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Viktig informationViktig informationViktig informationViktig information    

Detta memorandum har upprättats av styrelsen. 
Memorandumet har inte granskats och 
godkänts av Finansinspektionen då memoran-
dumet avseende nyemission är undantaget från 
prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med 
finansiella instrument – Undantag avseende 
erbjudande till allmänheten”. Grunden för undan-
taget är att det sammanlagda värdet av 
erbjudandet av finansiella instrumentet under-
stiger 1 miljon euro under en tolvmånaders-
period. 

Varken teckningsrätterna eller de nyemitterade 
aktierna i IDL Biotech är föremål för handel eller 
ansökan därom i annat land än Sverige.  

Information i detta memorandum som rör 
framtida förhållanden, såsom framtida 
resultatutveckling och andra antaganden om 
utvecklingen utgör framtidsinriktad information. 
Framtidsinriktad information är förenad med 
betydande osäkerhet, då den avser och är 
beroende av omständigheter utanför IDL 
Biotechs kontroll. Någon försäkran att lämnade 
bedömningar och prognoser avseende 
framtiden kommer att realiseras lämnas inte, 
vare sig uttryckligen eller underförstått. 
Omständigheter som kan medföra att i 
memorandumet lämnade bedömningar inte kan 
realiseras är bland andra efterfråge- och 
konjunkturutveckling, operativa kostnader samt 
utveckling av bolagets verksamhet etc. mot 
bakgrund härav rekommenderas deltagare i 
nyemissionen att självständigt göra en 
utvärdering av framtiden inför en eventuell 
investering med detta memorandum som grund. 
Deltagare i erbjudandet måste bilda sig en egen 
uppfattning rörande IDL Biotech med beaktande 
av informationen i hela memorandumet. 

Aktieinvest agerar emissionsinstitut åt Bolaget i 
samband med nyemissionen och har inte 
genomfört någon värdering av Bolaget eller 
granskning av detta prospekt. 

Tvist i anledning av erbjudandet eller memoran-
dumet skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt. 

Förutom vad som anges i de genom hänvisning 

införlivade revisionsberättelserna har ingen 
information i detta prospekt granskats eller 
reviderats av bolagets revisor. 

IDL Biotech AB (publ), är ett publikt aktiebolag 
och bedriver verksamhet under denna 
associationsform, vilken regleras av Aktiebolags-
lagen (2005:551). Bolaget registrerades hos 
Bolagsverket 1988-10-20 med organisations-
nummer 556339-4203.  
 
IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och 
marknadsföra in vitro diagnostiska produkter av 
hög kvalitet som möjliggör tillförlitlig diagnos och 
effektiv patienthantering för medicinskt 
angelägna indikationer. 
 
Bolaget har inte varit part i några rättsliga 
förfarande eller skiljedomsförfarande (inklusive 
ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som 
bolaget är medveten om kan uppkomna) under 
de senaste tolv månaderna, och som nyligen 
haft eller skulle kunna få betydande effekter på 
bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.  
 
Bolaget är Euroclearanslutet, vilket innebär att 
det är Euroclear som för bolagets aktiebok. 
Bolagets hemvist är Bromma, Stockholms 
kommun.  
 
Bolagets har ett kvalitetssystem som är 
certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 
13485: 2003. Samtliga bolagets produkter är 
CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt 
regelverk.   
 
Årsredovisning för 2010 och bolagsordning kan 
beställas i pappersform från bolaget. 
IDL Biotech AB (publ) 
Box 111 51  
161 11 Bromma 
Tel: 08-799 67 50 
Fax: 08-799 93 20 
E-post: idlbiotech@idl.se 
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RiskfaktorerRiskfaktorerRiskfaktorerRiskfaktorer    

En investering i IDL Biotech medför ett antal 
risker som potentiella investerare noggrant 
bör överväga. Det föreligger risker hänförliga 
till IDL Biotechs verksamhet såsom att 
Bolaget är beroende av vissa licenser och 
patent för den fortsatta verksamheten.  
Vidare förlitar sig IDL Biotech på externa 
leveranser av råmaterial och vissa 
komponenter nödvändiga för tillverkning av 
Bolagets produkter. 
 
Bolaget har långvariga relationer med sina 
distributörer och har ett väl utvecklat 
samarbete med sina största distributörer. 
Ett mindre antal kunder svarar för en 
majoritet av Bolagets omsättning vilket 
innebär en risk.  
 
IDL Biotechs framtida utveckling beror i hög 
grad på företagsledningens och andra 
nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och 
engagemang. 
 
Det finns inga garantier för att Bolaget i 
framtiden klarar av att generera tilläckligt 
med intäkter för att finansiera sin 
verksamhet. Bolaget kan således även i 
framtiden vara beroende av kapitaltillskott 
för att finansiera verksamheten. 
 
Erbjudandet innebär med stor sannolikhet 
ytterligare koncentration av ägarkontrollen 
till ett fåtal aktieägare. Detta kan vara till 
nackdel för aktieägare med andra intressen 
än majoritetsägarna. 

 

 

 

 

 

Styrelsen i IDL Biotech beslutade den 28 
mars 2012 med stöd av bemyndigande av 
årsstämman att genomföra en nyemission 
av aktier med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. 

Styrelsens beslut innebär att IDL Biotechs 
aktiekapital ökas med högst 3 811 409 SEK 
från 7 622 817 SEK till 11 434 226 SEK, 
genom nyemission av högst 9 528 522 
aktier. Antalet aktier kommer därmed vid full 
teckning att öka från 19 057 043  till                   
28 585 565. Detta innebär en utspädning 
om ca 33,3 procent beräknat som de 
nyemitterade aktiernas andel av antalet 
aktier i Bolaget efter nyemissionen. 

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i 
detta memorandum, aktieägarna i IDL 
Biotech att med företrädesrätt teckna nya 
aktier i IDL Biotech. För det fall att inte 
samtliga aktier tecknas med företrädesrätt, 
skall styrelsen i IDL Biotech besluta om 
tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall 
tilldelning i första hand ske till de som 
tecknat med stöd av teckningsrätter och i 
andra hand till övriga tecknare som tecknat 
utan företrädesrätt. 

Vid full teckning av nyemissionen tillförs IDL 
Biotech ca 7.6 MSEK före emissions-
kostnader, vilka beräknas uppgå till ca 150 
TSEK.  

Bromma i mars 2012  

IDL Biotech AB (publ) 

Styrelsen 
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Villkor och anvisningarVillkor och anvisningarVillkor och anvisningarVillkor och anvisningar    

Företrädesrätt till teckningFöreträdesrätt till teckningFöreträdesrätt till teckningFöreträdesrätt till teckning    
Den som på avstämningsdagen den 5:e 
april 2012 är ägare av aktier i IDL Biotech 
AB (publ) äger företrädesrätt att teckna 
aktier i IDL Biotech AB (publ) utifrån 
befintligt aktieinnehav i bolaget.  

Teckningsrätter (TR)Teckningsrätter (TR)Teckningsrätter (TR)Teckningsrätter (TR)    
Aktieägare i IDL Biotech AB (publ) erhåller 
för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt 
av samma serie. Det krävs två (2) 
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie 
av samma serie. 

TeckningskursTeckningskursTeckningskursTeckningskurs    
Teckningskursen är 0,80 kronor per aktie. 
Courtage utgår ej. 

AvstämningsdagAvstämningsdagAvstämningsdagAvstämningsdag    
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, 
(VPC) för rätt till deltagande i emissionen är 
den 5:e april 2012.  Sista dag för handel i 
IDL Biotech AB (publ) aktie med rätt till 
deltagande i emissionen är den 2:e april 
2012. Första dag för handel i IDL Biotech 
AB (publ) aktie utan rätt till deltagande i 
emissionen är den 3:e april 2012. 

TeckningstidTeckningstidTeckningstidTeckningstid    
Teckning av nya aktier skall ske under tiden 
från och med den 10:e april 2012 till och 
med den 24:e april 2012. Styrelsen har rätt 
att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell 
förlängning av teckningstiden skall detta 
meddelas senast den 24:e april. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter 
sitt värde. Efter teckningstiden kommer 
outnyttjade teckningsrätter, utan avisering 
från Euroclear (VPC), att bokas bort från 
aktieägarnas VP-konton. 

Handel med teckningsrätter (TRHandel med teckningsrätter (TRHandel med teckningsrätter (TRHandel med teckningsrätter (TR    BBBB))))    
Handel med teckningsrätter av serie B 
kommer att ske på Aktietorget under 
perioden från och med den 10:e april 2012 

till och med den 19:e april 2012. 
Värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd handlägger förmedling av köp och 
försäljning av teckningsrätter. Den som 
önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall 
därför vända sig till sin bank eller 
fondkommissionär. Tecknings-rätter som ej 
utnyttjas för teckning i företrädesemissionen 
måste säljas senast den 19:e april 2012 
eller användas för teckning av aktier senast 
den 24:e april 2012 för att inte bli ogiltiga 
och förlora sitt värde. 

Emissionsredovisning och Emissionsredovisning och Emissionsredovisning och Emissionsredovisning och 
anmälningssedlaranmälningssedlaranmälningssedlaranmälningssedlar    
Direktregistrerade aktieDirektregistrerade aktieDirektregistrerade aktieDirektregistrerade aktieägareägareägareägare    
De aktieägare eller företrädare för 
aktieägare som på ovan nämnda 
avstämningsdag är registrerade i den av 
Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda 
aktieboken, erhåller förtryckt emissions-
redovisning, särskild anmälningssedel 1 och 
2. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat erhållna tecknings-
rätter. Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda 
förteckning över panthavare med flera, 
erhåller inte någon emissionsredovisning 
utan underrättas separat. VP-avi som 
redovisar registreringen av teckningsrätter 
på aktieägares VP-konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägareFörvaltarregistrerade aktieägareFörvaltarregistrerade aktieägareFörvaltarregistrerade aktieägare    
Teckning och betalning av företrädesrätt 
skall ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare. 

Teckning med stöd av Teckning med stöd av Teckning med stöd av Teckning med stöd av 
företrädeföreträdeföreträdeföreträdesrättsrättsrättsrätt    
Teckning med stöd av företrädesrätt skall 
ske genom samtidig kontant betalning 
senast den 24:e april 2012. Teckning 
genom betalning skall göras antingen med 
den, med emissionsredovisningen utsända, 
förtryckta inbetalningsavin eller med den 
inbetalningsavi som är fogad till den 
särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande 
alternativ: 



5 
 

1) Inbetalningsavi1) Inbetalningsavi1) Inbetalningsavi1) Inbetalningsavi    
I de fall samtliga på avstämningsdagen 
erhållna teckningsrätter utnyttjas för 
teckning skall endast den förtryckta 
inbetalningsavin användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel 1 skall då ej användas. 
Observera att teckning är bindande. 
2) Särskild anmälningssedel 12) Särskild anmälningssedel 12) Särskild anmälningssedel 12) Särskild anmälningssedel 1    
I de fall teckningsrätter förvärvas eller 
avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter 
än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för 
teckning, skall den särskilda anmälnings-
sedeln användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Aktieägaren skall 
på särskild anmälningssedel 1 uppge det 
antal aktier som denne tecknar sig för och 
på inbetalningsavin fylla i det belopp som 
skall betalas. Betalning sker således genom 
utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende.  

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från 
Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) på 
nedanstående telefonnummer. Ifylld 
anmälningssedel skall i samband med 
betalning skickas eller lämnas på 
nedanstående adress och vara Aktieinvest 
tillhanda senast klockan 17.00 den 24:e 
april 2012. Det är endast tillåtet att insända 
en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall 
fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende. 
Observera att teckning är bindande. 
Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
113 89 STOCKHOLM 
Telefon:08-5065 1795 
Fax: 08-5065 1701 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 
 

Teckning utan företrädesrättTeckning utan företrädesrättTeckning utan företrädesrättTeckning utan företrädesrätt    
För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad 
genom teckning med stöd av tecknings-
rätter kommer tilldelning att ske utan stöd 

av teckningsrätter. Anmälan om teckning 
utan stöd av teckningsrätter skall göras 
under samma tidsperiod som teckning med 
företrädesrätt. Anmälan om teckning skall 
göras på särskild anmälningssedel 2 som 
finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller 
kan erhållas från Aktieinvest. Anmälnings-
sedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast 
den 24:e april 2012. Observera att anmälan 
är bindande. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan avseende. Observera att 
teckning är bindande.  

Tilldelning vid teckning utan Tilldelning vid teckning utan Tilldelning vid teckning utan Tilldelning vid teckning utan 
företrädesrättföreträdesrättföreträdesrättföreträdesrätt    
Besked om eventuell tilldelning av aktier 
tecknade utan företrädesrätt lämnas genom 
översändande av tilldelningsbesked i form 
av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas 
senast den dag som framkommer av 
avräkningsnotan. Något meddelande 
lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. 
Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna 
komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt detta 
erbjudande, kan den som ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att 
få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden.  
I första hand ska tilldelning av aktier som 
tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
dem som var aktieägare på avstämnings-
dagen. Om tilldelning till dessa inte kan ske 
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal aktier de ägde på 
avstämningsdagen och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning 

Aktieägare bosatta i utlandetAktieägare bosatta i utlandetAktieägare bosatta i utlandetAktieägare bosatta i utlandet    
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser 
dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) 
och vilka äger rätt att teckna aktier i 
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nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest 
på telefon enligt ovan för information om 
teckning och betalning. 

AktieäAktieäAktieäAktieägare bosatta i vissa gare bosatta i vissa gare bosatta i vissa gare bosatta i vissa 
obehöriga jurisdiktionerobehöriga jurisdiktionerobehöriga jurisdiktionerobehöriga jurisdiktioner    
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande 
av Nya aktier vid utnyttjande av 
teckningsrätter till personer som är bosatta 
eller medborgare i andra länder än Sverige 
kan påverkas av värdepapperslagstiftningar 
i sådana länder. Med anledning härav 
kommer, med vissa undantag, aktieägare 
som har sina aktier i IDL Biotech AB (publ) 
direktregistrerade på VP-konton och har 
registrerade adresser i till exempel 
Australien, Kanada, Japan, USA, Nya 
Zeeland och Sydafrika inte att erhålla detta 
memorandum. De kommer inte heller att 
erhålla några teckningsrätter på sina 
respektive VP-konton. De teckningsrätter 
som annars skulle ha tilldelats dessa 
aktieägare kommer att säljas varefter 
försäljningslikviden, med avdrag för 
kostnader, kommer att utbetalas till dessa 
aktieägare. Belopp understigande 500 
kronor kommer inte att utbetalas. 

Betald tecknad aktie (BTA)Betald tecknad aktie (BTA)Betald tecknad aktie (BTA)Betald tecknad aktie (BTA)    
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, 
vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-
avi med bekräftelse på att inbokning av 
betalda tecknade aktier (BTA) skett på 
tecknarens VP-konto. De nytecknade 
aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot 
tills nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket. 

Handel i BTA BHandel i BTA BHandel i BTA BHandel i BTA B    
Handel i BTA av serie B kommer att ske på 
Aktietorget från den 10:e april 2012 till och 

med att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket. 

Leverans av aktierLeverans av aktierLeverans av aktierLeverans av aktier    
Så snart emissionen registrerats vid 
Bolagsverket, vilket beräknas ske senast i 
slutet av maj 2012, ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från Euroclear 
Sweden AB. För de aktieägare som har sitt 
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer 
information från respektive förvaltare. 

UtdelningUtdelningUtdelningUtdelning    
Varje aktie medför lika rätt till andel i IDL 
Biotech AB:s tillgångar och resultat.  De nya 
aktierna medför rätt till utdelning från och 
med för verksamhetsåret 2012. 

Offentliggörande av utfallet i Offentliggörande av utfallet i Offentliggörande av utfallet i Offentliggörande av utfallet i 
emissionenemissionenemissionenemissionen    
Snarast möjligt efter att teckningstiden 
avslutats och senast den 30:e april 2012, 
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
emissionen. Offentliggörande kommer att 
ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolaget hemsida. 
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Bakgrund och motivBakgrund och motivBakgrund och motivBakgrund och motiv    

Styrelsen i IDL Biotech beslutade den         
28 mars 2012 med stöd av bemyndigande 
av årsstämman, om en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Nyemissionen, som avser aktier, tillför vid 
full teckning IDL Biotech ca 7.6 MSEK före 
emissionskostnader om ca 150 TSEK. 

I början av 2012 genomförde Bolaget en 
omorganisation för att ytterligare fokusera 
på marknad och försäljning. Hans Örström 
tillträdde som VD och den tidigare VD:n 
Lars Skoglund är nu marknadschef.   

Det är tre nyckelområden som står i fokus 
framöver:  

• Satsningar görs på ett mer offensivt 
kliniskt prövningsprogram för att 
utvärdera och stärka den 
medicinska dokumentationen. 
Kliniska prövningar genomförs i 
Sverige och övriga Europa samt 
Latinamerika och Asien.  

• Marknadsfunktionen förstärks 
ytterligare för att kunna ge våra 
distributörer mer 
marknadsföringsstöd. 

• Satsningarna fortsätter dessutom på 
färre väletablerade distributörer med 
kompletterande produkter.  

Styrelsen bedömer att Bolaget står inför ett 
väsentligt genombrott på marknaden och 
det därmed finns ett behov av kapital för att 
möjliggöra en expansion under 2012. 
Styrelsen anser att Bolaget har goda 
möjligheter till tillväxt och till en ökad 
lönsamhet. 

IDL Biotechs befintliga rörelsekapital är inte 
tillräckligt för de aktuella behoven under de 
närmaste tolv månaderna. Styrelsens 
bedömning är att rörelsekapitalbrist uppstår  

 

 

 

 

 

 

 

första halvåret 2012, givet de planer och 
projekt som finns idag, om denna emission 
inte tecknas, eller andra finansierings-
åtgärder inte genomförs. Vid utgången av 
fjärde kvartalet 2011 hade IDL Biotech 
likvida medel om ca 788 TSEK. 
Emissionslikviden kommer således huvud-
sakligen att användas för fortsatt 
finansiering av Bolagets verksamhet. 
Emissionslikviden kommer även användas i 
syfte att ha en viss beredskap för att 
expandera verksamheten om möjligheterna 
till avsättning för Bolagets produkter 
utvecklas så som styrelsen hoppas.  

För ytterligare information hänvisas till detta 
memorandum, vilket har upprättats av 
styrelsen i IDL Biotech AB (publ) med 
anledning av nyemissionen. Styrelsen för 
IDL Biotech är ansvarig för innehållet i detta 
memorandum. Styrelsen för IDL Biotech 
försäkrar att den har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna i memorandumet, såvitt den 
vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Bromma i mars 2012 

IDL Biotech AB (publ)  

Styrelsen 
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VD HAR ORDETVD HAR ORDETVD HAR ORDETVD HAR ORDET 

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och 
marknadsföra diagnostiska laboratorietester för 
sjukvården. Marknaden är starkt internationell 
och spänner från industriländer till länder som 
befinner sig i utveckling, vilket gör att 
marknadsbetingelserna skiljer sig åt. 
Produktportföljen består av tester inom onkologi 
och bakteriologi. Genom analys av ett enkelt 
blodprov skall våra tester ge säkrare, känsligare 
och mer kostnadseffektiva svar som förbättrar 
patientens vård.  

Den som drabbats av någon av de vanligare 
formerna av cancer kan genom våra tester få 
snabb och pålitlig information om 
sjukdomsförloppet. Bolaget har tumör-markörer 
för bland annat bröst-, lung-, prostata- och 
urinblåsecancer. Inom området bakteriologi har 
bolaget ett snabbtest för diagnos av tyfoidfeber, 
som är den allvarligaste formen av Salmonella. 

Nettoomsättningen för året uppgick till 14,6 
miljoner kronor vilket är en minskning med 7,5 
procent jämfört med året innan. Volymmässigt 
ligger försäljningen i nivå med föregående år. 
Orsakerna går främst att finna i prisreduktioner 
på ekonomiskt ansträngda marknader och 
ofördelaktig utveckling av valutakurserna.  

IDL Biotech genomförde i höstas en 
omorganisation som syftar till att ytterligare 
stärka fokus på marknad och försäljning. Jag 
tillträdde som VD den 1 november och den 
tidigare VD:n Lars Skoglund är nu 
marknadschef. Lars har bred internationell 
erfarenhet och får i den nya rollen möjlighet att i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större utsträckning koncentrera sig på marknads-
arbetet.  

IDL Biotechs produkter har en stabil ställning 
på många marknader. Det finns en stor 
potential på obearbetade marknader och tillika 
möjligheter att expandera på redan etablerade 
marknader. Därför gör bolaget en 
kraftansträngning för att fokusera på marknads-
föring och försäljning.  

För att kunna genomföra bolagets planerade 
satsningar har styrelsen beslutat att genomföra 
en nyemission efter bemyndigande från 
årsstämman förra året. Det är ett nödvändigt 
likviditetstillskott för att bolaget skall kunna växa 
framöver och satsningarna skall kunna 
realiseras.  

Bolaget har definierat tre nyckelområden som 
står i fokus. Vi satsar på ett mer offensivt kliniskt 
prövningsprogram för att utvärdera och stärka 
den medicinska dokumentationen. Kliniska 
prövningar genomförs i Sverige och övriga 
Europa samt Latinamerika och Asien. Vi 
förstärker marknadsfunktionen ytterligare för att 
kunna ge mer marknadsföringsstöd åt 
distributörer på den lokala marknaden. Vi 
fortsätter vår satsning på färre väletablerade 
distributörer med kompletterande produkter.  
 
Det finns en stor potential i IDL Biotechs 
produkter och vi är optimistiska inför den 
framtida utvecklingen. 
    
Hans ÖrströmHans ÖrströmHans ÖrströmHans Örström    
Verkställande direktör 

Det finns en stor potential i IDL Det finns en stor potential i IDL Det finns en stor potential i IDL Det finns en stor potential i IDL 

Biotechs produkter och vi är Biotechs produkter och vi är Biotechs produkter och vi är Biotechs produkter och vi är 

optimistiska inför den framtida optimistiska inför den framtida optimistiska inför den framtida optimistiska inför den framtida 

utvecklingen.utvecklingen.utvecklingen.utvecklingen.    
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VerksamhetVerksamhetVerksamhetVerksamhet    
 
IDL Biotech AB bildades i Sverige år 1988 
under namnet AB IDL ImmunoDevelopLab. 
1997 noterades Bolaget på IM 
innovationsmarknad. I maj 1998 namn-
ändrades Bolaget till IDL Biotech AB. Sedan 
1999 är IDL Biotech noterat på Aktietorget. 
Samma år köpte Bolaget det konkurs-
drabbade bolaget Beki Diagnostics AB, 
som arbetade inom samma nisch som IDL.  

2003 fick Bolaget en ny huvudägare med 
lång erfarenhet av marknadsföring av 
diagnostiska produkter.  

Bolagets tester gör det möjligt att 
diagnostisera och prognostisera sjukdom, 
kontrollera behandlingseffekt och förlänga 
intervall mellan mer invasiva under-
sökningar. Baserat på laboratoriesvar 
kompletterar produkterna övriga kliniska 
undersökningar.  

 

 
 

 

Bolagets produktportfölj utgörs av 
diagnostiska markörer inom huvudområdet 
onkologi, samt inom bakteriologi. Inom 
onkologi har Bolaget ett flertal 
tumörmarkörer för några av de vanligaste 
förekommande cancerformerna, såsom 
bröst-, lung-, prostata- urinblåse- och 
äggstockscancer. IDLs tumörmarkörer 
TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® 
används idag rutinmässigt på sjukhus och 
laboratorier i många länder, huvudsakligen i 
Europa och Asien. Det finns en mycket god 
utvecklingspotential för tumörmarkörerna. 

Inom området Bakteriologi har Bolaget 
TUBEX® TF, en bakteriologisk snabbmarkör 
för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, 
den allvarligaste formen av Salmonella. Idag 
utgör Sydostasien den största marknaden 
och produkten har en god tillväxtpotential 
även i andra tropiska områden, såsom delar 
av Afrika och Sydamerika. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Kundnyttan av TUBEXKundnyttan av TUBEXKundnyttan av TUBEXKundnyttan av TUBEX®®®®    TFTFTFTF    

    

    

    

    

    

    

• Säker diagnos av akut sjukdom. 
• Enkelt, snabbt och specifik test. 
• Flexibel diagnostik med möjlighet till 

användning i de flesta laboratorier.  
• Liten blodvolym krävs för diagnos, vilket 

är viktigt framförallt för unga patienter.  

Kundnyttan av IDL:s tumörmarkörerKundnyttan av IDL:s tumörmarkörerKundnyttan av IDL:s tumörmarkörerKundnyttan av IDL:s tumörmarkörer    

    

    

    

    

    

    

• Enkel provanalys som kompletterar övriga 
kliniska undersökningar 

• Effektivt hjälpmedel för kontroll av 
behandlingseffekt 

• Tidig upptäckt av återfall av tumörsjukdom.  
• Enklare för patienten och mindre 

resurskrävande för sjukvården.  
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAGFINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAGFINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAGFINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG    
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av nedanstående tabell. För ytterligare information om 
Bolagets finansiella ställning hänvisas till IDL Biotechs införlivade bokslutskommuniké på som återfinns på sidan 16. 
 

    2011201120112011    2010201020102010    2009200920092009    
Nettoomsättning, kkr 14 555 15 737 17 536 
Resultat efter finansiella poster, kkr - 3 523 -2 344 -360 
Balansomslutning, kkr 13 395 12 377 11 460 
Rörelsekapital, kkr 1 163 -235 2 620 
Kassalikviditet 0,50 0,45 0,80 
Soliditet 47 % 39 % 62,5 % 
Skuldsättningsgrad 112,6 % 156,6 % 59,9 % 
Resultat per aktie, kr -0,18 -0,12 -0,02 
Eget kapital per aktie (kr) 0,33 0,25 0,38 
Antal aktier på balansdagen 19 057 043 19 057 043 19 057 043 
Antal anställda vid periodens utgång 12 11 11 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

    

AKTIEN OCH AKTIEN OCH AKTIEN OCH AKTIEN OCH AKTIEÄGAREAKTIEÄGAREAKTIEÄGAREAKTIEÄGARE    

BBBB----aktiens kursutveckling aktiens kursutveckling aktiens kursutveckling aktiens kursutveckling     
IDL Biotech serie BIDL Biotech serie BIDL Biotech serie BIDL Biotech serie B    
2011201120112011----03030303----29 29 29 29 ----    2012201220122012----03030303----29292929    
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SSSSTYRELSE, LEDANDE TYRELSE, LEDANDE TYRELSE, LEDANDE TYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORERBEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORERBEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORERBEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

AKTIEKAPITALETS UTVECKLINGAKTIEKAPITALETS UTVECKLINGAKTIEKAPITALETS UTVECKLINGAKTIEKAPITALETS UTVECKLING    

År Transaktion Ökning av 
 antal aktier 

Ökning av  
aktiekap. 

Totalt aktie- 
Kapital SEK 

Totalt antal 
A-aktier 

Totalt antal 
B-aktier 

Nominellt/ 
Kvot SEK 

1989198919891989    Bolagsbildning 5 000 50 000 50 000 - 5 000 10 
1996199619961996    Nyemission 15 000 150 000 200 000 - 20 000 10 
1997199719971997    Konvertering/nyemission 44 924 449 240 649 240 - 64 924 10 
1997199719971997    Fondemission 64 924 649 240 1 298 480 - 129 848 10 
1997199719971997    Split 125:1 16 101 152 - 1 298 480 - 16 231 000 0,08 
1997199719971997    Omklassificering - - 1 298 480 3 000 000 13 231 000 0,08 
1997199719971997    Nyemissioner 11 000 000 880 000 2 178 480 3 000 000 24 231 000 0,08 
1998199819981998    Nyemissioner 8 476 775 678 142 2 856 622 3 000 000 32 707 775 0,08 
1999199919991999    Omvänd split 10:1 - - - - - 0,80 
1999199919991999    Nyemissioner 2 380 203 1 904 162 4 760 784 300 000 5 650 980 0,80 
2000200020002000    Nyemissioner 2 325 680 1 860 544 6 621 328 300 000 7 976 660 0,80 
2004200420042004    Nyemissioner 7 086 522 5 669 233 12 290 561 600 000 14 763 202 0,80 
2007200720072007    Nyemission 3 693 841 2 955 073 15 245 634 800 000 18 257 043 0,80 
2009200920092009    Nedsättning av aktiekapitalet - - 7 622 817 800 000 18 257 043 0,40 
2012201220122012    Föreliggande nyemission 9 528 522 3 811 409 11 434 226 1 200 000 27 385 565 0,40 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

2004         

2007         

2009         

Ägarstruktur i IDL Biotech (publ) per Ägarstruktur i IDL Biotech (publ) per Ägarstruktur i IDL Biotech (publ) per Ägarstruktur i IDL Biotech (publ) per 2012201220122012----02020202----29292929    

ÄgareÄgareÄgareÄgare    AAAA----aktieraktieraktieraktier    BBBB----aktieraktieraktieraktier    Antal rösterAntal rösterAntal rösterAntal röster    % kapital% kapital% kapital% kapital    % röster% röster% röster% röster    
Leif Pihlqvist med bolag 800 000 12 010 421 20 010 421 67,22% 76,21% 
Lars Skoglund  676 666 676 666 3,55% 2,58% 
Didrik Hamilton med bolag  535 450 535 450 2,81% 2,04% 
Mitsve AB  400 000 400 000 2,10% 1,52% 
Caroline Hamilton  260 200 260 200 1,37% 0,99% 
Hanvad Invest  258 200 258 200 1,35% 0,98% 
Charlotte Dietzer  215 813 215 813 1,13% 0,82% 
Övriga  3 900 293 3 900 293 20,47% 14,85% 

SummaSummaSummaSumma    800 000800 000800 000800 000    18 257 04318 257 04318 257 04318 257 043    26 257 04326 257 04326 257 04326 257 043    100,00%100,00%100,00%100,00%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTINGSHAVARE OCH REVISORER STYRELSE, LEDANDE BEFATTINGSHAVARE OCH REVISORER STYRELSE, LEDANDE BEFATTINGSHAVARE OCH REVISORER STYRELSE, LEDANDE BEFATTINGSHAVARE OCH REVISORER     
    
STYRELSESTYRELSESTYRELSESTYRELSE    
 
Leif PihlqvistLeif PihlqvistLeif PihlqvistLeif Pihlqvist, styrelseordförande, styrelseordförande, styrelseordförande, styrelseordförande    
Helsingborg (född 1940) 
Styrelseordförande sedan 2003.  Född 
1940. Ägare av och styrelseledamot i 
Labex-koncernen som är verksamt inom 
diagnostik.  
 
Hans Örström, styrelseledamot ochHans Örström, styrelseledamot ochHans Örström, styrelseledamot ochHans Örström, styrelseledamot och    VDVDVDVD        
Stockholm (född 1950) 
Medlem i styrelsen och verkställande 
direktör sedan 2011. Civilekonom. Har 
innehaft olika befattningar inom Kabi och 
Pharmacia, som chef för dess holländska 
dotterbolag och chef för Affärsområdet 
Plasma Produkter. Senast som Executive 
Vice President Commercial Operation and 
Corporate Development på Biovitrum. Är 
verksam i styrelsen för NNE Pharmaplan 
A/S.  
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
Jerker Swanstein, styrelseledamotJerker Swanstein, styrelseledamotJerker Swanstein, styrelseledamotJerker Swanstein, styrelseledamot    
Limhamn (född 1952) 
Medlem i styrelsen sedan 2003. Medlem i 
Svenska advokatsamfundet. Har arbetat 
som affärsjurist sedan 1980 på den svenska 
advokatbyrån Carler fram till år 2000 och 
sedan dess arbetat på svenska 
advokatbyrån Holm Advokatbyrå. Är 
verksam i styrelsen för Thomson Sales 
Scandinavia AB samt HSB Nordvästra 
Skåne ekonomisk förening.  
 
Peter Bräutigam, styrelseledamotPeter Bräutigam, styrelseledamotPeter Bräutigam, styrelseledamotPeter Bräutigam, styrelseledamot    
Stockholm (Född 1948) 
Medlem i styrelsen sedan 2010. Ägare till 
Brautigam Consulting AB. Har arbetat som 
Country Manager på Roche Diagnostica 
Scandinavia, Nordic Area Manager på Dade 
Behring, Nordic Area Manager på Sahrstedt 
och Nordic Sales Manager på Becton 
Dickenson. Är verksam i styrelsen för Nordic 
Biosite AB samt Brautigam Consulting AB.  
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING STYRELSENS SAMMANSÄTTNING STYRELSENS SAMMANSÄTTNING STYRELSENS SAMMANSÄTTNING     

                         Oberoende gentemotOberoende gentemotOberoende gentemotOberoende gentemot     
NamnNamnNamnNamn    PositionPositionPositionPosition    InvaldInvaldInvaldInvald    BolagetBolagetBolagetBolaget    HuvudägareHuvudägareHuvudägareHuvudägare    Antal AktierAntal AktierAntal AktierAntal Aktier    
Leif PihlqvistLeif PihlqvistLeif PihlqvistLeif Pihlqvist    Ordförande 2003 Ja Nej 800 000 A-aktier samt 

12 010 421 B-aktier 
Hans Hans Hans Hans ÖrströmÖrströmÖrströmÖrström    Styrelseledamot 

och VD 
2011 Nej Ja 0 aktier 

Jerker SwansteinJerker SwansteinJerker SwansteinJerker Swanstein    Styrelseledamot 2003 Ja Nej 13 333 B-aktier 
 

Peter BräutigamPeter BräutigamPeter BräutigamPeter Bräutigam    Styrelseledamot 2010 Ja Ja 2000 B-aktier 
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARELEDANDE BEFATTNINGSHAVARELEDANDE BEFATTNINGSHAVARELEDANDE BEFATTNINGSHAVARE    

Lars Skoglund, Lars Skoglund, Lars Skoglund, Lars Skoglund, marknadschefmarknadschefmarknadschefmarknadschef    
Uppsala (född 1957) 
Civilekonom. Lars Skoglund har omfattande 
erfarenhet från Life Science-området inom 
läkemedel och medical devices såväl som 
diagnostik. Större delen av sin 
yrkesverksamma tid har han varit verksam 
inom Pharmaciakoncernen. 
Anställd i bolaget sedan 2006. 
Eget aktieinnehav i IDL Biotech AB:  
676 666 B-aktier 
 
Ola Eklund, Ola Eklund, Ola Eklund, Ola Eklund, produktionschefproduktionschefproduktionschefproduktionschef    
Stockholm (född 1958) 
Ingenjör med mångårig erfarenhet av 
produktionsarbete på SBL och Beki 
Diagnostics AB. Ansvarig för bolagets 
tillverkning. 
Anställd i Bolaget sedan år 1998. 
Eget aktieinnehav i IDL: 25 000 B-aktier 
 
Charlotte Berg, Charlotte Berg, Charlotte Berg, Charlotte Berg, ekonomichefekonomichefekonomichefekonomichef    
Stockholm (född 1983) 
Civilekonom med inriktning mot redovisning 
och handelsrätt. Har tidigare arbetat som 
ekonomichef i ett mindre diagnostikföretag. 
Anställd i bolaget sedan 2009. 
Eget aktieinnehav i IDL: 0 aktier 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
Ylva D’Amico, Ylva D’Amico, Ylva D’Amico, Ylva D’Amico, forskningsforskningsforskningsforsknings----    och och och och 
utvecklingschefutvecklingschefutvecklingschefutvecklingschef    
Stockholm (född 1952) 
Har gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete 
inom diagnostik. Tidigare bland annat 
verksam som projektledare på Sangtec 
Medical AB. 
Anställd i bolaget sedan 2004. 
Eget aktieinnehav i IDL: 0 aktier 
    
Robert Nilsson, Robert Nilsson, Robert Nilsson, Robert Nilsson, kvalitetskvalitetskvalitetskvalitets----    och och och och 
regulatorychefregulatorychefregulatorychefregulatorychef    
Stockholm (född 1972) 
Doktorsexamen i Biokemi. Har tidigare 
arbetat med validering på Astra Zeneca och 
som konsult samt varit kvalitets- och 
regulatorychef på ett utvecklingsföretag 
inom medicinteknik. 
Anställd i bolaget sedan 2010 
Eget aktieinnehav i IDL: 0 aktier 
 

REVISORERREVISORERREVISORERREVISORER    
    
Willard Möller, ordinareWillard Möller, ordinareWillard Möller, ordinareWillard Möller, ordinare    
Helsingborg, (Född 1943) 
Auktoriserad revisor i Mazar SET 
Revisionsbyrå AB.  
 
Anders Bergman, suppleantAnders Bergman, suppleantAnders Bergman, suppleantAnders Bergman, suppleant    
Stockholm, (Född 1963) 
Auktoriserad revisor i Mazar SET 
Revisionsbyrå AB. 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGESKATTEFRÅGOR I SVERIGESKATTEFRÅGOR I SVERIGESKATTEFRÅGOR I SVERIGE    

Nedan sammanfattas vissa skatteregler 
som kan komma att aktualiseras av 
förestående nyemission. Sammanfattningen 
vänder sig till aktieägare som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige, om inte annat 
anges. Sammanfattningen är inte avsedd att 
vara uttömmande och omfattar inte 
situationer där aktierna innehas av 
handelsbolag eller som lagertillgång i 
näringsverksamhet. Vidare behandlas inte 
de särskilda reglerna om skattefri 
kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid 
kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn 
som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar 
aktier eller uniträtter som anses vara 
näringsbetingade. Inte heller behandlas de 
särskilda regler som gäller för så kallade 
kvalificerade aktier i fåmansföretag. 
Särskilda skattekonsekvenser kan upp-
komma också för andra kategorier av 
aktieägare, såsom investmentföretag, 
investeringsfonder och personer som inte är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige. 
Innehavare av aktier och uniträtter rekom- 
menderas att inhämta råd från skatte-
rådgivare avseende de skattekonsekvenser 
som kan uppkomma i varje enskilt fall, 
inklusive tillämpligheten och effekten av 
utländska regler och skatteavtal. 

 

BESKATTNING VID BESKATTNING VID BESKATTNING VID BESKATTNING VID 
AVYTTRING AV AKTIERAVYTTRING AV AKTIERAVYTTRING AV AKTIERAVYTTRING AV AKTIER    

Fysiska personerFysiska personerFysiska personerFysiska personer    
För fysiska personer och dödsbon 
beskattas kapitalvinster i inkomstslaget 
kapital. Skattesatsen är normalt 30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid 
avyttring av aktier beräknas normalt som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet 
för samtliga aktier av samma slag och sort 
beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. För marknads-
noterade aktier får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt schablon-

metoden till 20 procent av försäljnings- 
ersättningen efter avdrag för försäljnings-
utgifter. 

Kapitalförluster vid avyttring av marknads-
noterade aktier är fullt avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster samma år på 
andra marknadsnoterade aktier och 
delägarrätter utom andelar i sådana 
investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter (räntefonder). 
Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta 
sätt får dras av med 70 procent mot övriga 
inkomster i inkomstslaget kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget 
kapital medges skattereduktion mot 
kommunal och statlig inkomstskatt samt 
mot statlig fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges 
med 30 procent av den del av underskottet 
som inte överstiger 100 000 SEK och med 
21 procent av resterande del. Underskott 
kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Juridiska personerJuridiska personerJuridiska personerJuridiska personer    
Aktiebolag beskattas för alla inkomster i 
inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skattesats om 26,3 procent. Beräkning av 
kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på 
samma sätt som för fysiska personer enligt 
vad som anges ovan. Avdrag för 
kapitalförluster på aktier medges normalt 
endast mot kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter. En kapitalförlust kan 
även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas 
mot kapitalvinster i bolag inom samma 
koncern, under förutsättning att 
koncernbidragsrätt föreligger mellan 
bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år får sparas och dras av 
mot kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. 
Om aktierna utgör näringsbetingade andelar 
gäller särskilda regler. 
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Utnyttjande och avyttring av Utnyttjande och avyttring av Utnyttjande och avyttring av Utnyttjande och avyttring av 
teckningsrätterteckningsrätterteckningsrätterteckningsrätter    
För aktieägare som utnyttjar erhållna 
teckningsrätter för förvärv av nya aktier 
utlöses ingen beskattning. Anskaffnings-
utgiften för aktierna utgörs av erlagt pris 
(teckningskursen). 

För aktieägare som avyttrar erhållna 
teckningsrätter ska kapitalvinst tas upp till 
beskattning. Teckningsrätter som grundas 
på innehavet av aktier i Bolaget anses 
anskaffade för noll (0) SEK. Hela 
försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter ska således tas upp till 
beskattning. Omkostnadsbeloppet för de 
ursprungliga aktierna påverkas inte. 

För teckningsrätter som förvärvas på annat 
sätt utgör vederlaget omkostnadsbeloppet 
för dessa. Utnyttjande av inköpta 
teckningsrätter för förvärv av nya aktier 
utlöser ingen beskattning. Tecknings-
rätternas omkostnadsbelopp ska i detta fall 
medräknas vid beräkning av omkostnads-
beloppet för förvärvade aktier. 

Beskattning av utdelningBeskattning av utdelningBeskattning av utdelningBeskattning av utdelning    
För fysiska personer och dödsbon 
beskattas utdelning på aktier i inkomst-
slaget kapital med en skattesats om 30 
procent. Preliminär skatt avseende 
utdelning innehålls av Euroclear eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. 
Bolaget ansvarar inte för att eventuell 
källskatt innehålls. 

För aktiebolag beskattas utdelning i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 
procent. Om aktierna utgör närings-
betingade andelar gäller särskilda regler. 

Aktieägare som är begränsatAktieägare som är begränsatAktieägare som är begränsatAktieägare som är begränsat    
skattskyldiga i Sverigeskattskyldiga i Sverigeskattskyldiga i Sverigeskattskyldiga i Sverige    
För aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk 
kupongskatt om 30 procent på utdelning 
från svenska aktiebolag. Denna skattesats 
är dock i allmänhet reducerad genom 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder 
för undvikande av dubbelbeskattning. 
Kupongskatten innehålls vid utdelnings-
tillfället av Euroclear, eller för förvaltar-
registrerade innehav, av förvaltaren. I de fall 
30 procent kupongskatt innehålls vid 
utbetalning till en person som har rätt att 
beskattas enligt en lägre skattesats eller 
kupongskatt annars innehållits med för stort 
belopp, kan återbetalning begäras skriftligen 
hos Skatteverket före utgången av det 
femte kalenderåret efter utdelningstillfället. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige och som inte bedriver verksamhet 
från fast driftställe i Sverige beskattas 
normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid 
avyttring av aktier och andra delägarrätter. 
Aktieägare kan dock bli föremål för 
beskattning i sin skatterättsliga hemvist. 
Enligt en särskild regel kan fy- siska 
personer som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige bli föremål för svensk beskattning 
vid avyttring av vissa värdepapper om de 
vid något tillfälle under det kalenderår då 
avyttringen sker eller vid något tillfälle under 
de tio närmast föregående kalenderåren 
varit bosatta i Sverige eller stadigvarande 
vistats här. Tillämpligheten av denna regel är 
dock i flera fall begränsad genom 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder 
för undvikande av dubbelbeskattning.       
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Bokslutskommuniké 2011Bokslutskommuniké 2011Bokslutskommuniké 2011Bokslutskommuniké 2011    
    

Helåret 2011Helåret 2011Helåret 2011Helåret 2011    
    

• Faktureringen uppgick till 14 555 kkr (15 737 kkr)  
• Totalresultatet uppgick till -3 523 kkr (-2 344kkr) 
• Resultat per aktie, -0,18 kr (-0,12) 
• Soliditeten är 47 % (39 %) och skuldsättningsgraden 112,6 % (156,6 %) 

 
Fjärde kvartalet 2011Fjärde kvartalet 2011Fjärde kvartalet 2011Fjärde kvartalet 2011    

• Faktureringen uppgick till 3 440 kkr (4 100 kkr) 
• Totalresultatet uppgick till – 1 898 kkr (- 543 kkr) 
• Resultat per aktie, -0,10 (-0,03) 

 
    
    

IDL Biotechs verksamhetIDL Biotechs verksamhetIDL Biotechs verksamhetIDL Biotechs verksamhet    
 
IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för 
sjukvården. Genom analys av ett enkelt blodprov skall testerna ge säkrare, känsligare och mer 
kostnadseffektiva svar.  
 
Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvar existerande vård. Möjlighet ges att 
bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller 
förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och 
kostnadseffektivare total vård, både för patient och för behandlande läkare. 
 
Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markörer inom huvudområdet onkologi samt 
inom bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste 
förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-, prostata- och urinblåsecancer. IDLs 
tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus 
och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Det finns en mycket god 
utvecklingspotential för tumörmarkörerna.  
 
Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, en bakteriologisk snabbmarkör för enkel 
och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör 
Sydostasien den största marknaden och produkten har en god tillväxtpotential även i andra 
tropiska områden. 
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Omsättning och resultatOmsättning och resultatOmsättning och resultatOmsättning och resultat    
    
Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick till 3 440 kkr (4 100 kkr).  
Nettoomsättningen för året uppgick till 14 555 kkr. Detta är en minskning med 1 181 kkr jämfört 
med förgående år. Volymmässigt ligger försäljningen i paritet med förgående år på båda 
produktgrupperna, dock har försäljningsvärdet 2011 jämfört med 2010 varit något lägre på 
tumörmarkörerna. Orsaken är en kombination av prisreduktioner på ekonomiskt pressade 
marknader, samt valutakurspåverkan.   
 
Koncernens resultat för fjärde kvartalet uppgick till -1 898 kkr (-543).  
 
 

Likviditet och finansieringLikviditet och finansieringLikviditet och finansieringLikviditet och finansiering    
    
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till –3 597 kkr (1 180).  
 
Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 31 december 2011 till 788 kkr (445).  
 
Tillfälliga lån har tagits under årets sista kvartal. Skuld till närstående uppgår per den 31 
december 2011 till 600 kkr. Under första kvartalet 2012 upptogs ytterligare lån på 1.5 MSEK.  
Styrelsen bedömer att ytterligare likviditetstillskott behövs under 2012 och avser att använda sitt 
bemyndigande från årsstämman 2011-05-30 och genomföra en nyemission under första 
halvåret 2012. Styrelsen återkommer med villkor under våren.  
 
Under 2011 gjorde huvudägaren ett villkorat aktieägartillskott på fem miljoner för att förbättra 
bolagets likvida situation.  
 

InvesteringarInvesteringarInvesteringarInvesteringar    
    
Årets investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 90 kkr (192) och avser inventarier till 
produktionen samt datautrustning.  
    

Händelser under kvartalet Händelser under kvartalet Händelser under kvartalet Händelser under kvartalet     
 
IDL Biotech’s styrelse beslutade att organisera om för att kunna öka fokus på försäljning av 
företagets produkter. Dåvarande VD Lars Skoglund utsågs till Vice President Marketing & Sales 
och han ska koncentrera sig på försäljning och marknad.  Styrelseledamoten Hans Örström 
utsågs som ny VD från den 1 november 2011. 
 
Företagets dotterbolag, IDL Bioscience AB, genomförde sin första försäljning under kvartalet då 
en amerikansk distributör köpte forskningskit.  
 
Företaget har kostnadsfört en befarad kundförlust på 428 kkr i bokslutet.  
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ResultaträkningarResultaträkningarResultaträkningarResultaträkningar    
          
         

 
Januari Januari Januari Januari ----    DecemberDecemberDecemberDecember    Kvartal 4Kvartal 4Kvartal 4Kvartal 4    

KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen    2011201120112011----01010101----01010101    2010201020102010----01010101----01010101    2011201120112011----10101010----01010101    2010201020102010----10101010----01010101    

(kronor) 2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    

 
  

 
  

 Rörelsens intäkterRörelsens intäkterRörelsens intäkterRörelsens intäkter      
 

  
 Nettoomsättning 14 555 417 15 736 504 3 440 061 4 100 246 

Förändring av lager av färdiga varor och 
produkter i arbete 22 823 -20 135 66 172 93 621 
Aktiverat arbete för egen räkning 716 542 776 604 155 082 181 227 
Övriga rörelseintäkter 39 642 0 27 291 0 

Summa rörelsens intäkterSumma rörelsens intäkterSumma rörelsens intäkterSumma rörelsens intäkter    15 334 42415 334 42415 334 42415 334 424    16 492 97316 492 97316 492 97316 492 973    3 688 6063 688 6063 688 6063 688 606    4 375 0944 375 0944 375 0944 375 094    

 
  

 
  

 Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader      
 

  
 Råvaror och förnödenheter -2 262 574 -2 748 080 -632 954 -705 532 

Övriga externa kostnader -7 419 267 -6 840 783 -2 414 173 -1 772 892 
Personalkostnader -8 060 263 -8 122 857 -2 275 423 -2 132 766 
Avskrivningar -867 261 -672 337 -217 472 -208 807 
Övriga rörelsekostnader -110 883 -344 999 -20 080 -59 481 

Summa rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnaderSumma rörelsens kostnader    ----18 720 24818 720 24818 720 24818 720 248    ----18 729 05518 729 05518 729 05518 729 055    ----5 560 1025 560 1025 560 1025 560 102    ----4 879 4794 879 4794 879 4794 879 479    

 
  

 
  

 RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat    ----3 385 8243 385 8243 385 8243 385 824    ----2 236 0822 236 0822 236 0822 236 082    ----1 871 4961 871 4961 871 4961 871 496    ----504 385504 385504 385504 385    

 
  

 
  

 Resultat från finansiella placeringarResultat från finansiella placeringarResultat från finansiella placeringarResultat från finansiella placeringar      
 

  
 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 357 0 631 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -138 691 -108 306 -26 638 -38 195 

Summa resultat från finansiella placeringarSumma resultat från finansiella placeringarSumma resultat från finansiella placeringarSumma resultat från finansiella placeringar    ----137 334137 334137 334137 334    ----108 306108 306108 306108 306    ----26 00726 00726 00726 007    ----38 19538 19538 19538 195    

 
  

 
  

 Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster    ----3 523 1583 523 1583 523 1583 523 158    ----2 344 3892 344 3892 344 3892 344 389    ----1 897 5041 897 5041 897 5041 897 504    ----542 581542 581542 581542 581    

  
        

  
        

  SkattSkattSkattSkatt    0000    0000    0000    0000    

  
        

  
        

  ÅRETS ÅRETS ÅRETS ÅRETS RESULTAT/SUMMA RESULTAT/SUMMA RESULTAT/SUMMA RESULTAT/SUMMA 
TOTALRESULTATTOTALRESULTATTOTALRESULTATTOTALRESULTAT    ----3 523 1583 523 1583 523 1583 523 158    ----2 344 3892 344 3892 344 3892 344 389    ----1 897 5041 897 5041 897 5041 897 504    ----542 581542 581542 581542 581    

     Resultat i kronor per aktie uppgår till -0,18 -0,12 -0,10 -0,03 
Genomsnittligt antal aktier 19 057 043 19 057 043 19 057 043 19 057 043 
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BalansräkningarBalansräkningarBalansräkningarBalansräkningar    
 
KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen    2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    
(kronor)     

 
  

 TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR      
 AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar      
 Immateriella anläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångar      
 Varumärke 1 876 037 1 876 037 

Balanserade utvecklingskostnader 2 805 483 2 700 978 

Summa immateriella Summa immateriella Summa immateriella Summa immateriella anläggningstillgångaranläggningstillgångaranläggningstillgångaranläggningstillgångar    4 681 5204 681 5204 681 5204 681 520    4 577 0154 577 0154 577 0154 577 015    

 
  

 Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar      
 Inventarier och installationer 603 848 768 979 

Summa materiella anläggningstillgångarSumma materiella anläggningstillgångarSumma materiella anläggningstillgångarSumma materiella anläggningstillgångar    603 848603 848603 848603 848    768 979768 979768 979768 979    
      

Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar    5 285 3685 285 3685 285 3685 285 368    5 345 9945 345 9945 345 9945 345 994    

 
  

 OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar      
 VarulagerVarulagerVarulagerVarulager      
 Råvaror och förnödenheter 3 002 708 2 120 937 

Varor under tillverkning 1 335 125 1 458 144 
Färdiga varor 305 690 159 849 

Summa varulagerSumma varulagerSumma varulagerSumma varulager    4 643 5234 643 5234 643 5234 643 523    3 738 9293 738 9293 738 9293 738 929    

 
  

 Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringar      
 Kundfordringar 1 980 016 2 101 486 

Skattefordringar 215 545 275 710 
Övriga fordringar 345 960 313 242 
Förutbetalda kostnader 453 194 587 565 

Summa kortfristiga fordringarSumma kortfristiga fordringarSumma kortfristiga fordringarSumma kortfristiga fordringar    2 994 7152 994 7152 994 7152 994 715    3 278 0023 278 0023 278 0023 278 002    

 
  

 Kassa och bank 470 949 13 722 
      

Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar    8888    109 187109 187109 187109 187    7 030 6547 030 6547 030 6547 030 654    

 
  

 SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR    13131313    394 555394 555394 555394 555    12 376 64812 376 64812 376 64812 376 648    
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BalansräkningarBalansräkningarBalansräkningarBalansräkningar    
      
KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen    2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    
(kronor)     

 
  

 EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDER      
 Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital      
 Aktiekapital 7 622 817 7 622 817 

Övrigt tillskjutet kapital 50 688 727 45 688 727 
Balanserat resultat -48 488 530 -46 144 141 
Årets resultat -3 523 158 -2 344 389 

Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital    6 299 8566 299 8566 299 8566 299 856    4 823 0154 823 0154 823 0154 823 015    

 
  

 Långfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder      
 Skulder till kreditinstitut 149 003 288 227 

 
  

 Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder      
 Checkräkningskredit 1 683 432 1 568 600 

Leverantörsskulder 1 548 066 1 419 888 
Övriga skulder 1 026 063 1 900 102 
Upplupna kostnader 2 688 135 2 376 817 

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder    6666    945 696945 696945 696945 696    7 265 4067 265 4067 265 4067 265 406    

 
  

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    13131313    394 555394 555394 555394 555    12 12 12 12 376 648376 648376 648376 648    

   Ställda säkerheter 2 000 000 2 000 000 
Eventualförbindelser Inga Inga 

 
 
 

       
       

Rapport över förändring av eget kapital Rapport över förändring av eget kapital Rapport över förändring av eget kapital Rapport över förändring av eget kapital  

 

Koncernen (kronor) AktiekapitalAktiekapitalAktiekapitalAktiekapital    
Övrigt tillskjutet Övrigt tillskjutet Övrigt tillskjutet Övrigt tillskjutet 

kapitalkapitalkapitalkapital    
Balanserat Balanserat Balanserat Balanserat 

resultatresultatresultatresultat    Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat    
Summa eget Summa eget Summa eget Summa eget 

kapitalkapitalkapitalkapital    

Belopp vid 2010 års ingångBelopp vid 2010 års ingångBelopp vid 2010 års ingångBelopp vid 2010 års ingång    7 622 8177 622 8177 622 8177 622 817    45 688 72745 688 72745 688 72745 688 727    ----45 783 93345 783 93345 783 93345 783 933    ----360 208360 208360 208360 208    7 167 4037 167 4037 167 4037 167 403    
Omföring av föregående års 
resultat 

  
-360 208 360 208 0 

Summa totalresultat       -2 344 389 -2 344 389 

Belopp 2010Belopp 2010Belopp 2010Belopp 2010----12121212----31313131    7 622 8177 622 8177 622 8177 622 817    45 688 72745 688 72745 688 72745 688 727    ----46 144 14146 144 14146 144 14146 144 141    ----2 344 2 344 2 344 2 344 389389389389    4 823 0154 823 0154 823 0154 823 015    

      Belopp vid 2011 års ingångBelopp vid 2011 års ingångBelopp vid 2011 års ingångBelopp vid 2011 års ingång    7 622 8177 622 8177 622 8177 622 817    45 688 72745 688 72745 688 72745 688 727    ----46 144 14146 144 14146 144 14146 144 141    ----2 344 3892 344 3892 344 3892 344 389    4 823 0154 823 0154 823 0154 823 015    
Omföring av föregående års 
resultat 

  
-2 344 389 2 344 389 0 

Aktieägartillskott (villkorat) 
  

5 000 000 
  

5 000 000 
Summa totalresultat        -3 523 158 -3 523 158 

Belopp 2011Belopp 2011Belopp 2011Belopp 2011----12121212----31313131    7 622 8177 622 8177 622 8177 622 817    50 688 72750 688 72750 688 72750 688 727    ----48 488 53048 488 53048 488 53048 488 530    ----3 523 1583 523 1583 523 1583 523 158    6 299 8566 299 8566 299 8566 299 856    
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KassaflödesanalyserKassaflödesanalyserKassaflödesanalyserKassaflödesanalyser    
      

 
Januari Januari Januari Januari ----    DecemberDecemberDecemberDecember    

KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen    2011201120112011----01010101----01010101    2010201020102010----01010101----01010101    

(Kronor) 2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    

 
  

 Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster    ----3 3 3 3 523 158523 158523 158523 158    ----2 344 3892 344 3892 344 3892 344 389    
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 867 261 672 337 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalKassaflöde före förändringar av rörelsekapitalKassaflöde före förändringar av rörelsekapitalKassaflöde före förändringar av rörelsekapital    ----2 655 8982 655 8982 655 8982 655 898    ----1 672 0521 672 0521 672 0521 672 052    

 
  

 Förändring av varulager -904 594 -280 040 
Förändring av rörelsefordringar 283 287 158 878 
Förändring av rörelseskulder -319 711 2 972 798 

Total förändring av rörelsekapitalTotal förändring av rörelsekapitalTotal förändring av rörelsekapitalTotal förändring av rörelsekapital    ----941 018941 018941 018941 018    2222    851 636851 636851 636851 636    
      

Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten    ----3333    596 916596 916596 916596 916    1111    179 584179 584179 584179 584    

 
  

 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -716 542 -811 604 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -90 092 -659 594 
Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten    ----806 634806 634806 634806 634 ----1 471 1981 471 1981 471 1981 471 198    

    Förändring av långfristiga skulder -139 224 288 227 
Villkorat aktieägartillskott 5 000 000 0 

Kassaflöde från Kassaflöde från Kassaflöde från Kassaflöde från finansieringsverksamhetenfinansieringsverksamhetenfinansieringsverksamhetenfinansieringsverksamheten    4444    860 776860 776860 776860 776 228 227228 227228 227228 227    

    Totalt kassaflödeTotalt kassaflödeTotalt kassaflödeTotalt kassaflöde     457 227457 227457 227457 227 ----3 3873 3873 3873 387    

    Likvida medel vid periodens börjanLikvida medel vid periodens börjanLikvida medel vid periodens börjanLikvida medel vid periodens början     13 722 17 109 
Förändring av likvida medel 457 227 -3 387 

Likvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slut    470 949470 949470 949470 949 13 72213 72213 72213 722    

    Outnyttjad checkkredit 316 568 431 400 

Totalt tillgängliga likvida medelTotalt tillgängliga likvida medelTotalt tillgängliga likvida medelTotalt tillgängliga likvida medel    787787787787    518518518518    445 122445 122445 122445 122    
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NyckeltalNyckeltalNyckeltalNyckeltal    
    
    
    KoncernenKoncernenKoncernenKoncernen    2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    

  
Rörelsekapital (kkr) 1 163 -235 
Kassalikviditet 0,50 0,45 
Soliditet 47,0% 39,0% 
Skuldsättningsgrad 112,6% 156,6% 
Resultat per aktie (kr) -0,18 -0,12 
Eget kapital per aktie (kr) 0,33 0,25 
Antal aktier på balansdagen 19 057 043 19 057 043 
Antal anställda vid periodens utgång 12 11 

    
    
Definitioner av nyckeltalDefinitioner av nyckeltalDefinitioner av nyckeltalDefinitioner av nyckeltal    

Rörelsekapital Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder 

Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar 
Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat med eget kapital 
Resultat per aktie Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen 
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen 

    
ModerbolagetModerbolagetModerbolagetModerbolaget    
    
Moderbolagets resultat och ställning överensstämmer i allt väsentligt med koncernens. Resultat och 
ställning i sammandrag framgår nedan. 
 
     Kvartal 4Kvartal 4Kvartal 4Kvartal 4    

    2011201120112011----01010101----01010101    2010201020102010----01010101----01010101    2011201120112011----10101010----01010101    2010201020102010----10101010----01010101    

 2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    2011201120112011----12121212----31313131    2010201020102010----12121212----31313131    

Nettoomsättning 14 547 184 15 736 504 3 440 061 4 100 246 

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat    ----3 400 6843 400 6843 400 6843 400 684    ----2 246 7732 246 7732 246 7732 246 773    ----1 875 6211 875 6211 875 6211 875 621    ----515 076515 076515 076515 076    
 
 

    

RedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciper 
Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, 
årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner. 
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar 
årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisnings- och 
värderingsprinciper har tillämpats som i årsredovisnings för 2010. Omarbetad IAS 1 Utformning 
av finansiella rapporter tillämpas från och med den 1 januari 2009. Ändringen innebar att 
intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en egen 
rapport i anslutning till resultaträkningen, vilken benämns Rapport  över totalresultat. Från och 
med 2010 ska även moderbolaget upprätta en sådan rapport.  Varken koncernen eller 
moderbolaget har för närvarande några intäkter eller kostnader  som redovisas i denna rapport 
varför den inte lämnas. Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC med 
tillämpning för koncernen från och med den 1 januari 2011 har inte haft någon effekt på 
koncernens finansiella rapportering. 
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RiskhanteringRiskhanteringRiskhanteringRiskhantering    
Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta 
innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. 
Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen 
och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker 
i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för 
närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker 
hänvisas till IDL’s Årsredovisning för 2010. 
 
Insynspersoners innehav av aktier i bolagetInsynspersoners innehav av aktier i bolagetInsynspersoners innehav av aktier i bolagetInsynspersoners innehav av aktier i bolaget    
    
NamnNamnNamnNamn    AktieslagAktieslagAktieslagAktieslag    Innehav 2011Innehav 2011Innehav 2011Innehav 2011----12121212----31313131    Förändring under  fjärde Förändring under  fjärde Förändring under  fjärde Förändring under  fjärde 

kvartalet 2011kvartalet 2011kvartalet 2011kvartalet 2011    

Leif Pihlqvist med bolag 
A 800 000 0 

B 11 996 421 +80 000 

Jerker Swanstein B 13 333 0 

Peter Bräutigam B 2 000 0 

Hans Örström  0 0 

Irene Starck B 13 333 0 

Lars Skoglund B 676 666 0 

Ola Eklund B 25 000 0 

Ylva D’Amico  0 0 

Stephan Swärd  0 0 

Willard Möller  0 0 

Anders Bergman  0 0 

Charlotte Berg  0 0 

Robert Nilsson  0 0 
    
    
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 

Bromma den 17 februari 2011 
 

IDL Biotech AB (publ) 
 
 
 
Leif Pihlqvist   Jerker Swanstein   Peter Bräutigam                    Hans Örström 
Styrelseordförande     Verkställande direktör 
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Kommande rapporttillfällenKommande rapporttillfällenKommande rapporttillfällenKommande rapporttillfällen 
 
Delårsrapport för kvartal 1    2012-04-27  
Årsstämma med årsstämmokommuniké   2012-05-29  
Delårsrapport för kvartal 2    2012-08-24  
Delårsrapport för kvartal 3   2012-10-26  
Bokslutskommuniké för 2012  2013-01-22  
 
 
 
För information:För information:För information:För information:    
 
Hans Örström, verkställande direktör    
   
Telefon: 08-799 67 50 
e-mail: hans.orstrom@idl.se 
 
www.idl.se 
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ADRESSERADRESSERADRESSERADRESSER    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spridning av memorandumetSpridning av memorandumetSpridning av memorandumetSpridning av memorandumet    

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte 
distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller 
erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. 

IDL Biotech AB (publ) 
Box 111 51 

161 11 Bromma 
Tel: 08-799 67 50 
Fax: 08-799 93 20 

E-post: idlbiotech@idl.se 
www.idl.se 

 


