i
anledning av tilldelade personaloptioner enligt
optionsprogrammet har styrelsen även beslutat
om emission av högst 640 000 teckningsoptioner.
Emissionen sker med stöd av bemyndigande från
den ordinarie bolagsstämman den 27 april 2005.
Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av
högst 640 000 stamaktier i bolaget. En tecknings-
option har en löptid om 7 år och ger rätt att teckna
en ny stamaktie i Biotage till en teckningskurs om
11,83 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna
tillkommer endast en av styrelsen utsedd bank. 

Ekonomisk ställning
Under 2006 ökade koncernens nettoomsättning
med 21 procent till 519,5 MSEK jämfört med
430,4 MSEK för 2005. Till jämförbara valutakurser
och proforma* var ökningen ca 9 procent.

Bruttovinstmarginalen för 2006 uppgick till 
62 procent jämfört med 54 procent för motsva-
rande period föregående år. Bidragande orsaker
till marginalförbättringen har varit förbättrad
produktmix, sänkta produktionskostnader och 
ett förbättrat kapacitetsutnyttjande i företagets
produktionsenheter. 

Rörelsekostnaderna uppgick totalt till 313,3
MSEK för 2006, jämfört med 293,0 MSEK för 2005.

Kostnaderna har belastats med 10,0 MSEK
avseende slutuppgörelse med förutvarande
koncernchefen. 

Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK för 2006
jämfört med -62,9 MSEK för 2005.

Koncernens finansnetto redovisas till -0,4 MSEK
för 2006 jämfört med 25,9 MSEK för 2005. För-
sämringen av finansnettot är hänförlig till oreali-
serade kursförluster som påverkade 2006 års
finansnetto med -1,7 MSEK medan orealiserade
kursvinster påverkade finansnettot med totalt 30,5
MSEK under 2005. Utdelning från det finansiella
innehavet i Corbett har erhållits med 6,3 MSEK (2,1).

Koncernen redovisar ett resultat efter skatt på
2,8 MSEK, motsvarande 0,03 SEK per aktie, för
2006 jämfört med ett resultat efter skatt 2005 på
-39,9 MSEK, motsvarande -0,57 SEK per aktie. 

Balansposter
Koncernens likvida medel uppgick per den 31
december 2006 till 50,1 MSEK jämfört med 52,8

MSEK per den 31 december 2005. Beviljade
outnyttjade krediter uppgick till 38,2 MSEK per
den 31 december 2006 jämfört med 37,9 MSEK
per den 31 december 2005. Koncernens ränte-
bärande skulder uppgick till 76,7 MSEK per den
31 december 2006 jämfört med 92,2 MSEK per
den 31 december 2005.

Koncernen redovisar per balansdagen en total
goodwill på 471,8 MSEK (503,5). Denna är hän-
förlig till de under 2003 gjorda förvärven av
Personal Chemistry och Biotage LLC samt det
under andra kvartalet 2005 genomförda förvärvet
av Argonaut och under fjärde kvartalet 2005
genomförda förvärvet av Separtis. Årets föränd-
ring hänför sig främst till valutaeffekter.

Företaget har genomfört ett impairment test av
Goodwillposten per bokslutsdagen vilket utvisar
att någon nedskrivningsbehov inte föreligger.

Övriga immateriella anläggningstillgångar i
form av patent och licensrättigheter uppgick till
31,7 (32,6) MSEK samt balanserade utvecklings-
kostnader till 40,0 (25,6) MSEK.

Det egna kapitalet per balansdagen uppgick
till 712,5 MSEK jämfört med 738,3 MSEK per den
31 december 2005. Koncernens egna kapital har
ökat med årets nettoresultat 2,8 MSEK, på grund
av aktierelaterade ersättningar med 1,1 MSEK
samt på grund av återbetald mervärdesskatt på
2000 års nyemissioner med 4,6 MSEK. Förändrade
valutakurser har minskat det egna kapitalet med
34,3 MSEK.

Investeringar 
Investeringarna under 2006 uppgick till 43,1 MSEK
(22,5), varav 25,5 MSEK (12,4) var kapitalisering
av utvecklingskostnader. Avskrivningarna under
2006 uppgick till 38,6 MSEK (35,8), varav 10,7
MSEK (10,2) utgjordes av avskrivningar på kapi-
taliserade utvecklingskostnader.  

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 funk-
tionalitet, snarare än forskning kring ny teknologi.
Biotage investerade under året 14 procent av
omsättningen i forskning och utveckling. Före-
taget har som långsiktigt mål att ha en invester-
ingsnivå i forskning och utveckling på cirka 15
procent av omsättningen.

Immateriella rättigheter
Biotage utnyttjar sina immateriella rättigheter
som ett kommersiellt instrument för att skapa
konkurrensfördelar inom alla företagets affärs-
områden. Patentskydd söks för alla strategiskt

Förvaltningsberättelse

* Med proforma avses en justering för den under
2005 avyttrade distributionsverksamheten av Corbetts
produkter inom affärsområde Biosystems samt för
den per 3 juni 2005 förvärvade verksamheten från
Argonaut inom affärsområde Discovery Chemistry.
Proforma har ej varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.
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viktiga resultat, inkluderande processer, syntes-
och analysmetoder, produkter och applikationer.
Utöver patentansökningar söker Bolaget registrera
immateriella rättigheter i form av mönsterskydd
och varumärken. Säkerställandet av starkast
möjligast skydd för uppfinningar, som bidrar till
att bibehålla och utöka bolagets konkurrensposi-
tion, är Biotages främsta affärsprioritet. Biotage
utvärderar kontinuerligt den egna portföljen av
immateriella rättigheter utifrån ett ”cost benefit”
perspektiv. Bolaget har en aktiv omvärldsbevak-
ning och övervakar aktivt tredje parts immateriella
rättigheter för att säkerställa, dels att Bolaget
inte gör intrång i andras rättigheter, dels att
andra inte gör intrång i Bolagets immateriella
rättigheter. Under 2006 har två nya patent-
ansökningar ingivits. 

Personal
Koncernen hade 332 anställda vid utgången av år
2006 jämfört med 330 anställda vid årets ingång.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som Biotage står inför hänvisas
till Verksamhetens risker på sidan 20.

Redogörelse för styrelsens arbete under året
Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under
året. Den ansvarar för bolagets övergripande
strategiska inriktning och mål. Styrelsen har fast-
ställt 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 ären-
den som skall behandlas. Den skriftliga instruk-
tionen för verkställande direktören innehåller
bland annat arbetsfördelning mellan styrelsen
och VD samt regleringar av VD:s befogenheter.

Företagets verkställande ledning ansvarar för
bolagets dagliga verksamhet och gör kontinuerlig
avrapportering till styrelsen gällande bolagets
finansiella situation samt uppdatering om affärs-
verksamheten. De viktigaste punkterna på styrel-
sens dagordning har varit uppföljning av bolagets
ekonomiska och finansiella utveckling, prognoser
och budget, affärsplaner, företagsförvärv samt
strategisk utveckling.

Styrelsens kommittéer
Styrelsen har utsett en Ersättningskommittée och
en Revisionskommitté. Ersättningskommittéen
har ansvar för att övervaka och initiera företagets
ersättningsnivåer och ledningens löner och för-
måner. Ersättningskommittéen består av styrelse-
ledamöterna Anders Rydin (ordförande), Annika
Espander och Björn Odlander. Kommittéen har
haft informella överläggningar under året.

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. Revisions-
kommittén består av styrelseledamöterna Thomas

Eklund (ordförande), Anders Rydin och Staffan
Lindstrand. Under 2006 höll kommittén tre
sammanträden.

Valberedning 
Bolagsstämman beslutade att styrelsens ord-
förande skall utses till ledamot av valberedningen
och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets
per den 1 september 2006 röstmässigt största
aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen
på dessa skall offentliggöras senast sex månader
före årsstämman 2007. Valberedningen skall
inom sig utse en av ledamöterna till ordförande,
vilken inte skall vara styrelsens ordförande. 

Valberedningens uppgifter skall vara att inför
årsstämman 2007 förbereda val av ordförande
och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordfö-
rande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill
hörande frågor. Valberedningen består av Eugen
Steiner, representant för HealtCap, Mats Thorén,
representant för Catella Healthcare Investments,
Håkan Jansson, representant för Investor AB samt
Ove Mattsson. 

Valberedningen sammanträdde vid 4 tillfällen.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande har under året initierat och
lett ett arbete kring styrelseutvärdering avseende
styrelsens komposition, procedurer och ansvar.

Förslag på förbättringsområden har presenterats
vid ett av styrelsens sammanträden under året. 

Moderbolaget
Koncernens moderbolag Biotage AB har helägda
dotterbolag i Sverige, USA, Storbritannien,
Schweiz, Tyskland, Frankrike, Italien och Japan.
Moderbolaget svarar för koncernledning, strategisk
affärsutveckling samt administrativa funktioner
på koncernnivå och mot dotterföretag.

Moderbolagets intäkter för 2006 uppgick till
8,6 MSEK (9,4) och resultatet före bokslutsdispo-
sitioner och skatter uppgick till -4,6 MSEK (37,6).
Moderbolagets finansnetto redovisas till 15,5
MSEK för 2006 jämfört med 48,3 MSEK för 2005.
Försämringen av finansnettot är hänförlig till
orealiserade kursförluster som påverkade 2006
års finansnetto med -4,6 MSEK medan orealiserade
kursvinster påverkade finansnettot med totalt
34,6 MSEK under 2005.

Moderbolagets likvida medel var på balansdagen
8,6 MSEK (16,4)

Händelser efter balansdagen
Styrelsen har, i enlighet med bemyndigande från
ordinarie bolagsstämma den 27 april 2006, antagit
ett globalt optionsprogram för anställda i koncer-
nen – Biotage AB Global Share Option Plan 2006.
Styrelsen har vidare, i enlighet med bemyndigande
från ovan nämnda bolagsstämma, beslutat att
tilldela 597 500 personaloptioner under options-
programmet, varav medlemmar i koncernledningen
erhåller högst 30 000 optioner vardera, seniora
ledande befattningshavare högst 10 000 optioner
vardera, övriga ledande befattningshavare och
nyckelmedarbetare högst 5 000 optioner vardera

och övriga anställda högst 3 000 optioner vardera.
Bolagets koncernchef och verkställande direktör
har tilldelats 55 000 optioner. 

En personaloption berättigar innehavaren att
förvärva en stamaktie i Biotage till ett lösenpris
om 16,64 kronor. Personaloptionerna har en
löptid om 7 år och kan utnyttjas efter ett år till
och med tre år efter tilldelningsdagen med en
tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner
för varje ettårsperiod. Personaloptionerna kräver
i princip att innehavaren vid utnyttjandet fortfa-
rande är anställd i koncernen. 

För att säkerställa Biotages förpliktelser i
anledning av tilldelade personaloptioner enligt
optionsprogrammet har styrelsen även beslutat
om emission av högst 700 000 teckningsoptioner.
Emissionen sker med stöd av bemyndigande från
den ordinarie bolagsstämman den 27 april 2006.
Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av
högst 700 000 stamaktier i bolaget. En tecknings-
option har en löptid om 7 år och ger rätt att teckna
en ny stamaktie i Biotage till en teckningskurs om
16,64 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna
tillkommer endast en av styrelsen utsedd bank. 

Biotage AB och McMaster University, Toronto,
Canada har undertecknat ett avtal för att gemen-
samt utveckla en ny chemistry platform för att
snabba upp framtagandet av molecular imaging
och therapy agents. 

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Moderbolaget
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
den ansamlade förlusten 743,6 MSEK, överförs i
ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultat och
ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-
och balansräkningar, kassaflödesanalyser och
sammanställning över förändringar av eget kapital,
med tillhörande redovisningsprinciper och noter.
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Resultaträkningar för koncernen

Belopp i TSEK Not 2006 2005
Nettoomsättning 2, 5 519 497 430 396
Kostnad sålda varor 5 -199 782 -200 348
Bruttoresultat 319 715 230 047

Övriga rörelseintäkter 3 1 715 8 369
Försäljningskostnader 4, 5 -183 467 -174 890
Administrationskostnader 4, 5, 6 -65 571 -54 939
Forsknings- och utvecklingskostnader 4, 5 -58 755 -66 842
Övriga rörelsekostnader 9 -7 175 -4 695

Rörelsens kostnader -313 253 -292 997
Rörelseresultat 6 463 -62 949

Finansiella intäkter 10 13 070 33 274
Finansiella kostnader 10 -13 479 -7 414
Resultat före skatt 6 054 -37 090

Inkomstskatt 11 -3 238 -2 802
Årets resultat 2 816 -39 892

Hänförligt till:
– moderföretagets aktieägare: 2 816 -39 892

2 816 -39 892

Resultat per aktie 0,03 kr -0,57 kr
Resultat per aktie efter utspädning  0,03 kr -0,57 kr

Noterna på sidorna 41 till 54 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.

KVARTALSÖVERSIKT FÖR TVÅ ÅR

2006 2005
kv 4 kv 3  kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Koncernen
Nettoomsättning 136 607 133 935 128 344 120 611 138 369 126 591 93 476 71 959
Kostnad för sålda varor -51 726 -48 878 -51 712 -47 466 59 148 -69 661 -41 816 -29 724
Bruttovinst 84 881 85 057 76 633 73 144 79 222 56 929 51 661 42 235
Bruttomarginal 62,1% 63,5% 59,7% 60,6% 57,3% 45,0% 55,3% 58,7%

Rörelsens kostnader -75 513 -73 623 -78 792 -85 325 -83 919 -77 490 -67 139 -64 448
Rörelseresultat 9 368 11 434 -2 159 -12 180 -4 697 -20 561 -15 479 -22 213
Finansnetto 144 -1 734 7 655 -6 474 7 005 -6 080 16 243 8 692
Resultat före skatt 9 512 9 701 5 496 -18 655 2 308 -26 641 764 -13 521
Inkomstskatt 1 504 -1 069 -1 516 -2 156 -1 866 -921 -7 -8
Nettoresultat 11 015 8 631 3 980 -20 811 442 -27 563 758 -13 529
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Balansräkningar för koncernen

Belopp i TSEK Not 2006 2005
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 12 95 333 113 424
Goodwill 13 471 839 503 510
Övriga immateriella anläggningstillgångar 14 71 695 58 165
Finansiella anläggningstillgångar 15 48 273 48 552
Summa anläggningstillgångar 687 141 723 651

Omsättningstillgångar
Varulager 16 85 627 92 695
Kundfordringar och andra fordringar 17 94 361 105 598
Likvida medel 50 136 52 795
Summa omsättningstillgångar 230 124 251 087

Summa tillgångar 917 265 974 738

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 88 486 88 486
Övrigt tillskjutet kapital 1 512 383 1 506 656
Ackumulerad omräkningsdifferens -55 386 -21 065
Balanserat resultat -833 009 -835 825
Summa eget kapital 712 474 738 252

Långfristiga skulder
Upplåning 10 46 809 55 429
Avsättningar av långfristig natur 18 3 877 1 691
Summa långfristiga skulder 50 686 57 120

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 19 108 789 122 348
Skatteskulder 3 214 7 005
Upplåning 10 34 884 41 973
Avsättningar av kortfristig natur 18 7 218 8 039
Summa kortfristiga skulder 154 105 179 366

Summa eget kapital och skulder 917 265 974 738

Ställda säkerheter 21 131 279 144 120
Ansvarsförbindelser – –

Noterna på sidorna 41 till 54 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.



26 Biotage Årsredovisning 2006

Finansiell information Förändringar i eget kapital för koncernen

Förändringar i eget kapital för koncernen

Övrigt Ackumulerade
Aktie- tillskjutet omräknings- Balanserat Summa

Belopp i TSEK kapital kapital differenser resultat eget kapital
Ingående balans 1 januari 2005 64 042 1 329 713 -33 980 -795 934 563 841

Förändringar under 2005:
Nyemissioner 24 444 184 821 – – 209 265
Emissionskostnader – -9 138 – – -9 138
Valutakursdifferenser – – 12 915 – 12 915
Årets resultat 2005 – – – -39 892 -39 892
Aktierelaterade ersättningar – 1 259 – – 1 259
Summa förändringar under 2005 24 444 176 942 12 915 -39 892 174 410

Utgående balans 31 december 2005 88 486 1 506 656 -21 065 -835 826 738 252

Förändringar under 2006:
Emissionskostnader (*) – 4 633 – – 4 633
Valutakursdifferenser – – -34 321 – -34 321
Årets resultat 2006 – – – 2 816 2 816
Aktierelaterade ersättningar – 1 094 – – 1 094
Summa förändringar under 2006 5 727 -34 321 2 816 -25 778

Utgående balans 31 december 2006 88 486 1 512 383 -55 386 -833 009 712 474

(*) Beloppet avser återbetald mervärdeskatt på emissionskostnader.

ANTAL AKTIER 2006 2005
Genomsnittligt antal utestående aktier 88 486 320 70 205 832
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 88 883 110 70 572 333
Utestående antal aktier vid årets utgång 88 486 320 80 486 320

Samtliga aktier utgörs av stamaktier med en röst vardera.
Utestående optioner kan utnyttjas för teckning av stamaktier med en röst vardera.

Noterna på sidorna 41 till 54 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.
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Kassaflödesanalys för koncernen

Belopp i TSEK 2006 2005
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 6 054 -37 090
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 45 432 19 200

51 486 -17 890

Betald skatt -3 238 -2 802
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 48 248 -20 692

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning av varulager (+) -3 946 12 006
Ökning (-)/minskning av kundfordringar (+) 5 559 -2 033
Ökning (-)/minskning av övriga kortfristiga fordringar (+) -2 580 744
Ökning (+)/minskning av övriga skulder (-) -7 373 -11 719
Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 908 -21 693

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -32 431 -14 773
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 661 -8 149
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -169
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 163 397
Förvärv av långfristiga värdepapper – -1
Förvärv av dotterbolag – -167 881
Kassaflöde från investeringsverksamheten -43 099 -190 407

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner – 200 126
Återbetald moms på nyemissionskostnader 4 633 –
Upptagna lån – 35 475
Amorteringar på låneskulder -2 986 -3 190
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 647 232 412

Årets kassaflöde -1 543 20 312

Likvida medel vid årets början 52 795 31 397
Kursdifferenser i likvida medel -1 115 1 086
Likvida medel vid årets slut 50 136 52 795

Tilläggsupplysningar:
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar 40 670 48 542
Övriga poster 4 762 -29 342
Summa 45 432 19 200

Förändring av uppgifter rörande jämförelseåret 2005:
I årsredovisningen för 2005 redovisas posten ”Förvärv av dotterbolag” under Kassaflöde från investerings-
verksamheten till -154 658. I ovanstående jämförelsetal redovisas posten till -167 881. Skillnaden mellan
beloppen är 13 223. Posten ”Upptagna lån” redovisas i årsredovisningen för 2005 till 22 252 och för
jämförelseåret 2005 ovan till 35 475. Skillnaden mellan beloppen är även för denna post 13 223.
Orsaken till förändringen av 2005 års jämförelsesiffror i årsredovisningen för 2006 är ett ändrat synsätt.
Förvärven av dotterföretagen finansierades under 2005 med en kontant betalning om 154 658 samt med
krediter om 13 223. I årsredovisningen för 2005 redovisades därför endast det kontanta medelsflödet
netto. Bolaget anser emellertid att en bruttoredovisning av investeringar och upptagna krediter ger 
läsaren en tydligare bild av periodens investerings- och finansieringsaktiviteter.
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Belopp i TSEK Not 2006 2005
Nettoomsättning 2 8 669 9 437
Kostnad sålda varor – –
Bruttoresultat 8 669 9 437

Försäljningskostnader 4 164 -510
Administrationskostnader 4, 6 -29 911 -18 563
Forsknings- och utvecklingskostnader 4 -4 643 -2 542
Övriga rörelseintäkter 3 9 767 5 351
Övriga rörelsekostnader 9 -4 151 -3 889

Rörelsens kostnader -28 775 -20 153
Rörelseresultat -20 105 -10 716

Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter från fordringar på koncernföretag 14 588 14 100
Resultat från övriga värdepapper och

fordringar som är långfristiga finansiella tillgångar 6 318 2 091
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 946 343
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 735 -2 845
Kursdifferenser på koncerninterna fordringar -4 573 34 636
Finansnetto 10 15 545 48 325
Resultat efter finansiella poster -4 561 37 608

Skatter 11 – –
Årets resultat -4 561 37 608

Noterna på sidorna 41 till 54 utgör en integrerad del av denna redovisning.

Resultaträkningar för moderbolaget
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Belopp i TSEK Not 2006 2005
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent- och licensrättigheter 14 12 480 9 251

12 480 9 251

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20 717 396 702 860
Fordringar hos koncernföretag 121 236 111 632
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 45 783 45 783

884 415 860 275

Summa anläggningstillgångar 896 896 869 526

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar – 334
Fordringar hos koncernföretag 41 373 64 355
Övriga fordringar 17 1 540 596
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 230 1 346

44 144 66 630
Kassa och bank 8 578 16 383

Summa omsättningstillgångar 52 722 83 013

Summa tillgångar 949 617 952 539

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 88 486 88 486
Reservfond 1 509 816 1 505 183

1 598 303 1 593 670

Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde -27 115 –
Balanserad förlust -711 975 -749 583
Årets resultat -4 561 37 608

-743 650 -711 975

Summa eget kapital 854 652 881 695

Avsättningar – 75

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 10 4 988 5 197

4 988 5 197

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 2 022 2 146
Skulder till koncernföretag 73 662 36 217
Övriga kortfristiga skulder 19 1 052 10 907
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 13 240 16 302

89 976 65 572

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 949 617 952 539

Ställda säkerheter 21 22 500 22 500
Ansvarsförbindelser – –

Noterna på sidorna 41 till 54 utgör en integrerad del av denna redovisning.

Balansräkningar för moderbolaget
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Aktie- Reserv- Fond för Balanserad Summa
Belopp i TSEK kapital fond verkligt värde förlust eget kapital
Utgående balans 31 december 2004 64 042 1 329 500 – -749 776 643 765

Förändringar under 2005
Nyemissioner 24 444 184 821 – – 209 265
Emissionskostnader – -9 138 – – -9 138
Erhållna koncernbidrag från dotterföretag – – – 194 194
Årets resultat 2005 – – – 37 608 37 608
Utgående balans 31 december 2005 88 486 1 505 183 – -711 974 881 695

Förändringar under 2006
Emissionskostnader (*) – 4 633 – – 4 633
Valutakursdifferenser – – -27 115 – -27 115
Årets resultat 2006 – – – -4 561 -4 561
Utgående balans 31 december 2006 88 486 1 509 816 -27 115 -716 535 854 652

(*) Beloppet avser återbetald mervärdeskatt på emissionskostnader.

ANTAL AKTIER 2006 2005
Genomsnittligt antal utestående aktier 88 486 320 70 205 832
Genomsnittligt antal utestående aktier 

efter utspädning 88 883 110 70 572 333
Utestående antal aktier vid årets utgång 88 486 320 80 486 320

Samtliga aktier utgörs av stamaktier med en röst vardera.
Utesteånde optioner kan utnyttjas för teckning av stamaktier med en röst vardera.

Förändringar i eget kapital för moderbolaget
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Belopp i TSEK 2006 2005
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -4 561 37 608
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 662 1 142

-898 38 751
Betald skatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -898 38 751

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning av kundfordringar (+) 334 1 986
Ökning (-)/minskning av övriga kortfristiga fordringar (+) 22 152 -57 538
Ökning (+)/minskning av övriga skulder (-) 24 330 -7 877
Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 918 -24 679

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 891 -1 523
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar – 630
Förvärv av dotterbolag -14 536 -149 695
Ökning (-)/minskning av övriga långfristiga fordringar (+) -36 719 -41 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 147 -191 688

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner – 200 127
Upptagna lån – 13 223
Återbetald moms på emissionskostnader 4 633 –
Amortering av låneskulder -209 – 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 424 213 349

Årets kassaflöde -7 805 -3 018
Likvida medel vid årets början 16 383 19 401
Likvida medel vid årets slut 8 578 16 383

Tilläggsupplysningar:
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar 3 662 950
Övriga poster – 192
Summa 3 662 1 142

Kassaflödesanalys för moderbolaget
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Redovisnings- och värderingsprinciper

1. INLEDANDE INFORMATION 
1.1 FÖRETAGSINFORMATION

Koncernredovisningen för Biotage AB (Moderbolaget) för det räkenskapsår
som slutar den 31 december 2006 har godkänts av styrelsen och verkställande
direktören för publicering den 9 februari 2007. Redovisningshandlingarna
kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2007 för fastställande.
Moderbolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Uppsala där
koncernens ledning och koncerngemensamma funktioner finns lokaliserad.
Bolagets aktie är noterad på OMX Nordiska Börsens Small Cap-lista. 

Koncernens huvudsakliga verksamhet återfinns inom området biovetenskap.
Koncernen erbjuder kompletta lösningar, kunskap och erfarenhet inom två
områden – läkemedelskemi och genetisk analys. Arbetet inom läkemedels-
kemi bedrivs i affärsområdet Discovery Chemistry och verksamheten inom
genetisk analys redovisas i affärsområdet Biosystems. Rörelserna bedrivs
huvudsakligen i USA och inom EU-området som också är koncernens viktigaste
geografiska avsättningsmarknader. Forskning och utveckling sker i Sverige
och tillverkning är förlagd till Sverige, USA och Storbritannien.

1.2 UTTALANDE OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE REGELVERK
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS). Eftersom moderbolaget är ett bolag inom
Europeiska Unionen tillämpas endast av EU godkända IFRS.

Koncernredovisningen för år 2006 har upprättats med full tillämpning av
IFRS. Balansposten Finansiella anläggningstillgångar omfattar till övervägande
del aktier i Corbett Life Science PTY Ltd som är ett bolag med säte i Australien
i vilket moderbolaget Biotage AB innehar 17,5 procent av kapital och röster.
Bolagets aktier är inte föremål för någon handel på auktoriserad marknads-
plats och har därför värderats till anskaffningsvärde. 

Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med svensk lag genom
tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30 – Kompletterande
redovisningsregler för koncerner.

Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag med
tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32 – Redovisning för
juridiska personer. Detta innebär att IFRS värderings- och upplysninsgsregler
har tillämpats.

2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
2.1 GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN
Koncernredovisningen grundas på historiska anskaffningsvärden med undantag
för finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde med et
undantag som redogörs för under punkt 1.2 ovan. Alla belopp anges, om inte
annat sägs i tusen svenska kronor. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS, svensk lag och god
redovisningssed i övrigt kräver användning av en del viktiga redovisnings-
mässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör bedömningar vid
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar
en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredo-
visningen anges under avsnitt ”4. Viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål” på sidan 38.

2.2 GRUNDER FÖR KONSOLIDERING
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dess dotterföretag. De
finansiella rapporterna för Moderföretaget och dotterföretagen som tas in 
i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt de
redovisningsprinciper som gäller för koncernen.

Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller
förluster som uppkommit i transaktioner mellan företag som omfattas av
koncernredovisningen elimineras i sin helhet. 

Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten,
vilken är den dag då moderföretaget får ett bestämmande inflytande, och
ingår i koncernredovisningen fram till den dag det bestämmande inflytandet

upphör. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för
en ekonomisk verksamhet i syfte att tillgodogöra sig ekonomiska fördelar.
Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är
möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen om koncernen
kan utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag. 

2.3 RÖRELSEFÖRVÄRV
IFRS 3 tillämpas på rörelseförvärv som genomförts från och med 1 januari
2004 vilket är i överensstämmelse med IFRS 1 och således ett undantag från
huvudregeln om retroaktiv tillämpning av IFRS. Under 2004 genomfördes inga
förvärv varför reglerna i IFRS 3 för första gången får inverkan på koncernens
finansiella rapportering under 2005. 

I juni 2005 förvärvades Argonaut Technologies rörelser inom produkt-
områdena reagenser och processinstrument och med verksamhet i USA och
Storbritannien. För rörelsen i USA genomfördes en verksamhetsöverlåtelse
och i Storbritannien förvärvades dotterföretaget Argonaut Ltd.

Argonaut ingår följaktligen i koncernens resultat och kassaflöde för sju-
månadersperioden juni-december 2005. 

I oktober 2005 förvärvades Separtis Holding AG som är distributör för många
av Biotages produkter i Schweiz, Tyskland och Österrike. Produkterna avser
förbrukningsvaror som ingår i tidigare förvärvade Argonaut Technologies
sortiment. Separtis resultat och kassaflöde för tremånadersperioden oktober-
december 2005 ingår följaktligen i koncernredovisningen. 

Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär
att moderföretagets värde på aktier i dotterföretag eliminerats mot eget
kapital inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver i dotterföretagen.
Förvärvsmetoden innebär att verkligt värde på identifierbara tillgångar, 
skulder och ansvarsförbindelser i den förvärvade verksamheten fastställs 
vid förvärvstidpunkten. Identifierbara tillgångar och skulder innefattar även
tillgångar, skulder och avsättningar inklusive förpliktelser och anspråk från
utomstående part som inte redovisas i den förvärvade verksamhetens
balansräkning. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvet och förvär-
vad andel av nettotillgångarna i den förvärvade verksamheten klassificeras som
goodwill och redovisas som immateriell tillgång i koncernbalansräkningen.
Om ett förvärv av ett dotterföretag medför att verkligt värde på förvärvade
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser överstiger anskaffningsvärdet
redovisas överskottet omedelbart som en intäkt i resultaträkningen.

Nyttjandeperioden för varje enskild immateriell tillgång fastställs och
skrivs linjärt av över nyttjandeperioden. Om nyttjandeperioden bedöms som
obestämbar sker ingen avskrivning. Nyttjandeperioden för goodwill antages
generellt som obestämbar. 

2.4 RAPPORTERING FÖR SEGMENT
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller
produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer
sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden tillhanda-
håller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för
risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekono-
miska miljöer.

Koncernens huvudsakliga verksamhet återfinns inom området biovetenskap.
Koncernen erbjuder 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 återfinns i affärsområdet Biosystems. Rörelserna bedrivs huvudsakligen
i USA och inom EU-området som också är koncernens viktigaste geografiska
avsättningsmarknader. Forskning och utveckling sker i Sverige och tillverkning
är förlagd till Sverige, USA och Storbritannien.

Som primära segment redovisar koncernen följaktligen affärsområdena
Biosystems respektive Discovery Chemistry och som sekundära segment
redovisas USA, Europa samt övriga världen. Koncernen har tillämpat samma
redovisningsprinciper vid rapportering för segment som vid utformningen av
de finansiella rapporterna för koncernen.
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2.5 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen
är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive
företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen
används svenska kronor, som är moderföretagets funktionella valuta och
rapportvaluta.

(b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och –
förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid om-
räkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens
kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag gäller om transaktionerna ut-
gör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden
eller av nettoinvesteringar, då vinster eller förluster redovisas mot eget kapital. 

USA utgör den mest betydande geografiska marknaden för avsättning av
koncernens produkter. Moderbolaget har därför genom egen etablering och
genom företagsförvärv satsat merparten av sina finansiella resurser på att
bygga upp affärsrörelser i USA. Bland annat har krediter för rörelsekapital,
investeringar och företagsförvärv lämnats till dotterföretagen i USA. Lämnade
krediter har delvis omvandlats till eget kapital i dotterföretagen. På balans-
dagen den 31 december 2006 återstår 32 686 TUSD i fordringar som inte
omvandlats till eget kapital i dotterföretagen. Av dessa fordringar har moder-
bolaget redovisat 28 245 TUSD som en finansiell anläggningstillgång och 
4 441 TUSD som omsättningstillgång. I enlighet med bestämmelserna i IAS
21, Effekter av ändrade valutakurser, har fordringsbeloppen omräknats till
koncernens funktionella valuta enligt rådande valutakurser på balansdagen.
Uppkomna skillnader mellan verkligt värde på balansdagen och bokfört
värde har till och med 31 mars 2006 redovisats i resultaträkningen. 

Enligt IAS 21:15 utgör en fordran på eller skuld till en utlandsverksamhet
för vilken reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom
en överskådlig framtid i praktiken en del av företagets nettoinvestering i den
självständiga utlandsverksamheten. Enligt IAS 21:32-33 skall valutakursdiffe-
renser som uppkommer vid omräkning av nämnda poster redovisas direkt
mot koncernens egna kapital. 

Moderbolagets styrelse har med verkan från och med den 1 april 2006
beslutat att ändra synsätt beträffande moderbolagets långfristiga fordringar
på dotterföretagen i USA. Då dessa fordringar inte förväntas regleras inom
överskådlig framtid utgör fordringarna en del av moderbolagets och koncer-
nens investering i utlandsverksamheten. Av den orsaken har uppkomna
valutakursdifferenser vid omräkning av fordringarna till svenska kronor inte
längre redovisats i koncernens resultaträkning utan direkt mot koncernens
egna kapital. Effekten av denna förändring har inneburit att för tiden 1 januari
-31 december 2006 har koncernens finansnetto och resultat efter finansiella
poster respektive resultat efter skatt inte belastats med valutakursdifferenser
på 27,1 MSEK. 

(c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en
höginflationsvaluta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan,
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till

balansdagskurs,
(ii) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas

till genomsnittlig valutakurs för rapportperioden och
(iii) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat delpost

av eget kapital.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av
omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och
andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar,
till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas sådana
kursdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsvinst alternativt
realisationsförlust.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av 
en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verk-
samhet och har omräknats till balansdagens kurs till den del den finns redo-
visad i underkoncerners balansräkningar. Sådana poster som enbart finns på
moderkoncernens nivå och som svarar mot bokfört belopp på aktier i dotter-
företag har inte omräknats.

2.6 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
Utgifter för utvecklingsarbeten är redovisade som en tillgång i koncernen
från 2002 i enlighet med IAS 38. 

Balanserade utgifter speglar bolagets ambition att marknadsföra och sälja
ett brett sortiment av produkter inom den närmaste framtiden. Utvecklings-
projekt redovisas som en tillgång då det bedöms kunna komma att ge upphov
till framtida ekonomiska fördelar.

Utvecklingsprojekten syftar till att utveckla nya produkter samt att vidare-
utveckla existerande produkter. Eftersom utveckling av produkter inom de
områden som Biotage bedriver verksamhet är en lång process är det inte
ovanligt att ett utvecklingsprojekt sträcker sig över flera räkenskapsår.

Redovisning och kontroll av utvecklingskostnader sker genom projektredo-
visning som utgör en del av  koncernföretagens affärsredovisningssystem.
Utvecklingsprojekt klassificeras enligt följande: 
– Product Care  
– Pre Study 
– Product Development 

Kostnader för projekt som klassificeras som Product Care kostnadsförs direkt.
Ett projekt klassificeras som Pre Study under pågående forskningsfas och

kostnadsförs direkt.
I det läge projektet övergår från forskningsfas till utvecklingsfas och sam-

tidigt bedöms ha ekonomisk bärighet och vara kommersiellt gångbart om-
klassificeras det till Product Development. Utvecklingsfasen syftar till att
resultera i en ny produkt med ett nytt, eget unikt artikelnummer och avslutas
i och med att den nya produkten lanseras på koncernens avsättningsmarknader.

Avskrivningsperioden påbörjas i och med lansering av den nya produkten.
Avskrivningstiden baseras på en bedömning av produktens beräknade nytt-
jandeperiod vilket normalt utgör tre år.

Patent- och licensrättigheter samt varumärken
Patent- och licensrättigheter och varumärken redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningstiden
utgörs av nyttjandeperioden vilken för patent maximalt uppgår till patent-
skyddets giltighetstid som normalt är 6-20 år. För varumärken har avskriv-
ningstiden fastställts till sex år. 

Goodwill
Goodwill redovisas i balansräkningen som en immateriell tillgång till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Goodwill utgörs av
det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på kon-
cernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar vid
tidpunkten för förvärvets genomförande. Vinst eller förlust vid avyttring av en
enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den
avyttrade verksamheten. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms regelbundet
i anslutning till upprättande av koncernens externa finansiella rapporter.

Som tidigare redogjorts för under avsnittet koncernredovisningen upphörde
den fortlöpande avskrivningen av goodwillposten i och med övergången den
1 januari 2004 till redovisning enligt IFRS. Framkommer en värdeminskning
av goodwillposten  efter prövning enligt företagsekonomisk modell s.k.
impairment test sker i stället för fortlöpande avskrivning enligt plan en
nedskrivning till verkligt värde. Se vidare avsnitt ”4. Viktiga uppskattningar
och bedömningar för redovisningsändamål” på sidan 38. 

Goodwill fördelas på minsta möjliga kassagenererande enheter vid prövning
av eventuellt nedskrivningsbehov. Det redovisade värdet prövas minst en
gång per år och oftare om det finns en indikation på att en värdeminskning
inträffat under året. 
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Var och en av dessa kassagenererande enheter utgör koncernens investering
i vart och ett av de länder där verksamhet bedrivs inom varje primärt segment.
För Biotagekoncernen gäller att redovisad goodwill i koncernens balansräkning
471,8 MSEK (503,5) är i sin helhet hänförbar till segmentet Discovery Chemistry.
Förändringen av värdet under 2006 beror på valutakursförändringar.

Programvara
Förvärvade programvarulicenser aktiveras på basis av de utgifter som upp-
kommer då den aktuella programvaran förvärvats och satts i drift. Avskrivning
sker över den bedömda nyttjandeperioden, vilket är tre till fem år.

Programvaror som utgör en integrerad del av koncernens produkter som
avsätts på marknaden aktiveras som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod vilken normalt, i likhet med
övriga balanserade utvecklingskostnader, utgör tre år.

2.7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med tillägg
för förbättringsutgifter och avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt
plan och nedskrivningar.

Avskrivningstiden baseras på den bedömda nyttjandeperioden och förde-
las linjärt.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 40 år
Produktionsverktyg 5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år
Datorer 3 år
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 år

Löpande underhålls- och reparationskostnader resultatförs under de perioder
de uppkommer.

2.8 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag och fordringar hos koncernföretag redovisade i moder-
bolaget är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och nyttjandevärden.
Balansposten Finansiella anläggningstillgångar omfattar till övervägande del
aktier i Corbett Life Science PTY Ltd. som är ett bolag med säte i Australien i
vilket moderbolaget Biotage AB innehar 17,5 procent av kapital och röster.
Bolagets aktier är inte föremål för någon handel på auktoriserad marknads-
plats och har därför värderats till anskaffningsvärde. 

Beträffande uppskjuten skatt hänvisas till avsnittet om skatter nedan. 
Övriga finansiella anläggningstillgångar är värderade till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde.

2.9 LEASING
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls
av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs
under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren)
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Samtliga i koncernen upprättade leasingavtal är ur redovisningssynpunkt
att betrakta som operationella vilket således innebär att leasingkostnaden
kostnadsförs löpande. 

2.10 VARULAGER
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip d v s till det lägsta av an-
skaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Vid bestämning av anskaffnings-
värdet är FIFO-metoden tillämpad. Anskaffningsvärdet för färdiga varor och
pågående arbeten består av formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön,
andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader.
Lånekostnader ingår däremot inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga
rörliga försäljningskostnader.

Varulagrets värde justeras för eventuella inkuranta varors värde. 

2.11 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. 

2.12 FINANSIELLA INSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kassa 
och bank, kortfristiga placeringar, kundfordringar, långfristiga värdepappers-
innehav, leverantörsskulder och låneskulder. 

Koncernen har inte några derivatinstrument. Bankmedel som är spärrade
mer än ett år från balansdagen för rätta fullgörandet av någon förpliktelse
har redovisats som långfristig finansiell tillgång.

Kundfordringar.
Kundfordringar redovisas netto efter reservering för befarade kundförluster.
Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till
nominellt belopp utan diskontering enlig metoden för upplupet anskaff-
ningsvärde. En reservering för befarade kundförluster på kundfordringar 
görs när det finns objektiva grunder att anta att koncernen inte kommer att
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga
villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redo-
visade värde och värdet av bedömda framtida kassaflöden. Det reserverade
beloppet redovisas i resultaträkningen.

Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga värdepappersinnehav är redovisade till verkligt värde med värde-
förändringar redovisade över eget kapital. 

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga
placeringar med förfallodag inom tre månader. Tillgodohavanden under kassa
och bank redovisas till dess nominella belopp och kortfristiga placeringar 
till dess verkliga värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Verkliga värden för kortfristiga placeringar erhålls ifrån bank. I balansräk-
ningen redovisas utnyttjad checkräkningskredit som upplåning bland kort-
fristiga skulder. Bankmedel som är spärrade mer än ett år från balansdagen
för rätta fullgörandet av någon förpliktelse har redovisats som långfristig
finansiell tillgång.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden redovisats 
till nominellt belopp utan diskontering enligt metoden för upplupet 
anskaffningsvärde.

Låneskulder
Skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit samt övriga skulder värderas
till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella transaktionskostnader fördelas
över låneperioden med tillämpning av effektivitetsräntemetoden. Långfristiga
skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har en
löptid kortare än 1 år.

2.15 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 belopp utgör den uppskjutna
skattefordringen eller skatteskulden. 
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Biotage AB och dess dotterföretag har betydande skattemässiga under-
skottsavdrag. Koncernens resultat före skatt har under 2006 påtagligt förbättrats
och redovisas till 6,1 MSEK. Redovisad skattekostnad under 2005 och 2006
hänför sig till skattemässiga överskott i dotterföretag som saknar rätt till
underskottsavdrag från tidigare år. Det är fortfarande inte helt säkert när 
i tiden och med vilka belopp koncernen kommer att kunna utnyttja sina
underskottsavdrag. Av försiktighetsskäl redovisar Biotage därför inte någon
uppskjuten skattefordran i koncernbalansräkningen. 

2.16 AKTIEKAPITAL
Samtliga utgivna aktier utgörs av stamaktier som klassificeras som eget
kapital. Bolaget har utelöpande teckningsoptioner utgivna till koncernens
befattningshavare. Personaloptionsprogrammen redovisas på sidorna 38-40.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från
emissionslikviden.

2.17 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
(a) Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras
genom betalningar till försäkringsbolag. Samtliga pensionsplaner för anställda
inom koncernen utgörs av avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter
till en separat juridisk enhet.

Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala
ytterligare avgifter om försäkringsgivare inte har tillräckliga tillgångar för att
betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

(b) Aktierelaterade ersättningar
IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar) anger hur aktierelaterade ersättningar
skall redovisas.

IFRS 2 tillämpas retroaktivt, varvid den övergångsregel som avser aktie-
relaterade ersättningar i form av egetkapitalinstrument, tillämpas. Det inne-
bär att endast optioner utställda efter den 7 november 2002 redovisas enligt
IFRS 2. Enligt tidigare tillämpade principer redovisades utställda aktieoptioner
först i samband med att optionerna utnyttjades, då utan resultateffekt.

Befattningshavare i koncernbolagen erhåller ersättningar genom ett aktie-
relaterat incitamentsprogram. Ersättningen utgörs av optioner (egetkapital-
instrument) som ger rätt att i framtiden teckna aktier i Moderbolaget till ett
fastställt pris. Bolaget har på balansdagen sju sådana utestående program.

Optionernas verkliga värde fastställs av ett externt värderingsinstitut per
den dag de ställs ut. Verkligt värde för den tjänstgöring som berättigar
anställda till tilldelning av optioner kostnadsförs. Det totala belopp som 
ska kostnadsföras under intjänandeperioden baseras på verkligt värde på de
tilldelade optionerna. Varje balansdag reviderar företaget sina bedömningar
av hur många aktier som förväntas bli inlösbara. Revideringens eventuella
inverkan på de ursprungliga bedömningarna redovisas i resultaträkningen
fördelat över resten av intjänandeperioden och motsvarande justeringar görs
av intjänade vinstmedel i eget kapital.

Mottagna betalningar, efter avdrag för eventuella direkt hänförbara trans-
aktionskostnader, krediteras aktiekapitalet (till kvotvärde) och intjänade
vinstmedel när optionerna löses in.

För 2006 har årsresultatet belastats med en total kostnad på 1 346 TSEK.
Av beloppet har 1 094 TSEK. gottskrivits intjänade vinstmedel under eget
kapital. En utförlig redogörelse över utestående optionsprogram lämnas i
avsnitt 5. ”Optionsprogram till koncernens befattningshavare”.

(c) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp
före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång
från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar
avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp
anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande,

eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande
som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.

(d) Vinstandels- och bonusplaner
Bonusersättningar till ledande befattningshavare redovisas på sidorna 42-43.
Koncernen tillämpar dessutom bonusprogram för befattningshavare med
sådana arbetsuppgifter där resultatet av den anställdes arbetsinsats har en
mätbar påverkan på koncernens rörelseresultat. Kostnad för bonus resultat-
förs årligen och finns reserverad i koncernbalansräkningen.

(e) Kortfristiga ersättningar
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro
mm samt pensioner redovisas i takt med intjänandet.

2.18 AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när
koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser.
Dessutom att det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har beräknats på ett 
tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering innefattar kostnader för
uppsägning av leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar
görs för framtida rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att
det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget
för hela denna grupp av åtaganden. 

Avsättningar för garantiåtaganden för under året 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. 

2.19 INTÄKTSREDOVISNING
(a) Försäljning av produkter
Koncernen 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, skepp-
ningskostnader 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. 

(b) Försäljning av tjänster
Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna
utförs genom successiv redovisning baserad på utförda tjänster per balans-
dagen i proportion till de totala tjänster som ska utföras.

(c) Royaltyintäkter
Intäkter från royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskom-
melsens ekonomiska innebörd.

(d) Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när likvid har mottagits.

2.20 KLASSIFICERING RESULTATRÄKNINGENS POSTER
Företaget redovisar en funktionsindelad resultaträkning. Rörelsens kostnader
delas upp i kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrations-
kostnader samt kostnader för forskning och utveckling. Funktionsindelad resultat-
räkning 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 i anspråk-
tagna utrymmen och antalet anställda.
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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.

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

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna består främst av löner och övriga personalkost-
nader 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.

Nedskrivningar
Nedskrivningar görs i de fall då en tillgångs redovisade värde överstiger åter-
vinningsvärdet. De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras
vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på om ett
nedskrivningsbehov föreligger. Om någon sådan indikation finns beräknas
tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av nyttjande-
värdet och nettoförsäljningsvärdet.

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en
räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri
ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som
inte oberoende av andra tillgångar genererar något kassaflöde, beräknas
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet som tillgången tillhör.

Reversering av tidigare verkställda nedskrivningar görs när återvinnings-
värdet för en tidigare nedskriven fastighet överstiger bokfört värde och
behovet av nedskrivning som tidigare gjorts inte längre bedöms erforderlig
och redovisas i resultaträkningen. Prövning av tidigare nedskrivningar sker
individuellt.

Moderföretagets redovisningsprinciper 
Redovisnings- och värderingsprinciperna för moderföretaget överensstämmer
med koncernens med följande undantag.

Andelar i koncernföretag värderas inte till verkligt värde utan till anskaff-
ningsvärde i enlighet med Årsredovisningslagen 4:3 som stadgar att anlägg-
ningstillgång skall tas upp i balansräkningen till belopp som motsvarar utgif-
terna för tillgångens anskaffning eller tillverkning. Samtidigt som eventuellt
nedskrivningsbehov av goodwillposten i koncernbalansräkningen prövas
sker en motsvarande prövning av eventuellt nedskrivningsbehov av värdet
på aktier och andelar i koncernföretag samt av värdet på fordringar på
koncernföretag.

Kursdifferenser på monetära poster som utgör en del av moderföretagets
nettoinvestering i utlandsverksamhet redovisas direkt i eget kapital i fond
för verkligt värde. 

3. FINANSIELL RISKHANTERING
På sidan 20 redogörs för de finansiella risker som är förknippade med
Biotages affärsrörelser och ekonomiska förvaltning. För att begränsa eventu-
ella negativa effekter av dessa risker finns en finanspolicy för koncernen
utarbetad och som har fastställts av bolagets styrelse. Finanspolicyn skall
underlätta det finansiella arbetet och minimera de ekonomiska konsekven-
serna som de finansiella riskerna kan medföra.

I referat har finanspolicyn nedanstående innehåll:

1. Övergripande principer
Finansfunktionen skall arbeta utifrån följande principer:
– Koncernens finansiella risker skall minimeras enligt fastlagda principer.
– Arbetsuppgifterna skall hanteras omsorgsfullt och professionellt.
– Vidtagna åtgärder skall dokumenteras och rapporteras till ansvariga

bolagsorgan.
– Förvaltnings- och administrationskostnader skall minimeras.

2. Kompetensfördelning
I policydokumentet finns en uttalad fördelning av ansvar, arbetsuppgifter
och befogenheter mellan företagets styrelse, verkställande direktören,
ekonomidirektören och redovisningschefen. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hanteringen av koncernens
finansiella risker, att finanspolicyn årligen revideras, att utse behöriga firma-
teckare och dra upp ramar och riktlinjer för nyupplåning, valutaexponering mm.

Verkställande direktören har ansvar för att beslutad policy efterlevs, tillser
att policyn årligen revideras av styrelsen och ansvarar för att kontroll och av-
stämning av affärsbekräftelser från externa motparter vad gäller placeringar,
valutasäkringsinstrument är säkerställda.

Ekonomidirektören har det operativa ansvaret för hanteringen av de 
finansiella riskerna.

Redovisningschefen ansvarar för kontroll och avstämning av affärs-
bekräftelser från externa motparter vad gäller placeringar, valutainstrument
mm och ansvarar för dokumentation och arkivering av affärsbekräftelser 
och kontoutdrag.

3. Administrativa rutiner
De som verkställer affärer skall vara åtskilda från de som sköter kontroll,
redovisning och rapportering av affärer.

Rapporteringsunderlag för genomförda finansiella transaktioner skall i
systematisk form lämnas till redovisningschefen för kontroll mot de hand-
lingar som erhållits av affärsmotpart.

4. Resultat- och balansexponering
Genom att koncernen bedriver verksamhet, produktion och försäljning i flera
länder skapas en exponering genom fördelningen av intäkter och kostnader 
i olika valutor. Denna exponering kan påverkas bland annat genom val av
försäljnings- och inköpsvalutor.

På samma sätt finns tillgångar, skulder och eget kapital i helägda dotter-
bolag samt fordringar och skulder mot externa kunder och leverantörer i
olika valutor varvid exponering och valutarisk föreligger.

Denna exponering hanteras i huvudsak genom val av försäljnings- och
inköpsvalutor, lån och placeringar i valutor.

5. Hantering av valutarisk
Biotage skall minimera valutarisken som uppstår i de kommersiella flödena.
Spekulativt positionstagande, i syfte att skapa intäkter på kursrörelse, skall
aldrig ske. Med spekulativt positionstagande avses att ingå transaktioner
utan att något underliggande kommersiellt flöde eller obalans föreligger.

Biotage strategi är att centralisera hanteringen av valutarisken till
Finansfunktionen i Biotage AB. 
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Försäljning mellan moder- och dotterbolag skall ske i dotterbolagets valuta
för att undvika att dotterbolagen får en valutarisk att hantera.

Försäljning mellan dotterbolag skall ske i säljande dotterbolagets valuta.

6. Rapportering
Koncernens valutaexponering skall sammanställas och avrapporteras minst
en gång per år till styrelsen.

Till varje styrelsemöte skall rapportering ske av ev. utestående terminsavtal
i valutor, aktuell låne- och likviditetssituation.

Likviditeten rapporteras veckovis inkluderande en rullande fyraveckors
prognos och tillställs ledningen. 

Genomgång av aktuell status i fråga om kundfordringar sker veckovis.

7. Kreditrisker
Uppföljning av kundfordringar skall ske löpande med kontroll över förfallna
kundfordringar, vidtagna åtgärder, bedömda kreditrisker mm. För nya kunder
som tidigare inte är kända inom koncernen sker kontroll vad gäller kreditvär-
dighet.

Enhetliga regler för kredittider och kravhantering föreligger.

8. Likviditets- och lånehantering
Tillgänglig likviditet förvaltas av ekonomidirektören eller av honom delegerad.

Nödvändiga krediter för rörelsefinansiering skall finnas såväl i de svenska
bolagen som i de utländska bolagen där så är möjligt. För de utländska bola-
gen är syftet med rörelsekrediterna dels att reducera viss valutaexponering,
möjliggöra finansiering av rörelsekapitalbehov, att parera fluktuationer i lik-
viditeten samt att undvika att onödig överlikviditet finns i enskilt dotterbolag.

9. Placering av överlikviditet
Befintlig överlikviditet placeras kortfristigt av ekonomidirektören i likvida
värdepapper normalt belöpande i svenska kronor. De värdepapper som är
aktuella som placering är följande:
– Svenska staten
– Kommuncertifikat
– Bolånecertifikat
– Övriga K1 ratade certifikat
Löptid på kortfristiga placeringar får ej överstiga sex månader.

4. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR 
REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Vid upprättande av denna koncernredovisning har styrelsen och verkställande
direktören, utöver gjorda uppskattningar, gjort ett antal bedömningar av
redovisningsfrågor som har väsentlig betydelse för redovisade belopp.

Osäkerhet i uppskattningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser
som anses rimliga under rådande förhållanden. Det kan konstateras att års-
resultatet för 2006 och redovisad ekonomisk ställning per 31 december 2006
inte har påverkats av nödvändig omvärdering av bedömningar och uppskatt-
ningar som har gjorts vid upprättande av finansiell rapportering under 
tidigare år.

Vissa antaganden om framtiden samt vissa uppskattningar och bedöm-
ningar har särskild betydelse för värderingen av tillgångarna och skulderna 
i balansräkningen. Nedan diskuteras de områden där risken för värdeföränd-
ringar under det efterföljande året är störst på grund av att antagandena
eller uppskattningarna kan behöva ändras. Diskussionen tar sikte på såväl
moderbolaget som koncernen samlat. 

Nedskrivning av goodwill i koncernens balansräkning
Värdet på redovisad goodwill uppgår till 471 839 TSEK (503 510). Hela
värdet är hänförligt till affärsområdet Discovery Chemistry som utgör det
större av koncernens två primära segment. 

Värdet prövas minst en gång per år med avseende på eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Prövningen kräver en bedömning av nyttjandevärdet på den

kassagenererande enheten till vilken goodwillvärdet är hänförligt. Detta
kräver i sin tur att en beräkning av det förväntade framtida kassaflödet från
Discovery Chemistry genomförs.

Ett nedskrivningsbehov föreligger när det återvinningsbara beloppet
understiger redovisat värde. En nedskrivning redovisas i så fall i resultaträk-
ningen. Den prövning som skett vid upprättande av denna årsredovisning
har utvisat att det inte finns något nedskrivningsbehov. Förändringen av
balanspostens värde under 2006 hänför sig till ändrade valutakurser.

Nedskrivning av aktier i och fordringar på dotterföretag.
Moderbolaget redovisar ett bokfört värde på aktier i dotterföretag med 
717 396 TSEK (702 860) och ett bokfört värde på fordringar gentemot dotter-
företag med 162 609 TSEK (175 986). Värdet på dessa poster hänger intimt
samman med vad som framkommer vid en prövning av eventuellt nedskriv-
ningsbehov av koncernmässig goodwill. En prövning av nedskrivningsbehov
har utvisat att det inte är nödvändigt att genomföra någon nedskrivning av
vare sig värdet på aktier eller fordringar.

5. OPTIONSPROGRAM TILL KONCERNENS BEFATTNINGSHAVARE
Aktiebaserade incitamentsprogram
Nedan följer en kortfattad beskrivning av utestående aktiebaserade incita-
mentsprogram i Bolaget per den 31 december 2006. Omräkningar av teck-
ningskurs och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av är beaktade. 

2000-planen
Bolagets helägda amerikanska dotterbolag Pyrosequencing Inc. beslutade
under år 2000 att anta en optionsplan (”2000-planen”). Pyrosequencing
Inc:s anställda har under 2000-planen vederlagsfritt tilldelats köpoptioner
(s.k. personaloptioner) vilka berättigar innehavaren att förvärva aktier i Biotage.
Samtliga utställda personaloptioner 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 1,56 aktier i Bolaget till ett
lösenpris om 27,64 kronor per aktie. Vid årsskiftet var 17 500 personal-
optioner utestående under 2000 planen. 

För att säkerställa Pyrosequencing Inc:s förpliktelser att leverera aktier
under 2000-planen, beslutade Bolaget den 25 april 2000 att ge ut 800 000
teckningsoptioner till Pyrosequencing Inc. Varje teckningsoption ger under
perioden 1 januari 2001 till och med en 31 december 2009 rätt att teckna
1,56 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 27,64 kronor per aktie. 
270 333 av teckningsoptionerna makulerades i november 2002.

2002-planen
Vid ordinarie bolagsstämma i Bolaget den 22 april 2002 bemyndigades
styrelsens att anta ett globalt personaloptionsprogram (”2002-planen”),
innebärande vederlagsfri tilldelning till koncernens anställda av köpoptioner
(s.k personaloptioner) som berättigar personaloptionsinnehavaren att förvärva
aktier i Bolaget. Bolagsstämman godkände att Bolaget under tiden fram till
ordinarie bolagsstämma 2005 sammanlagt utställde högst 914 800 nya
personaloptioner. Vid ordinarie bolagsstämma den 28 april 2004 beslutades
om ändring av villkoren av 2002-planen så att återlämnade personaloptioner
skulle kunna återutges, fortfarande med begränsningen att sammantaget
högst 914 800 stycken personaloptioner fick ställas ut och att antalet aktier
som skulle kunna komma att överlåtas under 2002-planen inte översteg 
914 800 aktier. 

Lösenpriset för personaloptionerna motsvarar 110 procent av marknads-
värdet på Bolagets aktier vid tidpunkten för utställandet av personaloptio-
nerna. Personaloptionerna kan utnyttjas tidigast ett år och senast fem år
från tidpunkten för utställandet av personaloptionerna under förutsättning
att personaloptionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjande fortfarande är
anställd i koncernen.

Vid årsskiftet var totalt 476 400 personaloptioner utestående under 2002-
planen, varav 24 050 med ett lösenpris om 8,38 kronor (utställda den 19
december 2002), 2 950 med ett lösenpris om 6,74 kronor (utställda den 24
april 2003), 300 med ett lösenpris om 8,60 kronor (utställda den 26 juni
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2003), 228 000 med ett lösenpris om 11,66 kronor (utställda den 22 decem-
ber 2003), samt 269 600 med lösenpris om 9,86 kronor (utställda den 21
december 2004). 

För att säkerställa Bolagets möjlighet till uppfyllande av åtaganden enligt
utställda personaloptioner, dvs att säkerställa leverans av aktier till personal-
optionsinnehavarna, och i syfte att täcka administrativa kostnader och 
kostnader för sociala avgifter, bemyndigades även styrelsen att besluta om
emission av högst 1 171 000 teckningsoptioner. Bolaget har därvidlag fattat
beslut den 19 december 2002 att emittera 335 050 teckningsoptioner, den
22 december 2003 att emittera 640 200 teckningsoptioner samt den 21
december 2004 att emittera 95 467 teckningsoptioner till det helägda
dotterbolaget CEMU Bioteknik AB. 

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 1,04 nya aktier i Bolaget till
en teckningskurs om 8,38 kronor per aktie. Varje teckningsoption som emit-
terades den 22 december 2003 ger under perioden från och med emissions-
beslutets registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2008,
rätt att teckna 1,04 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 11,66 kronor
per aktie. Varje teckningsoption som emitterades den 21 december 2004 ger
under perioden från och med emissionsbeslutets registrering hos Bolags-
verket till och med den 31 december 2009 rätt att teckna 1,04 nya aktier i
bolaget till en teckningskurs om 9,86 kronor per aktie. 

2005-planen
Vid ordinarie bolagsstämma i Bolaget den 27 april 2005 bemyndigades
styrelsen att anta ytterligare ett personaloptionsprogram. Detta program
genomfördes under februari 2006. Programmet omfattar 549 400 personal-
optioner varav medlemmar i koncernledningen erhåller högst 45 000 personal-
optioner vardera, juniora ledande befattningshavare högst 10 000 personal-
optioner vardera, övriga ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare
högst 2 000 personaloptioner vardera och övriga anställda högst 400 personal-
optioner vardera. En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en
aktie i Biotage till ett lösenpris om 11,83 SEK. Personaloptionerna har en
löptid om 7 år och kan utnyttjas efter ett år till och med tre år efter tilldel-
ningsdagen med en tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner för varje
ettårsperiod. Vid årsskiftet var totalt 428 000 personaloptioner utestående
under 2005-planen.

Personaloptionerna kräver i princip att innehavaren vid utnyttjandet fort-
farande är anställd i koncernen. För att säkerställa Biotages förpliktelser i
anledning av tilldelade personaloptioner enligt personaloptionsprogrammet
beslutade styrelsen med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolags-
stämman den 27 april 2005 om emission av högst 640 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av högst 640 000 aktier 
i bolaget. Varje teckningsoption som emitterades den 21 februari 2006 ger
under perioden från och med emissionsbeslutets registrering hos Bolags-
verket till och med den 21 februari 2013, rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs om 11,83 kronor per aktie. Rätt att teckna tecknings-
optionerna tillkommer endast en av styrelsen utsedd bank.

2006-planen
Vid ordinarie bolagsstämma i Bolaget den 27 april 2006 bemyndigades
styrelsen att anta ytterligare ett personaloptionsprogram. Detta program
genomfördes under februari 2007. Programmet omfattar 597 500 personal-
optioner varav medlemmar i koncernledningen erhåller högst 30 000 personal-
optioner vardera, seniora ledande befattningshavare högst 10 000 personal-
optioner vardera, övriga ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare
högst 5 000 personaloptioner vardera och övriga anställda högst 3 000
personaloptioner vardera. Bolagets koncernchef och verkställande direktör
tilldelades 55 000 personaloptioner. En personaloption berättigar innehavaren
att förvärva en aktie i Biotage till ett lösenpris om 16,64 kronor. Personal-
optionerna har en löptid om 7 år och kan utnyttjas efter ett år till och med
tre år efter tilldelningsdagen med en tredjedel av antalet tilldelade personal-
optioner för varje ettårsperiod.

Personaloptionerna kräver i princip att innehavaren vid utnyttjandet fort-

farande är anställd i koncernen. För att säkerställa Biotages förpliktelser i
anledning av tilldelade personaloptioner enligt personaloptionsprogrammet
beslutade styrelsen den 9 februari 2007 med stöd av bemyndigande från den
ordinarie bolagsstämman den 27 april 2006 om emission av högst 700 000
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av högst
700 000 aktier i bolaget. Varje teckningsoption som emitterades den 9 februari
2007 ger under perioden från och med emissionsbeslutets registrering hos
Bolagsverket till och med den 9 februari 2014, rätt att teckna en ny aktie 
i Bolaget till en teckningskurs om 16,64 kronor per aktie. Rätt att teckna
teckningsoptionerna tillkommer endast en av styrelsen utsedd bank.

Övriga utestående teckningsoptioner
Förutom teckningsoptioner utställda i anledning av personaloptionsprogram
för anställda, har teckningsoptioner utgivits vid två tillfällen i samband med
förvärvet av Personal Chemistry i Uppsala AB. 11 380 064 teckningsoptioner
emitterades den 25 september 2003 och ytterligare 52 238 teckningsoptioner
emitterades den 23 oktober 2003. Sammantaget berättigar dessa 11 432 302
teckningsoptioner till teckning av 11 859 522 aktier till och med den 15 oktober
2007 till en kurs om 15,42 kronor per aktie. 
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Utestående optioner per 31 december 2006 är sammanfattningsvis

Totalt antal aktier  
Antal aktier Antal som kan tecknas vid Tecknings- Tecknings-

Antal som varje option aktier som fullt utnyttjande av Tecknings- periodens periodens
År optioner ger rätt till (i) kan tecknas utställda optioner kurs SEK (i) Anm. första dag sista dag
Teckningsoptionsprogram riktade förutvarande aktieägare i Biotage Sweden AB (tidigare Personal Chemistry i Uppsala AB)

2003 11 380 064 1,04 11 805 332 11 805 332 15,42   2003-09-25 2007-10-15
2003 52 238 1,04 54 190 54 190 15,42   2003-10-23 2007-10-15
Delsumma 11 432 302 11 859 522 11 859 522

Tecknings- Totalt antal aktier 
Antal aktier Antal optioner som kan tecknas vid Tecknings- Tecknings-

Antal som varje option aktier som  för säkring fullt utnyttjande av Tecknings- periodens periodens
År optioner ger rätt till (i) kan tecknas (a) (b) utställda optioner kurs SEK (i) Anm. första dag sista dag
Personaloptionsprogram riktade till anställda inom koncernen:

2000 17 500 1,56 27 231 4 357 31 588 27,64   c h 2001-01-01 2009-12-31
2002 24 050 1,04 25 012 4 002 29 014 8,38   d h 2003-02-20 2007-12-31
2003 2 950 1,04 3 068 491 3 559 6,74   e h 2004-07-06 2008-12-31
2003 300 1,04 312 50 362 8,60   e h 2004-07-06 2008-12-31
2003 228 000 1,04 237 120 37 939 275 059 11,66   e h 2004-07-06 2008-12-31
2004 269 600 1,04 280 384 44 861 325 245 9,86   f h 2005-10-21 2009-12-31
2006 428 000 1,00 428 000 68 480 496 480 11,83   g h 2006-02-21 2013-02-21
Summa 970 400 1 001 127 160 180 1 161 307
Total 12 402 702 12 860 649 160 180 13 020 829

(a) Antagande om kassaflöde för arbetsgivaravgifter enligt lag samt andra utgifter för optionernas utnyttjande har beräknats enligt en av Biotage framräknad
schablon.

(b) För att täcka kostnad och kassaflöde som föranleds av att värdet av tecknade aktier är föremål för lagstadgade arbetsgivaravgifter har ytterligare optioner
utställts som kan bli föremål för teckning av antal aktier enligt tabellen.

(c) Samtliga teckningsoptioner innehas av Pyrosequencing Inc för säkerställande av Pyrosequencing Incs förpliktelser att leverera aktier enligt de 17 500
utestående personaloptionerna.

(d) Samtliga teckningsoptioner innehas av CEMU Bioteknik för säkerställande av Biotage ABs förpliktelser att leverera aktier enligt de 24 020 utestående
personaloptionerna.

(e) Samtliga teckningsoptioner innehas av CEMU Bioteknik för säkerställande av Biotage ABs förpliktelser att leverera aktier enligt de 231 250 utestående
personaloptionerna.

(f ) Samtliga teckningsoptioner innehas av CEMU Bioteknik för säkerställande av Biotage ABs förpliktelser att leverera aktier enligt de 269 600 utestående
personaloptionerna.

(g) Samtliga teckningsoptioner innehas av CEMU Bioteknik för säkerställande av Biotage ABs förpliktelser att leverera aktier enligt de 428 000 utestående
personaloptionerna.

(h) Uppgifterna i tabellen ovan över teckningsoptioner för säkring avser vilka optioner som kan komma att tas i anspråk för att uppfylla åtagandena enligt
personaloptionsprogrammen. Bolaget har emellertid per den 31 december 2006 nedanstående utestående teckningsoptioner som ursprungligen emitterats
för att täcka tilldelning och kostnader i samband med personaloptionsprogrammen samt övriga teckningsoptioner.

(i) Teckningskurs och antal aktier som följer med varje option har omräknats med hänsyn till genomförda nyemssioner.

Totalt utestående teckningsoptioner
Ingående balans Årets Utgående balans

År 2006 förändring 2006
1999 6 000 -6 000 0
1999 269 000 -269 000 0
2000 529 667 – 529 667
2002 335 050 – 335 050
2003 11 380 064 – 11 380 064
2003 52 238 – 52 238
2003 640 200 – 640 200
2004 95 467 – 95 467
2006 – 640 000 640 000
Summa 13 307 686 365 000 13 672 686
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NOT 1   MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Styrelse och ledande befattningshavare
Ledamöter och befattningshavare presenteras på sidorna 56-58

Styrelse
Kvinnor 1 1 1 1
Män 8 8 8 8
Summa 9 9 9 9

Koncernledning
Kvinnor – – – –
Män 2 3 1 1
Summa 2 3 1 1

Medelantal anställda
Kvinnor 117 112 1 1
Män 224 183 1 1
Totalt 341 295 2 2

Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören 10 430 5 170 10 430 5 170
Andra ledande befattningshavare 1 281 5 651 – –
Övriga anställda 162 152 147 415 – 564
Totalt löner och ersättningar 173 863 158 236 10 430 5 734

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Styrelsen och verkställande direktören 4 537 2 044 4 537 2 044
Andra ledande befattningshavare 446 954 – –
Övriga anställda 29 950 28 501 – 235
Totalt sociala avgifter enligt lag och avtal 34 933 31 499 4 537 2 279

Pensionskostnader
Styrelsen och verkställande direktören 5 580 841 5 580 841
Andra ledande befattningshavare 403 553 – –
Övriga anställda 10 664 10 691 – 66
Totalt pensionskostnader 16 647 12 085 5 580 907

Totala löner, sociala avgifter och pensionskostnader 225 444 201 819 20 547 8 919

Medelantal anställda med fördelning på moderbolaget och land
2006 2005

varav varav varav varav
Totalt män kvinnor Totalt män kvinnor

Moderbolaget i Sverige 2 2 – 2 1 1
Dotterföretag i Sverige 75 49 26 68 46 22
USA 135 85 50 142 88 54
Storbritannien 107 72 35 64 34 30
Tyskland 11 9 2 10 8 2
Frankrike 1 1 – 1 1 –
Schweiz 1 – 1 – – –
Japan 9 6 3 8 5 3
Summa anställda 341 224 117 295 183 112
Könsfördelning 66% 34% 62% 38%

Noter
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Fördelning av löner och ersättningar per land och på moderbolaget
2006 2005

Styrelse och VD
Moderbolaget 10 430 5 170
Dotterbolag i Sverige – –
Summa 10 430 5 170

Andra ledande befattningshavare
Moderbolaget
Dotterbolag i Sverige 1 281 1 379
USA – 4 272
Summa 1 281 5 651

2006 2005
Övriga anställda
Moderbolaget – 564

2006 2005
Dotterbolag
Sverige 34 896 33 210
USA 75 822 78 287
Storbritannien 38 964 25 078
Tyskland 7 409 6 078
Frankrike 556 496
Schweiz 500 116
Japan 4 005 3 587
Totalt i dotterföretag 162 152 146 850

Totalt i koncernen 173 863 158 236

Fördelning av sjukfrånvaro för de svenska bolagen i procent av arbetstid
2006 2005

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 0,4 1,7

Andel sjukfrånvaro som avser 
långtidssjukfrånvaro 0,0 44,0

Sjukfrånvaro för kvinnor 0,5 3,3
Sjukfrånvaro för män 0,3 0,8

Sjukfrånvaro för personal 
29 år eller yngre 0,5 (*)

Sjukfrånvaro för personal 
30-49 år 0,9 1,7

Sjukfrånvaro för personal 
50 år eller äldre 0,2 0,9

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften
inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften
kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både både könstillhörighet
och ålderskategori. 

Långtidssjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro som pågått
i 60 kalenderdagar eller mer.

Ersättningar och övriga förmåner under 2006
Styrelse- Rörlig Övriga Pensions- Övrig

arvode Grundlön ersättning förmåner kostnad ersättning Summa
Styrelsens ordförande:
Börje Ekholm (till årsstämman 2006) 100 000 100 000
Anders Rydin (från årsstämman 2006) 267 000 267 000

Övriga styrelseledamöter 840 000 840 000

Verkställande direktören/
koncernchefen
Jeff Bork  3 056 332 72 865 4 979 511 2 000 000 10 108 708
Torben Jörgensen 2 467 685 1 700 000 40 301 599 964 4 807 950

Övriga ledande befattningshavare 1 269 722 46 059 412 527 1 728 308
Summa 1 207 000 6 793 739 1 700 000 159 225 5 992 002 2 000 000 17 851 966

Villkor för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans
beslut.

Ersättning till verkställande direktören/koncernchefen Torben Jörgensen
utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Ersättning
till andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning,
övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses
den person som tillsammans med verkställande direktören/koncernchefen
utgör koncernledningen.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion 
till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören/
koncernchefen Torben Jörgensen utgår rörlig ersättning relaterad till koncer-
nens årsresultat och är maximerad till 2 000 000 kronor. För andra ledande
befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30 procent av
grundlönen.

Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören/
koncernchefen samt till andra ledande befattningshavare utgår som del av
den totala ersättningen.

Förtydliganden och kommentarer till nedanstående tabeller
Styrelsen
Årsstämman 2005 beslöt att arvode för tiden intill årsstämman 2006 skall
uppgå till totalt 1 140 000 kronor varav 300 000 kronor till ordföranden.
Årsstämman 2006 beslöt att för tiden intill årsstämman 2007 skall styrelsens
arvode totalt vara 1 240 000 kronor varav 400 000 kronor till ordföranden.
Dessutom beviljades en ram för ersättningar för kommittéarbete maximalt
uppgående till 100 000 kronor. 

Upplupna, ej utbetalda, arvoden per den 31 december 2006 uppgår till
930 000 kronor vilket motsvarar 75 procent av beslutat totalt arvode fram
till årsstämman 2007. Något styrelsearvode till ledamoten Jeff Bork har inte
utgivits utan har ingått i ersättningarna för befattningen som verkställande
direktör/koncernchef som han innehade fram till årsstämman 2006.
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direktören/koncernchefen till följd av ett förvärv av mer än 50 procent 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
Årsstämman i Biotage AB har vid skilda tillfällen bemyndigat styrelsen att anta
personaloptionsprogram riktade till koncernens arbetstagare. Programmen
finns utförligt redovisade på sidorna 38-40 i denna årsredovisning.

Beslutade och fortfarande utestående program omfattar per 31 december
2006 totalt 970 400 optioner som berättigar innehavarna att teckna 1 001 127
aktier. Till de utestående programmen finns en rätt för styrelsen att utge
ytterligare upp till 160 180 optioner syftande till att kompensera för det likvi-
ditetsutflöde i form av lagstadgade arbetsgivaravgifter som uppkommer om
optionsinnehavarna utnyttjar sin rätta att teckna nya aktier. Totalt betyder
ett fullt utnyttjande av utestående personaloptioner att antal aktier i bolaget
ökar med 1 161 307 stycken.

Årsstämman den 27 april 2006 bemyndigade styrelsen att tilldela koncer-
nens arbetstagare sammanlagt 600 000 personaloptioner under perioden
fram till årsstämman 2007. Styrelsen har i enlighet med stämmans bemyndi-
gande genomfört en tilldelning av personaloptioner under februari 2007. 

2002-planen  2002-planen 2002-planen 2005-planen
Antal personaloptioner Antal personaloptioner Antal personaloptioner Antal personaloptioner Antal personaloptioner
Verkställande direktören
Torben Jörgensen 1) – – – –

Verkställande direktören
Jeff Bork 1) – – – –

Övriga ledande befattningshavare 18 000 12 000 30 000 30 000

Summa optionsinnehav hos verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare 18 000 12 000 30 000 30 000

Antal aktier som optionerna ger rätt att teckna 18 720 12 480 31 200 30 000

Teckningskurs 8,38 kr 11,66 kr 9,86 kr 11,83 kr

Kommentarer till tabellen:
Villkor för optionsprogrammen samt uppgifter om samtliga utestående optioner i bolaget återfinns på sidan 40. För uppgift om styrelseledamöternas och
ledningens totala innehav av finansiella instrument i bolaget, se sidorna 56-58.

1) Jeff Bork har varit verkställande direktör till 27 april 2006 och från 27 april 2006 är Torben Jörgensen bolagets verkställande direktör.

Verkställande direktören/koncernchefen 
Verkställande direktören/koncernchefen Torben Jörgensen har en grundlön som
uppgår till 166 667 kronor per månad. Övriga förmåner utgörs av reseförmåner
och sjukvårdsförsäkring. Därutöver skall utgå rörlig ersättning, pension och
avgångsvederlag enligt beskrivning nedan. Torben Jörgensen tillträdde som
verkställande direktör/koncernchef 27 april 2006. Slutuppgörelse har träfftats
med förutvarande verkställande direktören/koncernchefen Jeff Bork.

Bonus
Till verkställande direktören/koncernchefen Torben Jörgensen utgår en bonus
relaterad till koncernens årsresultat på maximalt 2 000 000 kronor per år.
Utöver detta tillkommer en fast ersättning om maximalt 800 000 kronor per
år, beräknat av 10 procent av Torben Jörgensens aktieinnehav i bolaget.

Pensioner
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionsåldern för
nuvarande verkställande direktören/koncernchefen Torben Jörgensen är 60
år. Pensionspremien skall uppgå till 30 procent av den pensionsgrundande
lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen. 

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören/koncernchefen Torben Jörgensen
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 åsido-
satt sina åligganden mot bolaget), eller vid uppsägning från verkställande
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NOT 2   FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Nettoförsäljning fördelar sig mellan produkter 
och tjänster enligt nedan:
Produkter 460 894 385 288 – –
Servicekontrakt och andra tjänster 45 378 32 958 – –
Royalties 8 633 9 671 8 630 9 294
Övriga försäljningsintäkter 4 592 2 479 39 143
Summa föräljningsintäkter 519 497 430 396 8 669 9 437

Beträffande fördelningen av intäkterna på primära segment (affärsområden) och sekundära segment 
(geografiska marknader) hänvisas till “Not 5  Rapportering per segment”.

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Köp och försäljning av produkter och tjänster inom koncernen:
Från moderbolaget till dotterföretag, produkter – – – –
Från moderbolaget till dotterföretag, tjänster 9 476 4 337 9 476 4 337
Från dotterföretag till moderbolaget, produkter – – – –
Från dotterföretag till moderbolaget, tjänster 2 954 3 163 – –
Försäljning mellan dotterföretag, produkter 174 329 124 976 – –
Försäljning mellan dotterföretag, tjänster 44 323 40 977 – –
Summa koncernintern försäljning 231 082 173 453 9 476 4 337

Beloppen har eliminerats vid upprättande av koncernens resultaträkning och ingår således inte i 
försäljningsintäkterna för produkter och tjänster ovan.

NOT 3   ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Kursdifferenser på fordringar och skulder 47 6 420 21 716
Realisationsresultat på anläggningstillgångar 275 778 – –
Regionala stödmedel 256 735 – –
Interna tjänster från koncermodern till dotterföretagen – – 9 476 4 337
Övriga poster 1 137 437 270 297
Summa övriga rörelseintäkter 1 715 8 369 9 767 5 351

NOT 4   REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKOSTNADERNAS SAMMANSÄTTNING
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Köpta färdiga produkter, 

insatsvaror, halvfabrikat och produktionstjänster 138 932 107 990 – –
Personalkostnader 229 710 202 058 18 824 9 363
Avskrivningar enligt plan på materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 38 588 35 766 3 662 950
Övriga rörelsekostnader 107 520 155 900 16 055 15 191
Summa rörelsekostnader 514 750 501 714 38 541 25 504
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NOT 5   RAPPORTERING PER SEGMENT
Handel eller andra finansiella transaktioner mellan segmenten har inte förekommit. Handel och andra finansiella transaktioner mellan juridiska enheter inom
segmenten har eliminerats vid upprättande av nedanstående rapportering

PRIMÄRA SEGMENT
2006 2005

Discovery Övrig Discovery Övrig
Belopp i TSEK Biosystems Chemistry verksamhet Total Biosystems Chemistry verksamhet Total
Nettoomsättning 89 454 430 043 – 519 497 79 511 350 885 – 430 396
Kostnad för sålda varor -25 049 -174 733 – -199 782 -39 697 -153 846 -6 805 -200 348
Bruttoresultat 64 405 255 310 – 319 715 39 814 197 039 -6 805 230 047
Bruttomarginal 72,0% 59,4% – 61,5% 50,1% 56,2% – 53,5%

Försäljningskostnader -35 151 -148 316 – -183 468 -51 293 -123 597 – -174 890
Administrationskostnader -6 007 -30 554 -29 009 -65 570 -7 113 -30 618 -17 208 -54 939
Forsknings- och utvecklingskostnader -12 095 -46 660 – -58 755 -15 241 -51 601 – -66 842
Övriga rörelseposter -168 -616 -4 676 -5 460 -1 015 679 4 009 3 674
Summa rörelsens kostnader -53 422 -226 146 -33 685 -313 253 -74 662 -205 136 -13 199 -292 997

Rörelseresultat 10 983 29 164 -33 685 6 463 -34 848 -8 097 -20 004 -62 949

Finansnetto – – -409 -409 – – 25 860 25 860
Resultat efter finansiella poster 10 983 29 164 -34 093 6 054 -34 848 -8 097 5 856 -37 090

Skatt på årets resultat – – -3 238 -3 238 – – -2 802 -2 802

Periodens resultat 10 983 29 164 -37 331 2 816 -34 848 -8 097 3 053 -39 892

Balansräkningar i sammandrag:
Anläggningstillgångar 82 021 603 671 1 449 687 141 84 418 637 625 1 607 723 651
Omsättningstillgångar 29 102 146 168 54 855 230 124 33 962 161 842 55 284 251 087
Summa tillgångar 111 123 749 839 56 303 917 265 118 381 799 468 56 891 974 738

Eget kapital 80 508 588 744 43 222 712 474 84 237 610 557 43 457 738 252
Skulder och avsättningar 30 615 161 096 13 082 204 792 34 144 188 910 13 433 236 486
Summa eget kapital och skulder 111 123 749 839 56 303 917 265 118 381 799 468 56 891 974 738

Årets investeringar (*)
Materiella anläggningstillgångar 325 9 623 724 10 672 2 252 31 682 – 33 935
Immateriella anläggningstillgångar 10 154 22 277 – 32 431 6 095 118 254 – 124 349
Finansiella anläggningstillgångar – -5 – -5 – -406 – -406
Summa investeringar 10 479 31 895 724 43 099 8 347 149 531 – 157 878

(*) Uppgifterna för 2005 inkluderar anläggningstillgångar i förvärvade dotterföretag.

Årets avskrivningar enligt plan
Materiella anläggningstillgångar 5 685 13 301 – 18 986 7 513 13 622 – 21 134
Immateriella anläggningstillgångar 7 875 10 568 1 158 19 602 6 268 8 364 – 14 632
Finansiella anläggningstillgångar – – – – – – – –
Summa avskrivningar enligt plan 13 560 23 869 1 158 38 588 13 780 21 986 – 35 766

Årets kassaflöde:
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 487 51 475 -35 054 39 908 -19 539 6 577 -8 731 -21 693
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 479 -31 896 -724 -43 099 -8 347 -14 179 – -22 526
Företagsförvärv – – – – – -167 881 – -167 881
Kassaflöde från finansieringsverksamhet – -2 985 4 633 1 648 – 32 285 200 127 232 412
Summa årets kassaflöde 13 008 16 595 -31 145 -1 543 -27 886 -143 198 191 396 20 312
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SEKUNDÄRA SEGMENT
2006 2005

Discovery Övrig Discovery Övrig
Belopp i TSEK Biosystems Chemistry verksamhet Total Biosystems Chemistry verksamhet Total
Extern nettoomsättning
Europa 34 581 183 218 – 217 799 28 459 124 523 – 152 982
USA 46 063 184 423 – 230 485 45 832 177 831 – 223 664
Övriga världen 8 810 62 403 – 71 213 5 220 48 530 – 53 750
Summa extern nettoomsättning 89 454 430 043 – 519 497 79 511 350 884 – 430 396

Redovisat värde på tillgångar 
Europa 103 407 449 100 51 113 603 620 106 353 444 223 52 327 602 903
USA 7 716 278 229 4 037 289 981 12 028 330 358 3 570 345 955
Övriga världen – 22 510 1 154 23 664 24 887 993 25 880
Summa tillgångar 111 123 749 838 56 303 917 265 118 381 799 468 56 890 974 738

Årets investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar (*)
Europa 10 468 28 501 724 39 693 8 333 116 872 – 125 205
USA 11 3 256 – 3 267 14 32 664 – 32 678
Övriga världen – 139 – 139 – -5 – -5
Summa tillgångar 10 479 31 895 724 43 099 8 347 149 531 – 157 878

(*) Uppgifterna för 2005 inkluderar anläggningstillgångar i förvärvade dotterföretag.

NOT 6   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 revisions-
uppdrag 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.

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Arvode till revisorerna Deloitte AB
Revisionsarvode 2 946 3 462 1 554 1 482
Övrigt arvode 1 128 2 621 1 085 2 459
Summa 4 074 6 084 2 639 3 941

Arvode till andra revisorer
Revisionsarvode 65 50 – –
Övrigt arvode 493 145 – 48
Summa 559 195 – 48

Summa arvoden i koncernen 4 632 6 278 2 639 3 989

NOT 7   LEASING OCH HYRESAVTAL
Samtliga i koncernen upprättade leasingavtal är ur redovisningssynpunkt att betrakta som operationella
vilket innebär att leasingkostnaden kostnadsförs över leasingavtalets löptid.

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Leasing- och hyresavtal uppgår under året till 13 151 13 653 46 217

Återstående hyres- och leasingkostnader uppgår till 
Inom 1 år 9 750 10 130 36 160
Senare än 1 år men inom 5 år 22 570 21 261 10 192
5 år eller senare 119 813 – –
Summa 32 439 32 203 46 352
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NOT 8   AVSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGATILLGÅNGAR
Avskrivningarna ingår i rörelsekostnaderna i de olika funktionerna och fördelas på följande sätt:

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Kostnad för sålda varor 7 705 5 069 – –
Försäljningskostnader 5 444 5 906 – –
Administrationskostnader 5 320 6 639 – –
Forskning och utveckling 20 119 18 153 3 662 950
Goodwill – – – –
Summa 38 588 35 766 3 662 950

Avskrivningar fördelad på primära segement återfinns under not 5 Segmentsredovisning

NOT 9   ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Kursdifferenser på fordringar och skulder 6 341 3 463 1 185 706
Realisationsresultat på anläggningstillgångar 274 79 – –
Avveckling av produktsortiment 265 951 – –
Tjänster köpta från dotterföretag – – 2 954 3 163
Övriga poster 295 202 11 20
Summa övriga rörelsekostnader 7 175 4 695 4 151 3 889

NOT 10   FINANSIELLA INTÄKTER, FINANSIELLA KOSTNADER, UPPLÅNING
Koncernen Moderbolaget

Finansiella intäkter 2006 2005 2006 2005
Ränteintäkter på rörelsekonton hos banker 1 302 654 946 343
Mottagen aktieutdelning 6 318 2 091 6 318 2 091
Kursdifferenser på koncerninterna fordringar 5 449 30 529 – 34 636
Ränteintäkter från fordringar på koncernföretag – – 14 588 14 100
Summa 13 070 33 274 21 852 51 170

Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande ersättningar till banker 6 338 7 296 1 735 2 845
Kursdifferenser på koncerninterna fordringar 7 141 – 4 573 –
Kursdifferenser på långfristiga fordringar – 118 – –
Summa 13 479 7 414 6 308 2 845

Finansiellt netto -409 25 860 15 544 48 325

Koncernen Moderbolaget
Upplåning 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Långfristig
Banklån 41 680 49 430 – –
Övriga långfristiga krediter 5 129 5 999 4 988 5 197
Summa långfristig upplåning 46 809 55 429 4 988 5 197

Låneförfall: 1-5 år 39 176 49 401 4 988 5 197
6 år - 7 633 6 028 – –

Kortfristig
Rörelsekrediter hos banker 32 482 39 364 – –
Kortfristig del av långfristig upplåning 2 403 2 610 – –
Summa kortfristig upplåning 34 884 41 973 – –

Summa upplåning 81 693 97 402 4 988 5 197

I summa upplåning ingår säkerställda skulder på 9 130 tUSD, 1 032 tGBP och 0 tSEK (2005: 10 047 tUSD,
890 tGBP och 0 tSEK). Säkerhet för banklån utgörs av koncernens byggnader och mark (not 12). 
För annan upplåning mot säkerhet har rörelsens tillgångar i övrigt pantsatts.
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Fördelning av krediter på valutaslag
Koncernen Moderbolaget

Lokal valuta TSEK Lokal valuta TSEK
SEK 39 836 40 – –
USD 9 130 660 62 750 – –
GBP 1 031 639 13 914 – –
EUR 551 183 4 988 551 183 4 988
Summa – 81 693 – 4 988

Koncernen har på balansdagen 2006-12-31 följande ej utnyttjade kreditfaciliteter:
– löper ut inom ett år 38 200 TSEK – TSEK
– löper ut om mer än ett år – TSEK – TSEK
Totala ej utnyttjade kreditfaciliteter per 2006-12-31 38 200 TSEK – TSEK

Kreditfaciliteter som ses över vid varierande tidpunkter under 2007.

NOT 11   SKATTER
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Aktuell skatt -3 238 -2 802 – –
Uppskjuten skatt – – – –
Summa -3 238 -2 802 – –

Avstämning av effektiv skatt 2006 2005 2006 2005
Resultat före skatt 6 054 -37 090 -4 561 37 608

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -1 695 10 385 1 277 -10 530
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag 190 741 – –
Ej skattepliktiga intäkter 300 1 309 171 65
Ej avdragsgilla kostnader -2 816 -5 558 -819 -39
Rättlese från tidigare år 332 – – –
Ökning av underskottsavdrag utan 

aktivering av upppskjuten skatt -236 -10 152 -630 10 504
Effekt av koncernbidrag – 105 – –
Övriga effekter 687 367 – – 
Summa skatt redovisad i koncernens resultaträkning -3 238 -2 802 0 0

Koncernen har per 2006-12-31 outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag i storleksordningen 1 082
MSEK (1 054). Av dessa belopp hänför sig MSEK 635 (620 MSEK) till moderbolaget. Samtliga underskott
kan utnyttjas under obegränsad tid. Osäkerhet föreligger dock fortfarande om när i tiden dessa under-
skottsavdrag kommer att kunna utnyttjas för att avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Under
2007 kan emellertid frågan om aktivering komma att akualiseras. 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 uderstigande 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 av försiktighetsskäl, någon uppskjuten skatt i resultat- eller balansräkningar.
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NOT 12   MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Förbättrings- Maskiner,

utgifter på inventarier &
Byggnader annans andra tekniska

Per 1 januari 2005 & mark fastighet anläggningar Summa
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 49 045 14 031 130 325 193 401
Ackumulerade avskrivningar -2 789 -5 467 -90 095 -98 350
Valutakursdifferenser -4 661 -144 -1 352 -6 157
Planmässigt restvärde 41 595 8 420 38 879 88 894

1 januari - 31 december 2005
Anskaffningar 1 215 8 961 10 176
Anskaffningar via företagsförvärv 16 221 473 9 092 25 786
Avyttringar och utrangeringar – – -2 027 -2 027
Avskrivning enligt plan -1 732 -1 455 -17 947 -21 134
Valutakursdifferenser 8 695 18 3 017 11 730
Summa förändring under året 23 184 251 1 096 24 530

Per 31 december 2005
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 65 266 15 719 148 379 229 363
Ackumulerade avskrivningar -4 521 -6 922 -110 069 -121 512
Valutakursdifferenser 4 033 -126 1 666 5 573
Planmässigt restvärde 64 778 8 671 39 975 113 424

1 januari - 31 december 2006
Anskaffningar – 162 10 498 10 661
Avyttringar och utrangeringar – – – –
Avskrivning enligt plan -1 698 -1 686 -16 458 -19 841
Valutakursdifferenser -6 861 -12 -2 037 -8 911
Summa förändring under året -8 559 -1 536 -7 996 -18 091

Per 31 december 2006
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 65 266 15 881 158 877 240 024
Ackumulerade avskrivningar -6 219 -8 607 -126 527 -141 353
Valutakursdifferenser -2 828 -138 -372 -3 338
Planmässigt restvärde 56 220 7 135 31 978 95 333

Avskrivningar enligt plan fördelas linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder vilka normalt är:
Byggnader 40 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar 3-5 år
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NOT 13   GOODWILL
2006-12-31 2005-12-31

Ingående anskaffningsvärde 513 269 412 358
Företagsförvärv 2005 – 96 164
Företagsförvärv 2005, slutlig justering enl förvärvsanalys -3 118 –
Omräkningsdifferenser -28 553 4 747
Utgående ackumuluerat anskaffningsvärde 481 598 513 269

Ingående avskrivningar -9 791 -9 791
Periodens avskrivningar, se nedan – –
Omräkningsdifferenser 32 32
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 759 -9 759

Summa redovisat värde 471 839 503 510

Posten fördelar sig mellan koncernens primära segment sålunda:
Biosystems – –
Discovery Chemistry 471 839 503 510
Summa 471 839 503 510

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Tillämpningen av IFRS regelverk innebär att Biotage från och med 1 januari 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.

Vid upprättandet av koncernens bokslut för 2006 har prövats om det föreligger något nedskrivnings-
behov av goodwillposten. Därvid har  en beräkning gjorts av förväntade kassaflöden från affärsområdet
Discovery Chemistry till vilket hela goodwillposten skall hänföras. Det kan konstateras att på basis av
förväntade kassaflöden föreligger inget behov av att skriva ned goodwillposten och återvinningsvärdet
överstiger med god marginal det bokförda värdet på posten i koncernens balansräkning. Företags-
ledningen bedömer att inga rimliga ändringar i budget och prognoser för de viktiga antagandena skulle
förändra detta.

Vid den årliga prövningen av goodwillvärdena görs beräkning av återvinningsvärdet för de affärsom-
råden som goodwillbeloppen är allokerade till. I Biotages fall utgörs detta enbart av affärsområdet
Discovery Chemistry.

Kassaflödena utgår från det koncernens budget för 2007 och affärsprognoser 2008-2011. De parameterar
som har mest inflytande på beräkningarna av återvinningsvärdet utgörs i första hand av bedömd om-
sättningsutveckling, bruttovinst, bruttomarginal, rörelsekostnader, investeringar och avskrivningar, rörelse-
kapital och bolagsskatter. Dessa parametrar för beräkningsmodellen kan emellertid av konkurrensskäl
inte redovisas.

När prövning av eventuellt nedskrivningsbehov har genomförts har de framräkande framtida kassaflöden
diskonterats till nuvärde. 

Vid diskonteringen till nuvärde har följande räntor före skatt använts:
Eget kapitalfinansiering 10,40%
Skuldfinansiering 5,50%
Genomsnitt baserad på koncernens kapitalstruktur 9,91%
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NOT 14   ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen Moderbolaget

Balanserade Patent Patent
kostnader för licenser, varu- licenser, varu-

Per 1 januari 2005 utvecklingsarbeten märken m.m. Summa märken m.m.
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 38 611 36 195 74 805 14 693
Ackumulerade avskrivningar -15 698 -14 868 -30 567 -5 385
Valutakursdifferenser -123 -328 -451 –
Planmässigt restvärde 22 789 20 999 43 788 9 308

1 januari - 31 december 2005
Anskaffningar 12 384 2 389 14 773 893
Anskaffningar via företagsförvärv – 13 412 13 412 –
Avyttringar och utrangeringar – – – –
Avskrivning enligt plan -10 218 -4 415 -14 632 -950
Valutakursdifferenser 605 219 824 –
Summa förändring under året 2 771 11 605 14 376 -57

Per 31 december 2005
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 50 995 51 995 102 990 15 586
Ackumulerade avskrivningar -25 916 -19 283 -45 199 -6 335
Valutakursdifferenser 482 -109 374 –
Planmässigt restvärde 25 561 32 604 58 165 9 251

1 januari - 31 december 2006
Anskaffningar 25 507 6 924 32 431 6 891
Avskrivning enligt plan -10 589 -7 716 -18 305 -3 662
Valutakursdifferenser -491 -105 -596 –
Summa förändring under året 14 428 -897 13 531 3 229

Per 31 december 2006
Anskaffningsvärde 76 502 58 919 135 422 22 478
Ackumulerade avskrivningar -36 505 -26 999 -63 503 -9 997
Valutakursdifferenser -9 -214 -222 –
Planmässigt restvärde 39 989 31 707 71 695 12 480

Utvecklingsprojekt balanseras när de motsvarar kriterierna i företagets projektmanual, vilket innebär att
dess resultat bedöms kunna avsättas på sunda företagsekonomiska villkor. Tillämpade kriterier överens-
stämmer med de krav för balansföring av utgifter som anges i IAS 38. Balanserade utvecklingskostnader
skrivs av över tillgångens beräknade nyttjandeperiod vilken normalt utgör tre år.

Avskrivningstiden utgörs av den bedömda nyttjandeperioden vilken för patent maximalt uppgår till
patentskyddets giltighetstid som normalt är 20 år.

Avskrivningstiden för varumärken och övriga immateriella anläggningstillgångar är 7 år.

NOT 15   FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Andra långfristiga värdepappersinnehav, (*) 45 783 45 783 45 783 45 783
Diverse långfristiga fordringar 426 474 – –
Diverse långfristiga depositioner 615 688 – –
Spärrade bankmedel 1 449 1 607 – –
Summa finansiella anläggningstillgångar 48 273 48 552 45 783 45 783

(*) Posten avser aktier i Corbett Life Science PTY Ltd (tidigare Bio-Molecular Holdings AB.)
Bolaget är ett Australienbaserat holdingbolag för Corbett Research Pty Limited, Corbett Robotics Pty
Limited och Corbett Research (UK) Limited. Koncernen är inriktad på forskning och utveckling, tillverk-
ning 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 utgör 17,5 procent av kapital och röster.
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NOT 16   VARULAGER
2006-12-31 2005-12-31

Råvaror och förnödenheter 40 609 54 852
Varor under tillverkning 12 444 10 823
Färdiga produkter 32 574 27 021
Summa varulager 85 627 92 695

Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip.

Analys av orsak till varulagerförändring  under 2006:
Effekter av prisförändringar 1 390
Effekter av volymförändringar 2 407
Effekter av lagernedskrivningar -1 348
Effekter av valutakursförändringar -9 519
Summa förändring av varulager -7 069

Varulagrets fördelning på affärsområden:
Discovery

2006-12-12 Biosystems Chemistry Summa
Råvaror och förnödenheter 2 556 38 053 40 609
Varor under tillverkning 3 815 8 629 12 444
Färdiga produkter 8 076 24 498 32 574
Summa 14 447 71 180 85 627

2005-12-31
Råvaror och förnödenheter 4 765 50 087 54 852
Varor under tillverkning 1 547 9 276 10 823
Färdiga produkter 7 617 19 404 27 021
Summa 13 930 78 766 92 695

NOT 17   KUNDFORDRINGAR OCH ANDRA FORDRINGAR
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Kundfordringar 79 922 92 814 – 334
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, (a) 5 408 5 312 1 230 1 346
Övriga kortfristiga fordringar, (b) 9 031 7 472 1 540 596
Summa kundfordringar och andra fordringar 94 361 105 598 2 770 2 275

(a)
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror 1 905 1 773 – 12
Förutbetald försäkring 1 178 1 362 1 152 1 245
Övriga poster 2 325 2 177 78 89
Summa 5 408 5 312 1 230 1 346

(b)
Övriga kortfristiga fordringar
Mervärdesskatter 3 899 3 346 54 258
Inkomstskatter 4 092 3 738 1 486 338
Övriga kortfristiga fordringar 1 041 388 – –
Summa 9 031 7 472 1 540 596
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NOT 20   AKTIER OCH ANDELAR
2006-12-31 2005-12-31

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde 755 415 613 746
Årets investeringar 14 536 141 670
Koncernintern omstrukturering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 769 951 755 415

Ingående nedskrivningar -52 555 -52 555
Utgående ackumulerade nedskrivningar -52 555 -52 555

Utgående ackumulerat bokfört värde 717 396 702 860

NOT 18   AVSÄTTNINGAR
Koncernen

2006-12-31 2005-12-31
Avsättning för garantiåtaganden 6 698 5 228
Avsättning för omstruktureringskostnader – 682
Avsättningar för sociala avgifter i personaloptionsprogram 897 645
Avsättningar för skatter 2 318 2 343
Övriga avsättningar 1 182 833
Summa avsättningar 11 095 9 731

Fördelning mellan långfristiga och kortfristiga poster:
Långfristiga poster:
Avsättning för garantiåtaganden 146 210
Avsättning för omstruktureringskostnader – –
Avsättningar för sociala avgifter i personaloptionsprogram 897 645
Avsättningar för skatter 2 238 4
Övriga avsättningar 595 833
Summa 3 877 1 691

Kortfristiga poster:
Avsättning för garantiåtaganden 6 552 5 019
Avsättning för omstruktureringskostnader – 682
Avsättningar för sociala avgifter i personaloptionsprogram – –
Avsättningar för skatter 79 2 339
Övriga avsättningar 587 –
Summa 7 218 8 039

NOT 19   LEVERANTÖRSSKULDER OCH ANDRA SKULDER
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Skulder till leverantörer 37 418 40 980 2 022 2 146
Övriga kortfristiga skulder, (a) 9 483 16 219 1 052 10 907
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, (b) 61 889 65 149 13 240 16 302
Summa leverantörer och andra skulder 108 789 122 348 16 314 29 355

(a)
Övriga kortfristiga skulder
Skatter och avgifter 7 017 4 564 147 298
Skuld till minoritetsaktieägare i Biotage Sweden – 2 437 905 2 437
Kortfristig del av långfristiga skulder 905 – – –
Övriga kortfristiga skulder 1 561 9 218 – 8 172
Summa 9 483 16 219 1 052 10 907

(b)
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
Personalrelaterade kostnader 21 979 21 285 5 554 2 431
Förutbetalda intäkter 25 788 29 879 7 185 10 415
Övriga upplupna kostnader 14 121 13 985 501 3 456
Summa 61 889 65 149 13 240 16 302
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Bolag ägda direkt av moderbolaget Antal Kapital Rösträtts- Bokfört Bokfört
Bolagsnamn Org. Nummer Säte aktier andel andel värde 2006 värde 2005
Biotage Sweden AB 556487-4922 Uppsala, Sverige 18 942 234 98% 98% 283 670 283 670
Cemu Bioteknik AB 556011-2384 Uppsala, Sverige 100 100% 100% 3 491 3 491
Pyrosequencing AB (*) 556554-3476 Stockholm 100 100% 100% 15 050 –
Pyrosequencing Inc 04-3484142 Boston, USA 100 100% 100% 311 086 311 086
Pyrosequencing B V 34129103 Amsterdam, Nederländerna 200 100% 100% 166 166
Biotage GmbH HRB 39374 Hamburg, Tyskland 1 100% 100% 217 217
Pyrosequencing SARL 2001B00976 Paris, Frankrike 500 100% 100% 68 68
Biotage Ltd 3938925 London, England 2 100% 100% – –
Biotage Italy S.r.l IT03617450964 Milan, Italien 1 90% 90% 69 69
Biotage Ltd 0126-01-004032 Tokyo, Japan 200 100% 100% 16 469 16 469
Argonaut Ltd (**) Ltd 1033865 Cardiff, Wales 100 100% 100% 125 730 126 244
Separtis Holding AG CH-280.3.001.932-2 Grellingen, Schweiz 100 100% 100% 13 935 13 935
Summa anskaffningsvärde 769 951 755 415
Värdereglering aktier i Pyrosequencing Inc -52 555 -52 555
Summa bokfört värde 717 396 702 860

(*) Bolagets firma var tidigare Personal Chemistry Utveckling AB och aktierna ägdes av dotterföretag. Under 2006 har bolaget tillförts 15 000 TSEK i eget kapital.
(**) Bokfört värde på aktierna i företaget har under 2006 minskat med 514 TSEK på grund av slutlig justering av köpeskilling för aktierna.

Bolag ägda direkt av dotterbolag Antal Kapital Rösträtts- Bokfört Bokfört
Bolagsnamn Org. Nummer Säte aktier andel andel värde 2006 värde 2005
Biotage LLC 04-3535072 Charlottesville, USA – 100% 100% 170 666 164 209
Personal Chemistry Utveckling AB 556554-3476 Stockholm 100 100% 100% – 55
Esytech AB 556588-8350 Uppsala 100 000 100% 100% 60 60
Biotage Italy S.r.l IT03617450964 Milan, Italien 1 10% 10% 9 9
Separtis GmbH DE-HRB 2937 Grenzach-Wyhlen, Tyskland – 100% 100% 654 703
Separtis AG CH-280.3.004.688-3 Grellingen, Schweiz – 100% 100% 788 848
ISt Ltd Cardiff, Wales – 100% 100% 31 040 31 604
Summa 203 217 197 489

Förändringar i bokfört värde på aktieposterna under 2006 beror beror på valutakursjusteringar samt beträffande Personal Chemistry Utveckling AB på koncernintern
försäljning av aktierna till moderbolaget.

NOT 21   ANSVARSFÖRBINDELSER OCH STÄLLDA PANTER
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Ställda panter
Företagsinteckningar 79 235 85 715 22 500 22 500
Fastighetsinteckningar 50 595 56 798 – –
Spärrade bankmedel 1 449 1 607 – –
Summa 131 279 144 120 22 500 22 500

Ansvarsförbindelser – – – –

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 26 april 2007 för fastställelse.

Uppsala den 19 mars 2007

Anders Rydin
Styrelseordförande

Ove Mattsson Annika Espander Mathias Uhlén

Staffan Lindstrand Björn Odlander Bengt Samuelsson

Jeff Bork Torben Jörgensen Thomas Eklund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2007.

Deloitte AB 

Lars-Gunnar Nilsson
Auktoriserad revisor
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Finansiell information Revisionsberättelse

Till årsstämman 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 2006. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings-
lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovis-
ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 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 informa-
tionen 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 aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och års-
redovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att årsstämman 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 19 mars 2007

Deloitte AB 

Lars-Gunnar Nilsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Styrelse

Styrelsen i Biotage

Anders Rydin
Styrelsens ordförande.
Utbildning: Civilekonom. 
Född: 1945.
Yrke: fd ekonomi- och finansdirektör i AGA AB,
Investor AB samt SEB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Handels-
högskolan i Stockholm Förvaltning AB med dotter-
bolag, Styrelseledamot i Cardo AB, NCC AB,  AP-
Fastigheter AB och IFL vid Handelshögskolan AB.
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademiens
placeringsråd.
Antal år i styrelsen: 3.
Aktier och optioner: 200 000 aktier.
Anders Rydin har varit närvarande vid 9 av 13
styrelsemöten under året.

Ove Mattsson
Utbildning: Ph.D, Docent i organisk kemi.
Född: 1940.
Yrke: Managementkonsult.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aromatic AB,
Exel Oyj, Geveko AB och XCounter AB;
Styrelseledamot i Arctic Island Ltd,  Kemira Oyj,
och Mydata Automation AB; Medlem i Kungliga
vetenskapsakademin, IVA.
Antal år i styrelsen: 4.
Aktier och optioner: 158 531 aktier och 
22 405 optioner via helägt bolag.
Ove Mattsson har varit närvarande vid 12 av 13
styrelsemöten under året.

Jeff Bork
Utbildning: M.Sc., Ph.D, MBA.
Född: 1955.
Övriga uppdrag: Styrelseledemot i CMA
Microdialysis AB och Toul Meditech AB.
Antal år i styrelsen: 4.
Aktier och optioner: 100 000 aktier.
Jeff Bork har varit närvarande vid samtliga 
styrelsemöten under året.

Annika Espander
Utbildning: B.Sc. kemi, Executive MBA
Född: 1964.
Yrke: Verkställande direktör för Catella
Healthcare AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sweden Bio,
Cellartis AB, Duocort AB, yes2life, Stille AB och
Acucort AB.
Antal år i styrelsen: 2.
Aktier och optioner: 0.
Annika Espander har varit närvarande vid samtliga
styrelsemöten under året.

Björn Odlander
Utbildning: Medicine doktor.
Född: 1958.
Yrke: Verkställande direktör i Odlander,
Fredrikson & Co. AB som är investeringsrådgivare
till HealthCap, samt grundare av HealthCap.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Affibody AB,
Biolipox AB, Bonesupport AB, Cardoz AB, LTB4
Sweden AB, Jerini AG, HealthCap AB och
Odlander, Fredrikson & Co. AB.
Antal år i styrelsen: 10.
Aktier och optioner: 0.
Björn Odlander har varit närvarande vid samtliga
styrelsemöten under året.

Mathias Uhlén
Utbildning: Ph.D.
Född: 1954.
Yrke: Uhlén är en av grundarna till Pyrosequencing™

teknologin och har varit med sedan bolaget startades.
Uhlén är professor i mikrobiologi på KTH i Stockholm
och är medlem i Kungliga Vetenskapsakademin och
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Magnetic
Biosolutions AB och Atlas Antibodies AB;
Styrelseledamot i KTH Holding AB, Skanditek AB,
Affibody AB och SweTree Technologies AB; Rådgivare
till Odlander, Fredrikson & Co. AB.
Antal år i styrelsen: 10.
Aktier och optioner: 3 000 751 aktier.
Mathias Uhlén har varit närvarande vid 10 av 13
styrelsemöten under året.
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Styrelse

Bengt Samuelsson
Utbildning: M.D, Ph.D.
Född: 1934.
Yrke: Professor i fysiologisk kemi vid Karolinska
Institutet i Stockholm.
Övriga uppdrag: Medlem i Kungliga vetenskaps-
akademin, Amerikanska vetenskapsakademin,
Franska vetenskapsakademien och Royal Society
London, Styrelseledamot i NicOx SA,Biolipox AB,
Apoxis SA, Cardoz AB och LTB4 Sweden AB,
Rådgivare till Odlander, Fredrikson & Co. AB. 
Tilldelades Nobelpriset i medicin 1982.
Antal år i styrelsen: 7.
Aktier och optioner: 110 000 aktier.
Bengt Samuelsson har varit närvarande vid 11 av
13 styrelsemöten under året.

Staffan Lindstrand
Utbildning: M.Sc. Kungl. Tekniska Högskolan.
Född: 1962.
Yrke: Partner i HealthCap.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i  HealthCap
AB, Aerocrine AB, Creative Peptides AB,
NeuroNova AB, Orexo AB, OxThera AB och
XCounter AB.
Antal år i styrelsen: 4.
Aktier och optioner: 300 aktier via familj, samt
indirekt ägande av 1 058 aktier och 438 optioner
genom OFCO Club.
Staffan Lindstrand har varit närvarande vid 11 av
13 styrelsemöten under året.

Thomas Eklund
Utbildning: MBA Handelshögskolan. 
Född: 1967.
Yrke: Managing Director, Investor growth capital.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carmel
Pharma AB, Swedish Orphan International AB,
Neoventa Medical AB och Åmic AB.
Antal år i styrelsen: 1.
Aktier och optioner: 22 000 aktier.
Thomas Eklund har varit närvarande vid samtliga
6 styrelsemöten sedan invalet i styrelsen vid den
ordinarie bolagsstämman 2006.

Revisor

Lars-Gunnar Nilsson
Född: 1953.
Auktoriserad revisor Deloitte AB.
Huvudansvarig revisor i bolaget sedan 2000.

Per-Gunnar Eriksson
Arbetstagarrepresentant
Utbildning: Civilingenjör.
Född: 1951.
Yrke: Projektledare.
Antal år i styrelsen: 1.
Aktier och optioner: 4074 aktier 
och 10 800 optioner.

Suppleant

Maritha Lundin
Arbetstagarrepresentant



58 Biotage Årsredovisning 2006

Koncernledning

Torben Jörgensen
Befattning: VD och koncernchef samt chef för 
affärsområde Discovery Chemistry och affärsom-
råde Biosystems.
Född: 1952.
Utbildning: Civilekonom.
Antal anställningsår i koncernen: 1.
Aktieinnehav: 606 700.
Optionsinnehav: 0.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Atlas
Antibodies och MIP Technologies AB.

Mats-Olof Wallin
Befattning: Ekonomi- och finansdirektör.
Född: 1951
Utbildning: B. Sc.
Antal anställningsår i koncernen: 4.
Aktieinnehav: 0.
Optionsinnehav: 90 000.

Koncernledningen i Biotage



HUVUDKONTOR
Biotage AB
Kungsgatan 76
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DOTTERBOLAG 
Sverige
Biotage Sweden AB
Kungsgatan 76
SE-753 18 Uppsala
Tel: 018-56 59 00
Fax: 018-56 19 22

Pyrosequencing AB
Kungsgatan 76
SE-753 18 Uppsala
Tel: 018-56 57 10
Fax: 018-56 57 05

Storbritannien
Biotage Ltd
15, Harforde Court,
Foxholes Business Park
John Tate Road
Hertford SG13 7NW
Tel: +44 (0)1992 501 535
Fax: +44 (0)1992 501 547

Storbritannien
Argonaut Technologies Ltd
Dyffryn Industrial Estate
Ystrad Mynach
Hengoed, CF82 7RJ
Tel: +44 (0)1443 811 811
Fax: +44 (0)1443 816 552

Tyskland (Discovery Chemistry)
Separtis GmbH
Basler Strasse 29
D-79639 Grenzach-Whylen
Tel: +49 7624 90 80 0
Fax: +49 7624 90 80 10

Tyskland (Biosystems)
Tel: +49 40 8195 7566
Fax: +49 40 8195 7567

Frankrike (Biosystems)
Tel: +33 1 46 48 06 38
Fax: +33 1 46 48 03 08

USA
Biotage LLC
1725 Discovery Drive
Charlottesville, VA 22911
Tel: +1 800 446 4752
Fax: +1 434 979 4743

Japan
Medi Coop BLDG. 8 - 5F
2-4-14 Kichijoji-honcho
Musashino-shi
Tokyo, Japan 180-0004
Tel: +81 (422)28 1233
Fax: +81 (422)28 1236

Adresser



HUVUDKONTOR
Biotage AB
Kungsgatan 76
SE-753 18 Uppsala
Tel: 018-56 59 00
Fax: 018-59 19 22
www.biotage.se
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