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Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen den 17 september 2007, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på
Bragevägen 6 i Stockholm.
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 11 september 2007 samt måste aktieägare senast den 11 september 2007 anmäla deltagande till New Science. Attn. Anna Silfverling, Bragevägen 6, 114 26 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 15 eller med e-post till anna.silfverling@newscience.se. Vid anmälan ska anges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock högst två) som
ska delta på stämman.
Delårsrapport kvartal 1		
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New Science Svenska AB (publ) – Årsredovisning 1 maj 2006–30 april 2007

En nordisk investerare inom Life Science
• N
 ettoomsättningen uppgick till 88,7 (15,3) MSEK, koncernens rörelseresultat (EBIT)
–0,3 (–6,3) MSEK, resultat efter skatt till –1,9 (–5,1) MSEK och kassaflödet till 36,2
(–3,0) MSEK.
• T
 vå större förvärv genomfördes. Unimedic den 6 oktober 2006 och Gewa den 26
april 2007.
• Med periodens förvärv har bolagets portfölj av mogna vinstgivande företag vuxit till
att sammantaget omsätta 169 MSEK under det gångna verksamhetsåret (Gewa och
Unimedic jan-dec 2006 och IM-Medico med Quickels samt DunMedic maj 2006–april
2007) med ett rörelseresultat (EBIT) på 14,2 MSEK.
• U
 tvecklingen av de sex minoritetsägda bolagen i New Science Venture Capital-portfölj fortsatte. Karocell Tissue Engineering visade svarta siffror för första gången med
en 46-procentig exportandel. Crystal Research erhöll USA-patent. CytoGenomics har
gjort intressanta framsteg i sitt arbete att utveckla metoder för diagnos och analys av
cancer och dess spridning. Utvecklingen av NicoNovums produkter för rökavvänjning
närmar sig en kommersialisering. Independent Pharmaceutica arbetar vidare med
att utveckla ett vaccin mot rökning och riskkapitalbolaget Lumitec har efter räkenskapsårets slut gått in i Nanosep som utvecklar en ny metod för rening och analys av
proteiner.
• I juli 2006 flyttade handeln i bolagets aktie från NGM Equity till First North.
• E
 n företrädesemission i juni 2006 tillförde New Science 22,1 MSEK före emissionskostnader som säkrade finansieringen av Unimedic – förvärvet.
• E
 n riktad nyemission i november 2006 tillförde New Science 5 MSEK före emissionskostnader för att förstärka kassan och därmed möjliggöra för mindre förvärv.
• E
 n riktad nyemission i februari 2007 tillförde New Science 33,3 MSEK före emissionskostnader för att säkerställa förvärvet av Gewa.
• I mars 2007 tecknades en avsiktsförklaring om bildande av Oncolution AB, ett produktutvecklingsbolag inledningsvis ägt av RayClinic till 50 procent och New Science
till 50 procent. Bolaget ska utveckla flytande läkemedel som lindrar bieffekter av
cancerbehandling och som kan tillverkas av Unimedic.
• D
 en 26 april 2007 förvärvades bolaget Gewa med dotterbolaget Gewab.

Detta är New Science
New Science Svenska AB startade 2001 som en Venture Capital-aktör i tidiga skeden inom Life Science.
Därefter har bolaget byggt upp en portfölj av sju forskningsbolag inom läkemedel och bioteknik varav
några visar en mycket lovande utveckling. Biosynth avyttrades efter rapportperioden.
Parallellt har New Science under de senaste åren byggt upp en portfölj av etablerade företag inom Life
Science med ett fokus på medicinsk teknik och läkemedelsproduktion. Vid räkenskapsåret utgång bestod innehavet av fem helägda företag, varav tre av dessa integrerats organisatoriskt, samt ett 18-procentigt delägt bolag. Dessa bolag, inom vad som betecknas Tillväxtportföljen, har vuxit till en sådan omfattning att denna verksamhet bedöms kunna stå på egna ben.
Som ett led i renodlingen av New Science till en aktör, som investerar i mogna bolag inom Life Science med
en betydande utvecklingspotential, har styrelsen föreslagit en delning av New Science i ett rörelsedrivande bolag benämnt MedCap AB och ett venture capital bolag som kommer att använda New Science namnet.
Förslaget till delning presenterades i juni 2007 och kommer att närmare beskrivas i ett investment memorandum som tillställs aktieägarna inför en extra bolagsstämma som planeras senare under året.
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Verkställande direktören har ordet
Bästa aktieägare,
Vi står vid ett vägskäl för New Science Svenska AB. Vi har utvecklat två investeringsportföljer som till en
början införskaffats för att komplettera varandra. Å ena sidan investeringar i forsknings- och utvecklingsbolag där vi har minoritetsandelar (Venture Capital-portföljen). Med ett undantag har dessa bolag ännu
ingen omsättning och oftast ingen färdig produkt. Å andra sidan investeringar i rörelsedrivande kassaflödespositiva företag med produkter, marknader och kunder där vi i de flesta fall äger 100 procent (Tillväxtportföljen). Dessa bolag går med vinst som kommer New Science tillgodo.
Båda portföljerna har utvecklingsmöjligheter. För Venture Capital-portföljen består möjligheterna dels i
att identifiera och direktinvestera i tidiga forskningsprojekt med stor potential; dels i att arbeta på andrahandsmarknaden, det vill säga ta över enskilda bolag eller portföljer från andra riskkapitalaktörer som av
olika skäl vill avyttra sina innehav.
För Tillväxtportföljen består möjligheterna i att ta aktiv del i en väntad konsolidering av nischaktörerna inom medicinsk teknik, främst i Norden men framöver även i ett större geografiskt perspektiv. I många
segment av medicinsk teknik är företagen små, agerar lokalt och står dessutom ofta inför ett generationsskifte. Samtidigt betyder en ökad harmonisering inom EU och en ökad efterfrågan, delvis på grund av en
åldrande befolkning i många länder, att de aktörer som satsar offensivt på konsolidering, marknadsföring,
export och produktutveckling kommer att ha en mycket stor potential.
För att fullt utnyttja portföljernas respektive potential behöver de båda områdena sina specifika kompetenser och ledningar. Dessutom behövs ägare som har förståelse för respektive bolags förutsättningar
och möjligheter. Vi anser att detta bäst åstadkoms genom en delning av New Science.
Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma senare under året där en modell för en uppdelning av verksamheten i ett rörelsedrivande bolag och ett venturebolag presenteras. Tillväxtportföljen
med rörelsedrivande företag föreslås få namnet MedCap AB. Venture Capital-bolaget fortsätter att använda sig av namnet New Science. Därmed tydliggörs de olika portföljernas värden och ägandet kan bli mer
enhetligt för respektive portfölj.
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Denna årsredovisning blir därför en blandning av historia, hur New Science verksamhet för det gångna
året utfallit, och framtid, där vi huvudsakligen ägnar oss åt att beskriva de rörelsedrivande bolagen. Ett informationsmemorandum som närmare beskriver det nya venturebolaget planeras att sändas ut till ägarna
i New Science i samband med en kallelse till extra bolagsstämma.
Omvandlingen av New Science har gått snabbt. Baserat på de reaktioner jag fått uppskattar aktieägarna den stegvisa utvecklingen av bolaget, vilket nu är moget för en uppdelning av verksamheten. Under
fåtalet år har vår rörelsedrivande verksamhet tillsammans gått från en obefintlig omsättning till att nu omfatta bolag som under det gångna verksamhetsåret omsatte 169 MSEK.
Vad är receptet för fortsatt utveckling och framgång? En viktig orsak tror jag är att vi inom Tillväxt
verksamheten fokuserar på ett företagssegment inom Life Science som står inför mycket stora förändringar, men där det är få och relativt små aktörer som investerar. Segmentet vi i framtiden främst siktar in
oss på är bolag med en omsättning på mellan 50–200 MSEK. Avsteg från detta kan dock göras om exempelvis det är strategiska förvärv som direkt kopplas till ett innehav. Dessa bolag är idag av ringa intresse
för traditionella institutionella placerare, de stora etablerade riskkapitalbolagen och de stora internationella
branschföretagen.
De mindre aktörerna, förmögna privatpersoner eller branschkollegor i samma storleksordning som målbolagen själva, kan inte erbjuda det stöd som dessa bolag behöver inför nästa steg i utvecklingen. Jag talar om tillgänglighet för expansionskapital och om ett nationellt och internationellt nätverk där forskningsvärlden är ett naturligt inslag såsom institutioner, statliga organ, högskolor och universitet. Jag talar också
om styrelse- och ägarkompetens som ger trovärdighet hos banker, samarbetspartners och media, och
som också kan rekrytera nya ledningar i företagen om så krävs. Sist, men inte minst, kan New Science/
MedCap inom sina rörelsegrenar skapa synergier och en tillräcklig plattform med skalfördelar för att rusta
nischaktörerna för de utmaningar branschen står inför.
Detta är den strikt ekonomiska inriktningen för att bygga vår framgång, de rationella argumenten som
skiljer oss från de flesta övriga aktörerna inom segmentet. Jag tror dock att den viktigaste anledningen är
kulturellt betingad. När man investerar i eller förvärvar ett ofta privatägt bolag, tar man inte enbart över en
balansräkning och lite personal. Man förvärvar ett livsverk, en stor kompetens hos de anställda, en institution i den lokala bygden och ofta även på den nationella marknaden.
Bolagen har grundats i ett behov av att betjäna gamla, sjuka och svaga med medicinsk teknik och läkemedel som underlättar deras vardag. Ett mått på civilisation i ett samhälle är hur man behandlar sina
svagaste grupper. Det är detta vi på New Science/MedCap tror på och respekterar.
De ägare som säljer sina företag till oss kan därför vara förvissade om att vi i samma grad som de själva respekterar bolagens historia och tradition och att vi med positivt ledarskap satsar på att utveckla
innehaven.
Det är detta som sedan ytterst kommer dig som aktieägare i New Science/MedCap tillgodo. Jag ser
fram emot att få arbeta för att förverkliga det målet och hoppas att ni vill vara med på den resan. Det tar
ett par år att omvandla ett företag men vi har kommit en god bit på väg.

Sverker Littorin
Verkställande Direktör
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Verksamheten
New Science Svenska AB startade 2001 som en venture capital-aktör inom Life
Science. Därefter har en portfölj med sex forskningsbolag byggts upp. Parallellt
har under de senaste åren en portfölj av etablerade företag inom Life Science
byggts upp med ett fokus på medicinsk teknik och läkemedelsproduktion.
New Science Venture Capital-portfölj innehåller några forskningsbolag som visat en mycket lovande
utveckling. Med undantag för Karocell Tissue engineering redovisar dessa bolag dock ännu inte någon
försäljning. Portföljen av etablerade företag inom Life Science har byggts upp de senaste två åren.
Vid räkenskapsårets utgång bestod innehavet av fem helägda företag, varav tre av dessa integrerats
organisatoriskt, samt ett till 18-procent delägt bolag. Den sammantagna omsättningen i de helägda bolagens senast lämnade årsredovisningar uppgick till 169 MSEK med ett sammanlagt rörelseresultat (EBITDA)
14,2 MSEK och de förväntas redovisa en god utveckling under innevarande verksamhetsår.
Som ett led i renodlingen av New Science till en aktör, som investerar i mogna bolag inom Life Science
med en betydande utvecklingspotential, planerar styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma under hösten för att föreslå en modell för delning av New Science i ett rörelsedrivande bolag benämnt MedCap AB
och ett venture capital-bolag som kommer att använda sig av New Science namnet.
De nedan presenterade avsnitten Affärsidé, Vision, Mål och Investeringsstrategi gäller den nya inriktningen för det rörelsedrivande bolaget New Science/MedCap.

Bakgrund
Den nordiska marknaden för Life Science-bolag med fokus specifikt på medicinsk teknik är splittrad och i
behov av konsolidering. Det gäller i stort även för övriga Europa och den bedömningen kan också sägas
omfatta vissa segment inom läkemedelstillverkning.
Traditionella segment inom medicinsk teknik som rullstolar, infusionsutrustning, operationsutrustning
med mera är stora och domineras därför av större bolag. Men många segment är små och lokala, inte
minst inom framtidssektorer som avancerade hjälpmedel för fysiskt och kognitivt handikappade. Det innebär korta serier, nationella anpassningar och heterogena kundstrukturer. Därför är många bolag inom
medicinsk teknik små med liten eller ingen export och med låga marginaler. Dessa företag har dock ofta
en lång historia, besitter en djup kompetens inom sina områden och har en god relation till kunderna på
sina lokala marknader.
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Samtidigt är många av dessa företag i en generationsväxlingsfas. Ledningarna har suttit länge och successivt utvecklat sina verksamheter men söker nu efter möjlighet att sälja till någon som kan ta företagen
in i en fas av snabbare expansion, både nationellt och på export.
En viktig drivkraft på bolagets marknad är harmoniseringen inom EU på sjukvårdsområdet. Kraven på
läkemedel, sjukvårdsutrustning och processer inom sjukvård är betydligt striktare idag än för ett decennium sedan. Harmoniseringen medför även att marknaderna blir allt mer likartade inom unionen.
En ökad konkurrens i kölvattnet av avregleringar är en annan drivkraft. Ett exempel är att Sverige väntas avskaffa apoteksmonopolet vilket öppnar för nya aktörer. Dessa bägge drivkrafter gynnar bolag med
produkter som lever upp till EU:s krav och med resurser att öka marknadsföring och export.
Ytterligare en drivkraft är en ogynnsam befolkningspyramid i många länder med förhållandevis få unga
och en allt större andel pensionärer. Behoven av hjälpmedel för fysiskt och kognitivt handikappade kommer därför sannolikt att öka.
I takt med att marknaden på detta sätt växer och konsolideringstakten ökar, öppnas tillfällen för New
Science/MedCap för försäljning av de förvärvade företagen eller företagsgrupperna till större aktörer. En
alternativ exit är att innehaven särnoteras. New Science/MedCap har idag fem investeringar med hög
kompetens inom sina respektive områden och med en betydande potential till export och ökad lönsamhet. Den nya inriktningen av bolaget innebär att New Science/MedCap kan ta en aktiv roll i omstruktureringen av marknaden för Life Science-företag med fokus på medicinsk teknik och läkemedelsproduktion.

Vision
New Science/MedCap ska vara en av de ledande aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden och
genom konsolideringar skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Affärsidé
Att förvärva små och medelstora Life Science-företag, främst familjeägda som står inför ett generationsskifte och vars affärsverksamhet kan vidareutvecklas genom att tillföra kapital, kompetens, erfarenhet och
nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde.

Mål
Den genomsnittliga årliga avkastningen på varje enskild investering (Internal Rate of Return, IRR) ska
uppgå till minst 20 procent.

Investeringsstrategi
New Science/MedCap investerar i mogna bolag inom Life Science med en betydande utvecklingspotential.
Investeringar ägs normalt till 100 procent. Ägarandelen kan vara lägre men ska alltid uppgå till minst 20
procent. Portföljen ska bestå av 8–10 bolag, företrädesvis små och medelstora företag.
New Science är en aktiv investerare som tillför portföljbolagen kompetens och vid behov även kapital. En del av den aktiva strategin är att arbeta för att konsolidera Life Science-marknaden i Norden. Det
innebär att innehaven kan slås samman för att bilda mer slagkraftiga organisationer, alternativt samarbeta
kring försäljning, produktutveckling eller annat.
Norden är hemmamarknad, men i takt med harmoniseringen inom EU öppnas även möjligheter för investeringar inom unionens övriga länder. Perspektivet är globalt inom de områden där investeringar och/
eller export bedöms som lönsamt på kort eller medellång sikt.
Normalt avser New Science/MedCap att äga investeringarna under fem–sju år. Varje år bedöms de enskilda innehaven utifrån målet att generera en genomsnittlig årlig avkastning som uppgår till minst 20 procent. Om det är gynnsamt för aktieägarna kan tiden för ett innehav förlängas.
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Organisation
Organisationen renodlas i samband med att bolaget delas upp i MedCap och New Science Venture.
Verksamheten i MedCap organiseras i två affärsområden, Läkemedel och Medicinsk teknik. MedCap är
moderbolag.
Affärsområde Läkemedel innefattar dels ett produktionsbolag, Unimedic, som är en av nordens största
fristående tillverkare av flytande läkemedel, dels det hälftenägda utvecklingsbolaget Oncolution som startats i samarbete med RayClinic, ett företag inom cancervård. Syftet med bildandet av Oncolution är att
utveckla produkter som kan tillverkas av Unimedic. Inriktningen är produkter som motverkar bieffekter av
cancerbehandling
Affärsområde Medicinsk teknik innefattar dels företag som utvecklar hjälpmedel. Gewa är en välkänd
leverantör av hjälpmedel för fysiskt och kognitivt handikappade. Dotterbolaget Gewab tillverkar bland annat utrustning för omgivningskontroll. Handitek, som utvecklar hjälpmedel för personer med kognitiva
handikapp, ägs till 18 procent av Gewa.
Affärsområdet innefattar även företag som saluför utrustning för akutsjukvård. De tre bolagen IM-Medico, DunMedic och Quickels Systems har idag gemensam ledning, marknadsföring och försäljning. DunMedics verksamhet har överförts till IM-Medico och Quickels är starkt integrerat i IM-Medico.
IM-Medico är ett försäljningsbolag för sjukvårdsteknik med viss egen utrustning, främst väskor för
akutsjukvård. Quickels är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av vakuumelektroder för EKGmätningar.

Ledning och personal
Moderbolagets organisation är liten och flexibel och bestod vid räkenskapsårets utgång av tre personer
som aktivt arbetar med förvaltningen av innehaven. Sverker Littorin är verkställande direktör och ansvarar
för den dagliga driften av bolaget och den övergripande hanteringen av portföljbolagen, främst genom ett
aktivt styrelsearbete i dessa. Anna Silfverling är administrativ assistent. Sten Söderberg är finanschef och
ansvarar för bolagets redovisning och finansiering.
Därutöver finns två investment managers på konsultbasis. Avsikten är att de ska ta över i ledningen för
New Science Venture.
New Science/MedCap avser att bibehålla en mycket liten koncernledning för att minimera de fasta
kostnaderna. I stället ska kompletterande kompetens även fortsättningsvis köpas in på konsultbasis.
I koncernen var vid räkenskapsårets utgång 113 personer anställda motsvarande 105 heltidstjänster.
Av de 113 var 46 procent män och 54 procent kvinnor.

New Science Svenska AB (publ)

New Science Svenska AB
(publ) Namnändras till MedCap AB

New Science Venture AB (publ)
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Läkemedel
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Gewa (100 %)

IM-Medico
(100 %) med
DunMedic

Gewab (100 %)



Handitek (18 %)
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Karocell Tissue
Engineering (28 %)

Quickels Systems
(100 %)

Delning av New Science och särnotering
Fram till 2006 har New Science byggt upp en portfölj av sju venture-bolag inom medicin och bioteknik
varav ett, Biosynth har avyttrats. De övriga sex är Crystal Research, CytoGenomics, Independent Pharmaceutica, Nanosep, NicoNovum och Karocell Tissue Engineering. Dessa är idag samlade i affärsområde
Forskning och utveckling.
Styrelsen planerar senare under året kalla till en extra bolagsstämma för att presentera en modell för
en optimal delning av bolaget ur skattemässig, juridisk och ekonomisk synvinkel.
Det nya bolaget föreslås få namnet New Science Venture AB. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och sälja investeringar inom Life Science med ett fokus på läkemedel, bioteknik och medicinteknik.
En organisation ska byggas upp som kontinuerligt kan hantera mellan 10–15 investeringar i olika faser.
New Science Venture ska arbeta med direktinvesteringar i bolag, men kommer även att arbeta på andrahandsmarknaden. Det innebär att bolaget ska kunna ta över enskilda företag och portföljer från andra
riskkapitalaktörer som av olika skäl vill avyttra sina innehav.
Ett informationsmemorandum som närmare beskriver det nya venturebolaget tillställs ägarna i New
Science i samband med kallelse till extra bolagsstämma senare i höst.

Historik
2001. New Science bildas. Första investeringen var Independent Pharmaceutica. Samma år
genomfördes investeringar i ToStop AB (NicoNovum) och JS Crystal Research (Crystal
Research).
2002. Investeringar genomfördes i Independent Pharmaceutica och ToStop (NicoNovum) samt
Crystal Research.
2003. Följdinvesteringar genomfördes i Crystal Research, Independent Pharmaceutica och NicoNovum. Dessutom skedde nyinvesteringar i Biosynth samt Nanosep. Ett vetenskapligt råd
bildades.
2004. Investeringar genomfördes i Karocell Tissue Engineering. Styrelse och organisation förstärktes. Bolagets aktie noterades på NGM Equity 23 juni.
2005. IM-Medico förvärvades i april .
2006. I början av 2006 tillträdde Ingemar Kihlström som ordförande och Sverker Littorin som VD.
Littorin var tidigare ordförande och Kihlström styrelseledamot i New Science. Räkenskapsperioden ändras till 1 maj–30 april. Quickels Systems förvärvades i april, DunMedic i juni och
Unimedic i oktober. I juli flyttade handeln i bolagets aktie från NGM Equity till First North.
2007. Gewa med dotterbolaget Gewab förvärvades i april 2007.
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Unimedic
Unimedic AB är en av Nordens största kontraktstillverkare av flytande läkemedel.
Bolaget grundades 1992 i Matfors utanför Sundsvall och konsoliderades 6 oktober
2006 i New Science.
Omsättningen för kalenderåret (2006-01-01 till 2006-12-31) uppgick till 93,4 MSEK och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, finansnetto och skatt (EBITDA) uppgick till 8,9 MSEK. För att anpassa
redovisningsperioden till New Science omfattar Unimedics officiella årsredovisning en 16-månadersperiod
enligt vilken omsättningen uppgick till 127,6 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) till 12,6 MSEK. Antalet
anställda den sista april 2007 uppgick till 63. Under perioden har investeringar tagits om sammanlagt
6 MSEK, främst i ett nytt affärssystem och nya produktionslinjer.

Produkter
De viktigaste produkterna är idag hostmediciner, acnelösningar, dentalprodukter, munvatten, steriliseringsprodukter och magmedicin. Hälsoprodukter, läkemedel och sterila produkter levereras i flaskor och
ampuller som kan gå direkt till butik. Serierna är för det mesta korta och hanteringen är rationell, ”just-intime”, vilket svarar mot högt ställda krav från kunderna.
Bolaget har moderna produktionslinjer och välutrustade laboratorier för kemiska och mikrobiologiska analyser från råvara till slutprodukt. Verksamheten svarar mot EU:s krav på läkemedelsproduktion benämnt GMP, ”Good Manufacturing Practice”. GMP beskriver hur tillverkning av läkemedel ska bedrivas
samt hur anläggningar och kringsystem ska designas och byggas.

Marknad och position
Kunderna är främst större läkemedelsföretag och marknaden är Norden med merparten av kunderna i
Sverige och Finland. De mest betydande idag är ACO, Antula Healthcare, Fresenius Kabi, Ipex, McNeal,
Meda, Merck, Recip och Schering.
De korta serierna kräver en mycket flexibel och effektiv produktion, ett antal produktionslinjer och en så
pass komplex beredning att det lett till att stora tillverkare lagt ned produktion av flytande läkemedel. Denna utveckling väntas fortsätta, vilket gynnar producenter som Unimedic.
Kundrelationerna är mycket långa och under de 15 år som bolaget varit verksamt har ingen kund sagt
upp samarbetet för att flytta produktionen till någon annan aktör.
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Utsikter
Unimedic har vuxit till en ledande aktör på den nordiska marknaden. Avsikten är att ytterligare stärka
denna position och dessutom rikta sig till företag utanför Norden. Hittills har bolaget inte haft någon aktiv
marknadsföring och försäljning utan kontrakten har ofta tagits på förfrågan från kunderna. Under de
närmaste åren är avsikten att en marknadsfunktion ska byggas upp som kan bidra till en snabbare tillväxt
och ökade resultat.
För att klara nuvarande och framtida expansion har bolaget tagit ett nytt affärssystem i bruk samt nya
produktionslinjer som ökar produktionskapaciteten. Under sommaren och hösten kommer två större beredningstankar samt ett större lager att tas i bruk.
En drivkraft i marknaden är den väntade avregleringen av det svenska apoteksmonopolet. Det väntas
öppna för fler producenter och försäljare av hälsoprodukter och läkemedel vilket kan gynna tillverkare som
Unimedic. Utvecklingen mot många aktörer som säljer receptfria läkemedel är en av orsakerna till att bolaget nu ser över möjligheten att bygga upp en marknadsorganisation.
Bolaget avser också att inleda produktion av egna produkter. Kravet är dock att dessa inte ska konkurrera med kundernas produktsortiment. New Science har bildat ett joint venture med RayClinic benämnt Oncolution AB.

Unimedic AB VD Lennart Leyonberg
Januari 2006–december 2006
Omsättning, MSEK
Rörelseresultat (EBITA), MSEK
Antal anställda 31 april 2007
Andel av röster och kapital, %
Investerat kapital, MSEK
(Inklusive förvärvskostnader)

93,4
8,9
59
100
30

Oncolution
Oncolution AB är ett nybildat produktutvecklingsbolag inledningsvis ägt av New Science till 50 procent
och Ray Clinic till 50 procent. Oncolution ska utveckla flytande läkemedel som kan tillverkas av Unimedic.
Bolaget ska utveckla produkter som lindrar bieffekter av cancerbehandling som näringsbrist, brännsår efter bestrålning, bristande salivproduktion med mera och som därmed ökar livskvaliteten för dessa patienter.
Den 17 september 2007 tillträder Ola Levin som VD i bolaget med uppgift att utveckla verksamheten
och samordna de bägge ägarnas kunnande inom cancerbehandling och produktion av flytande läkemedel. Han har bland annat tidigare varit VD i läkemedelsbolaget Nycomed Sverige.
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GEWA
Gewa är ett välkänt företag inom området hjälpmedel för personer med funktionshinder. Bolaget etablerades 1973 och förvärvades av New Science 26
april 2007. Ledningen är densamma som före förvärvet.
Under de senaste åren har Gewa redovisat en god tillväxt och en positiv resultatutveckling. Inte minst i
Sverige som svarade för 62 procent av den totala omsättningen. 2006 uppgick omsättningen till 46,5
MSEK med ett rörelseresultat om 7.1 MSEK (EBITDA). Vid årets slut fanns sammanlagt 33 anställda,
varav 13 i det helägda produktionsbolaget Gewab i Uppsala. Gewas resultat konsolideras i New Science
från innevarade verksamhetsår.
Egna representanter finns i 15 europeiska länder samt i USA, Kanada och Australien.
Gewa äger 18 procent i Handitek som sedan 1989 utvecklar hjälpmedel för personer med kognitiva
funktionshinder som utvecklingsstörning, hjärnskador och en lång rad andra tillstånd. Grundarna arbetar i
företaget som idag har fem anställda. Handiteks produkter säljs främst genom Gewas nätverk.

Produkter
Verksamheten startade för drygt tre decennier sedan med utvecklingen av en bladvändare. Med hjälp
av den kan personer som har svårt att använda händerna ändå läsa tidningar och böcker. Bladvändaren
finns fortfarande kvar i sortimentet men idag genereras nästan hela omsättningen av elektroniska produkter varav merparten både utvecklas och tillverkas av bolaget.
Hälften av omsättningen och en betydande del av resultatet kommer från produkter för vad som benämns omgivningskontroll. Dessa används för att anpassa bostaden hos personer med funktionshinder.
Med hjälp av en IR-sändare kan yngre rörelsehindrade och äldre styra dörrar, lampor, TV, telefon, hissar
med mera. Detta är det centrala produktområdet. Tekniken utvecklas i bolaget och produkterna tillverkas
i den egna fabriken. Konceptet kallas av Gewa för ”Smart House”, det smarta boendet för personer med
rörelsehinder.
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Produkter för telefoni, kommunikation, texttelefoner för hörselskadade och handdatorer med syntetiskt
tal för talskadade, svarar för en fjärdedel av omsättningen. Anpassning av datorer till handikappade är
ytterligare ett produktområde.
Den enskilt största produkten omsättningsmässigt är Handi, ett specialutvecklat planeringshjälpmedel
med en handdator som plattform avsett för personer med kognitiva funktionshinder.

Marknad och position
Gewa arbetar inom en liten sektor av hjälpmedelsbranschen och är den självklara marknadsledaren i
Sverige och internationellt inom området omgivningskontroll. Positionen är stark även i andra nischer, inte
minst när det gäller hjälpmedel vid kognitiva funktionshinder.
De stora kunderna är landsting, kommuner, företag som arbetar med dörrautomatik, rehabföretag
med flera. Kundrelationerna är oftast mycket långa och Gewa har ett mycket stabilt samarbete med kunder och huvudmän.
Produktserierna är oftast mycket korta vilket inneburit att tänkbara konkurrenter, som stora företag
inom bland annat elektronik, IT och handkapphjälpmedel, hittills visat ett svagt intresse för de områden
där Gewa är verksamt. Konkurrenterna är i stället främst mindre företag. De korta serierna är också anledningen till att bolaget tillverkar produkter i egen regi. Att lägga ut mycket korta serier på legotillverkare i
Sverige eller utomlands bli ofta dyrare och kan medföra problem.

Utsikter
I takt med en åldrande befolkning och förändrade samhällssystem väntas marknaden för bolagets produkter växa i många länder. Med New Science som ny ägare är det möjligt för Gewa att från 2007 intensifiera
marknadsbearbetningen både i Sverige och utomlands. Inte minst inom området omgivningskontroll, som
trots att tekniken har funnits i många år, är en marknad i sin linda i många länder.
Därutöver kommer Gewa att inventera de befintliga marknaderna med avsikt att vidareutveckla verksamheten utanför Sverige. Bolaget är också ständigt på jakt efter nya länder där egen verksamhet kan
etableras eller där det finns möjlighet att knyta upp duktiga återförsäljare. Gewa, eller dess ägare New
Science, överväger även förvärv av lämpliga bolag som kompletterar verksamheten på befintliga och nya
marknader. Två länder med en åldrande befolkning som bedöms som intressanta för att etablera distribution är Japan och Korea.

Gewa AB Koncernen VD Peter Örjes
Januari 2006–december 2006
Omsättning 2006, MSEK
Rörelseresultat (EBITDA), MSEK
Antal anställda 31 december 2006
Andel av röster och kapital, %
Investerat kapital, MSEK
(Inklusive förvärvskostnader)

46,5
7,1
33
100
38,4
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IM-Medico, DunMedic, Quickels Systems
De tre bolagen IM-Medico, DunMedic och Quickels Systems har idag gemensam ledning, marknadsföring och försäljning. DunMedics verksamhet har
överförts till IM-Medico och Quickels är i sin tur starkt integrerat i IM-Medico,
varför dessa tre bolag nedan presenteras som ett enda.
IM-Medico är ett försäljningsbolag för sjukvårdsteknik med viss egen utveckling. Produktsortimentet riktas
primärt till hjärt- och lungsjukvård. Bolaget bildades 1987 och förvärvades av New Science i februari
2005. Quickels bildades 1999 och förvärvades i april 2006. Samma månad förvärvades DunMedic som
bildades 2003.
Under 2006 har stora investeringar tagits i IM-Medico, främst för att stärka den gemensamma säljorganisationen på nordisk basis, men även för att erhålla en certifiering i enlighet med kvalitets- och miljöstyrningssystemet FR 2000. Certifieringen är en konkurrensfördel för att kunna teckna avtal i centrala
upphandlingar med bland annat svenska landsting. På produktnivå har investeringar tagits i en ny generation sjukvårdsväskor med mera. Exporten svarade för 9 procent av omsättningen i IM-Medico.
Quickels är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av vakuumelektroder för EKG-mätningar. Företaget har försäljning i samtliga europeiska länder och viss export utanför Europa. De enskilt största marknaderna är Sverige, Tyskland, Frankrike och Finland. Cirka 70 procent av tillverkningen går på export. I Finland äger företaget 25 procent i försäljningsbolaget Quickels Oy. Fristående distributörer finns i
Tyskland, Frankrike, Norge, Belgien, Holland, Luxemburg, Schweiz och Island.
Omsättningen för räkenskapsåret 2006/2007 uppgick sammantaget i de tre bolagen, IM-Medico, DunMedic samt Quickels Systems till 28,6 MSEK. Antalet anställda uppgick sammantaget till 11 personer.

Produkter
IM-Medico säljer mobila sjukvårdsutrustningar med produkter som sjukvårdsväskor, förbandsmateriel,
andningsvård, specialutrustning för att stabilisera personer med rygg- och nackskador på olycksplatsen,
olika pulsmätare med mera. IM-Medico har ingen egen produktion men tar ofta en aktiv roll i produktutvecklingen.
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Den nya generationens sjukvårdsväskor har tagits fram i nära samarbete med olika användargrupper.
Även tillverkaren av väskorna, Sacci AB, deltar i utvecklingen. Väskorna är främst avsedda för akutsjukvård och lungsjukvård. IM-Medico utrustar väskorna enligt kundens specifikationer ur bolagets breda
produktsortiment för akutsjukvård.
IM-Medico levererar även akutmedicinsk utrustning i nyckelfärdiga projekt, både nationellt och internationellt. Senast har bolaget i samarbete med Swedroad utrustat polisen och sjukvården i en region i Albanien med sjukvårdsutrustning.
DuniMedic har tillfört en agentur med produkter inom hjärt- och lungområdet som spirometriinstrument
för att mäta lungålder, lungkapacitet och laktosintolerans, samt EKG som kan kopplas till en bärbar dator.
Quickels utvecklar ett unikt, system för snabb och tillförlitlig mätning av EKG. Det består av vakuumelektroder som enkelt anbringas på kroppen och ansluts till en EKG-skrivare. Systemet är utvecklat i nära
samarbete med kardiologer, sjukvårdspersonal och tillverkare av EKG-utrustningar under det senaste decenniet. Mer än två tredjedelar av de svenska sjukhusen använder Quickels vakuumelektroder. Den främsta fördelen med systemet är att det går mycket snabbare att ta ett EKG än med traditionella elektroder.

Marknad och position
Den svenska marknaden för sjukvårdsteknik har under de senaste åren minskat något i takt med ökade
krav på besparingar i sjukvården. Det har främst drabbat de stora bolag som dominerar denna marknad,
medan vissa mindre aktörer med kostnadseffektiva och innovativa produkter redovisar en tillväxt.
IM-Medicos och Quickels produkter effektiviserar sjukvården vilket kan bidra till sänkta kostnader. Alternativt kan fler patienter behandlas inom en given ekonomisk ram. Detta är den viktigaste drivkraften på
bolagens marknad.
Marknaden för vakuumbaserade EKG-elektroder är speciell så till vida att alla tillverkare finns i Tyskland, utom just Quickels. Den största av dessa tillverkare är General Electric. Vacuumelektroder har länge
används i Tyskland och Frankrike. I de flesta andra länder i världen används traditionella elektrodsystem.
Hittills har mycket litet gjorts för att bearbeta övriga potentiella marknader. Av de tyska tillverkarna är det
få som har någon export av betydelse.

Utsikter
Tidigare såldes produkterna genom tre olika kanaler. Den gemensamma försäljningsorganisationen
möjliggör en mer kraftfull bearbetning av den svenska marknaden. Fler säljare innebär att var och en får
mindre distrikt och dessutom erbjuder varje säljare hela produktsortimentet till sina respektive kunder. Det
väntas bidra till en ökad försäljning i Sverige.
Ett antal nya produkter inom IM-Medico har väckt intresse bland potentiella köpare. DunMedic sortiment väntas också ha en stor potential på den svenska marknaden.
Den internationella distributionsorganisationen ska vidareutvecklas och arbetet med att identifiera nya
produkter fortsätta. Det gäller både egna produkter och sådana där IM-Medico kan agera som distributör.
Slutligen finns en klar ambition hos ledningen att förbättra resultatet innevarande år.

IM-Medico AB med DunMedic AB samt
Quickels Systems AB VD Christer Höög
Maj 2006–april 2007
Omsättning, MSEK
Rörelseresultat (EBITDA), MSEK
Antal anställda 31 april 2007
Andel av röster och kapital, %
Investerat kapital, MSEK
(Inklusive förvärvskostnader)

28,6
1,7
11
100
24
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Forskningsbolagen i korthet

Biosynth AB
Omsättning 2006, MSEK
0
Investerat belopp, MSEK
0,6
Andel av röster och kapital, %
28
Bokfört värde, MSEK
0,15

Arbetet med att minska engagemanget i bolaget har fortskridit och bokfört värde har
skrivits ner med 150 KSEK. Efter verksamhetsårets slut har New Science sålt sin andel av
bolaget till en forskare i Lund.

Crystal Research AB
Omsättning 2006, MSEK
Investerat belopp, MSEK
Andel av röster och kapital, %
Bokfört värde, MSEK

0
2,9
29
1,4

Crystal Research har utvecklat en teknik för industriell kristallisering av proteiner, ett avgörande steg vid viss läkemedelsutveckling. Ett egenutvecklat instrument ligger som grund
för tekniken. Bolaget har under våren erhållit USA-patent för sin teknik. Arbetet med att
utveckla en första tidig prototyp pågår inom ramen för EU-projektet LEVMAC. Ett fördjupat
samarbete med universitetet i Basel planeras.

CytoGenomics Sverige AB
Omsättning 2006, MSEK
Investerat belopp, MSEK
Andel av röster och kapital, %
Bokfört värde, MSEK

0
0,2
2
0,2

CytoGenomics erbjuder med hjälp av ett egenutvecklat analyssystem en säker och informativ cancerdiagnostik. Bolagets arbete med att utveckla instrument och metodik för att
analysera genförändringar och därmed identifiera cancer i ett mycket tidigt skede fortsätter
med goda resultat. Vid nästa tillfälle då CytoGenomics söker extern finansiering kommer
New Science möjlighet att bli en mer substantiell partner att utvärderas.

Independent Pharmaceutica AB (IPAB)
Omsättning 2006, MSEK
0
Investerat belopp, MSEK
17,5
Andel av röster och kapital, % 6,3
Bokfört värde, MSEK
16,8

IPAB utveckar ett vaccin mot nikotinberoende benämt Niccine®. Bolagets forskning är
ett av åtminstone fyra forskningsprojekt i världen som syftar till att ta fram ett vaccin mot
nikotinberoende. De forskningsmässiga riskerna är höga, men det ekonomiska utfallet kan
utvecklas exponentiellt om forskningen utvecklas väl. Fas II studierna är avsedda att påbörjas under senare delen av räkenskapsåret 2007/08.
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Karocell Tissue Engineering AB
Omsättning 2006, MSEK
Investerat belopp, MSEK
Andel av röster och kapital, %
Bokfört värde, MSEK

1,5
2,5
28
0,1

Karocell erbjuder egenutvecklade metoder att reparera och återskapa skadad vävnad, främst i
samband med brännskador och i skadade organ. Cellodlingsverksamheten för försäljning av odlade celler till brännskadekliniker och plastikkirurgiska kliniker pågår enligt plan. Karocell erbjuder
metoder att reparera och återskapa vävnad och och säljer 46 procent på export, främst till Storbritannien. Bolaget utvärderar möjligheten att utlicensiera sin teknik till andra länder i främst Asien.

Nanosep AB
Omsättning 2006, MSEK
Investerat belopp, MSEK
Andel av röster och kapital, %
Bokfört värde, MSEK

0
0,7
45
0,7

Nanosep har utvecklat en teknik för separation och analys av molekyler som möjliggör mycket begränsade provmängder och att proven inte kontamineras. Forskningen utvecklas mycket väl och
företaget har dessutom uppvaktats för samarbeten från såväl svenska som internationella aktörer.
Tekniken för att rena och analysera proteiner ska genomgå en validering av en extern part. Diskussioner förs med ett internationellt läkemedelsbolag om samarbete. Den 18 april 2007 fattade
styrelsen i riskkapitalbolaget Lumitec AB i Lund beslut om att gå in som delägare i Nanosep.

NicoNovum AB
Omsättning 2006, MSEK
Investerat belopp, MSEK
Andel av röster och kapital, %
Bokfört värde, MSEK

0
8,5
10
8,5

NicoNovum har flera nikontinersättningsproduker i långt gångna utvecklingsfaser som enligt
många bedömare är snabbare och effektivare än befintliga produkter på marknaden. Dessa
närmar sig en kommersialisering. En första registreringsansökan är inlämnad till Läkemedelsverket
och kommer under närmaste året att följas av fler. Niconovum arbetar idag med fem olika utvecklingsprojekt i Sverige. En nyemission i april 2007 tillförde bolaget 13,6 MSEK. Efter rapportperiodens utgång har NicoNovums styrelse meddelat att de överväger olika strategiska framtidsalternativ för bolaget.

New Science årsredovisning 2006/2007

17

New Science-aktien

Aktiekapitalets utveckling					
					

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet sedan bolagets bildande 2001					
					
År

Transaktion

2001

Nybildning

2002

Nyemission

2002

Nyemission

2003

Kvittningsemission

2003

Nyemission

2003

Kvittningsemission

2003

Nyemission

2003

Kvittningsemission

2003

Nyemission

2003

Fondemission

2003

Nyemission

2003

Förändring av
antalet aktier

Förändring av AK

10 000 000

100 000,00

100 000,00

10 000 000

750 000

7 500,00

107 500,00

10 750 000

126 000

1 260,00

108 760,00

10 876 000

52 500

525

109 285,00

10 928 500

294 100

2 941,00

112 226,00

11 222 600

305 900

3 059,00

115 285,00

11 528 500

1 263 470

12 634,70

127 919,70

12 791 970

836 530

8 365,30

136 285,00

13 628 500

189 000

1 890,00

138 175,00

13 817 500

Totalt AK

Totalt antal aktie r

–

414 525,00

552 700,00

13 817 500

700 200

28 008,00

580 708,00

14 517 700

Kvittningsemission

1 311 936

52 477,44

633 185,44

15 829 636

2004

Nyemission

1 515 000

60 600,00

693 785,44

17 344 636

2004

Kvittningsemission

612 400

24 496,00

718 281,44

17 957 036

2005

Nyemission

17 957 036

718 281,44

1 436 562,88

35 914 072

2005

Apportemission

500 000

20 000,00

1 456 562,88

36 414 072

2005

Apportemission

465 370

18 614,80

1 475 177,68

36 879 442

2006

Nyemission

22 127 665

885 106,6

2 360 284,28

59 007 107

2006

Kvittningsemission

2006

Apportemission

2006

Kvittningsemission

2006
2007
2007*

Apportemission

2007*

Kvittningsemission

2007*

Kvittningsemission/
tecknad konvertibel

7 379 756

295 190,24

2 655 474,52

66 386 863

11 579 784

463 191,36

3 118 665,88

77 966 647

764 000

30 560,00

3 149 225,88

78 730 647

Nyemission

3 703 704

148 148,16

3 297 374,04

82 434 351

Nyemission

22 500 000

900 000,00

4 197 374,04

104 934 351

2 961 085

118 443,40

4 315 817,44

107 895 436

746 193

29 847,72

4 345 665,16

108 641 629

7 614 555

304 582,20

4 650 247,36

116 256 184

* Dessa tre händelser är registrerade hos bolagsverket efter bokslutsdagen. I följande datum ordning 2 maj 2007, 31 maj 2007 samt 5 juni 2007.
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Ägarförhållanden
				
Tabellen nedan visar de 20 största aktieägarna per den 29 juni 2007 (samt ledningens innehav)				
					
Antal

Andel %

1

Ägare

LINC INVEST AB

13 190 005

11,3

2

HQ BANK AB

10 907 731

9,4

3

JP MORGAN BANK

5 100 000

4,4

4

IVRELL, NILS (fd delägare Unimedic)

3 636 428

3,1

5

LEYONBERG, LENNART
(VD Unimedic, fd delägare Unimedic)

3 136 428

2,7

6

NORMAN, KENTH-OLOV
(Prod.chef Unimedic, fd delägare Unimedic)

3 136 428

2,7

7

CAPMATE AB

2 100 000

1,8

8

T&S FÖRVALTNING AB

1 972 611

1,7

9

WESTSTRÖM, JAN-HÅKAN
(Grundare och fd delägare Gewa)

1 878 844

1,6

10

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

1 575 132

1,4

11

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 420 996

1,2

12

JYSKE BANK A/S

1 354 500

1,2

13

TOBIESON, KARL

1 101 819

0,9

14

EKELUND, HENRIK

1 025 890

0,9

15

SEB LIFE IRELAND 3554

1 015 000

0,9

16

BOLIN, KEN

1 000 000

0,9

17

KAMPRAD, INGVAR

1 000 000

0,9

18

DUFVA FACILITY MANAGEMENT AB

800 000

0,7

19

PERSSON, BENGT ERIK

643 000

0,6

20

SVERKER LITTORIN via bolag (VD, New Science)

640 170

0,6

23

STEN SÖDERBERG (CFO, New Science)

600 000

0,5

Övriga aktieägare
Totalt antal aktier

59 021 202

51,6

116 256 184

100,0

Aktiens utveckling 060101–070831
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New Science Svenska AB (publ) förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för New Science Svenska AB
(publ), organisationsnummer 556617-1459, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05–01–
2007-04-30.

Verksamhet
Per den 30 april består koncernen av moderbolaget New Science
Svenska AB, med helägda dotterbolagen IM-Medico Svenska AB
som under året tagit över ledning och försäljning i Quickels Systems
AB och hela verksamheten i DunMedic AB, samt Unimedic AB som
förvärvades 6 oktober 2006 och Gewa AB som förvärvades 26 april
2007. Med det sistnämnda förvärvet följde dotterbolaget Gewab AB
och en minoritetspost om 18 procent i Handitek AB.
Därutöver har New Science sedan starten byggt upp en portfölj
med minoritetsposter i sju venture-bolag inom medicin och bioteknik
varav ett, Biosynth AB, har avyttrats efter verksamhetsårets slut.
Dessa är Crystal Research AB, CytoGenomics Sverige AB, Independent Pharmaceutica AB, Nanosep AB, NicoNovum AB och Karocell
Tissue Engineering AB. Andelen av röster och kapital i de ingående
venture-företagen uppgår till mellan 2 och 45 procent.
New Science bildades 2001 som en venture capital-aktör i tidiga
skeden inom Life Science och i syfte att över tiden skapa högsta
möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag. Parallellt med att
vara en venture capital aktör har New Science under de senaste två
åren byggt upp en portfölj av mogna företag inom Life Science med
ett fokus på medicinsk teknik och läkemedelsproduktion. Dessa
företag är väl etablerade i sina nischer och redovisar positiva resultat
och bedöms ha goda framtidsutsikter.

Organisation och personal
Bolaget är organiserat i tre affärsområden där New Science Svenska
AB är moderbolag.
De rörelsedrivna mogna bolagen är organiserade i två affärsområden. Det ena benämns Läkemedel och innefattar Unimedic i Matfors
och det efter räkenskapsåret nybildade och hälftenägda Oncolution
AB. Det andra affärsområdet benämns Medicinsk teknik och
innefattar Gewa i Sollentuna, Gewab i Uppsala och Handitek i Rättvik
samt IM-Medico, DunMedic och Quickels Systems i Saltsjö-Boo.
Alla Venture capital-bolagen finns inom affärsområdet Forskning
och Utveckling.
Moderbolagets organisation är liten och flexibel och bestod vid
räkenskapsårets utgång av tre personer som aktivt arbetar med
förvaltningen av innehaven. Sverker Littorin är verkställande direktör
och ansvarar för den dagliga driften av Bolaget och den övergripande
hanteringen av portföljbolagen, främst genom ett aktivt styrelsearbete
i dessa. Sten Söderberg är finanschef och ansvarar för bolagets
redovisning och finansiering. Anna Silfverling är administrativ
assistent. Därtill knyts experter till såväl moderbolaget som
dotterbolagen i form extern styrelsekompetens samt av konsulter,
jurister och revisorer.
I koncernen var vid räkenskapsårets utgång 113 personer
anställda motsvarande 105 heltidstjänster. Av de 113 var 46 procent
män och 54 procent kvinnor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har två större förvärv genomförts. Unimedic
förvärvades 6 oktober 2006 och Gewa 26 april 2007. Unimedic
omsatte 93,4 MSEK under perioden 2006-01-01 till 2006-12-31 och

20

New Science årsredovisning 2006/2007

det förlängda räkenskapsåret, 2006-01-01 till 2007-04-30, 128 MSEK.
Unimedic hade 59 anställda under det brutna räkenskapsåret
2006/2007 och redovisade ett rörelseresultat om 8,9 MSEK (EBITDA).
Förvärvet av Gewa skedde den 26:e april med endast en verksam
arbetsdag under verksamhetsåret varför ingen resultatpåverkan
inräknats i New Science-koncernens resultat för perioden.
Därmed har bolagets portfölj av mogna vinstgivande företag inom
vad som betecknas Tillväxtportföljen vuxit till en sådan omfattning att
denna verksamhet bedöms kunna stå på egna ben. Sammantaget
omsatte dessa bolag 169 MSEK under det gångna verksamhetsåret
med ett rörelseresultat om 14,2 MSEK (EBITDA).
Under året har ledningen förberett en delning av New Science
Svenska AB i dels en aktör som investerar i mogna Life Science
företag med ett fokus på medicinsk teknik benämnt MedCap AB, dels
ett Venture Capital-bolag som investerar i Life Science-företag i tidiga
skeden där New Science namnet kommer att användas. Förslaget till
delning presenterades för styrelsen i juni 2007 och kommer att
närmare beskrivas i ett investment memorandum som tillställs
aktieägarna inför en extra bolagsstämma senare under året. I juni
2006 genomfördes en företrädesemission som tillförde New Science
22,1 MSEK före emissionskostnader. Detta för att säkerställa
finansieringen av Unimedic-förvärvet. I juli 2006 flyttade handeln i
bolagets aktie från NGM Equity till First North.
Ordinarie bolagsstämma 20 september 2006 utsåg Åsa Hedin till
ny styrelseledamot.
Vid stämman bemyndigades styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma genomföra en eller flera emissioner av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner, med bestämmelse om betalning genom
kvittning eller apport och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om totalt högst 33 000 000 aktier.
I september 2006 emitterades 11 579 784 aktier i en apportemission till aktieägarna i Unimedic. Köpeskillingen uppgick till 21,5 MSEK,
varav 10 MSEK i form av kontantbetalning och 11,5 MSEK i form av
apportemission av aktier i bolaget. En möjlig maximal tilläggsköpeskilling om 7,9 MSEK kan utfalla baserat på resultatet för 2006 och 2007.
En riktad nyemission i november 2006 om 764 000 aktier
genomfördes för att betala bolagets skuld till KELSO Konsult AB.
En riktad nyemission i november 2006 om 3 703 704 aktier tillförde
New Science 5 MSEK före emissionskostnader för att förstärka kassan
och därmed möjliggöra för mindre förvärv.
En riktad nyemission i februari 2007 om 22 500 000 aktier tillförde
New Science 33,3 MSEK före emissionskostnader, avsedd för att
säkerställa förvärvet av Gewa. Köpeskillingen uppgick till 36 MSEK
fördelat på 19 MSEK i kontantbetalning, 5 MSEK i form av aktier i
bolaget och 12 MSEK i form av konvertibler utfärdade av bolaget.
Samma månad deltog New Science med 1,3 MSEK i en nyemission
i venture-bolaget NicoNovum.
I mars 2007 tecknades en avsiktsförklaring om bildande av
Oncolution AB, ett produktutvecklingsbolag inledningsvis ägt av
RayClinic till 50 procent och New Science till 50 procent. Oncolution
ska utveckla flytande läkemedel som ska lindra bieffekter av cancerbehandling och som kan tillverkas av Unimedic.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Ett konsortium bestående av Bengt Julander via bolag, HQ Bank,
samt Karl Tobieson har förvärvat och konverterat de konvertibler som
ställdes ut till Gewas ägare om 12 MSEK jämte ränta per 28 maj
2007. Den 21 juni förvärvade ledningen och styrelsen sammantaget
2,1 miljoner optioner i New Science och den 26 juni meddelades att
det Lundabaserade riskkapitalbolaget Lumitec går in som aktieägare
i Nanosep.

Jämförelsesiffror
Från 2005-01-01 redovisas New Science som koncern. Samma år
lades räkenskapsperioden om från att mellan 2001 och 2004 följa
kalenderår till brutet räkenskapsår maj–april. Därför är föregående
räkenskapsår 16 månader och omfattar perioden 2005-01-01 till
2006-04-30.

Omsättning och resultat

och internationellt inom området omgivningskontroll med utrustning
som till stor del tillverkas av dotterbolaget Gewab. Positionen är stark
även i andra nischer, inte minst när det gäller hjälpmedel vid kognitiva
funktionshinder. Kunderna är landsting, kommuner, rehabföretag med
flera. Gewa äger 18 procent i Handitek som sedan 1989 utvecklar
hjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder som
utvecklingsstörning, hjärnskador och en lång rad andra tillstånd.

Koncernens nettoomsättning för perioden 1 maj 2006 till 30 april
2007 uppgick till 88 675 KSEK (15 270). Resultat efter skatt uppgick
till –1 881 KSEK (–5 139). Noteras bör att koncernen betalar skatt på
Unimedics resultat fram till 30 april 2007. Årets skattekostnad är
1 208 KSEK. Förvärvet av Gewa skedde den 26:e april med endast
en verksam arbetsdag under verksamhetsåret varför ingen resultatpåverkan inräknats i periodens resultat. New Science kan inte på grund
av gällande koncernbidragsregler kvitta Unimedics överskott mot
koncernens övriga underskott varför en skattekostnad sänker
resultatet med 1 164 KSEK.

Utveckling i venture-bolagen

Finansiell ställning

CytoGenomics Sverige AB
Bolagets arbete med att utveckla instrument och metodik för att
analysera genförändringar och därmed identifiera cancer i ett mycket
tidigt skede fortsätter med goda resultat. Vid nästa tillfälle då
CytoGenomics söker extern finansiering kommer New Science möjlighet att bli en mer substantiell partner att utvärderas.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 40 184
KSEK (4 014). Soliditeten uppgick till 51 (68) procent. Eget kapital
uppgick till 1,07 kronor per aktie.

MODERBOLAGET
Moderbolagets omsättning för perioden 1 maj 2006 till 30 april 2007
var 430 KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till –4 445 KSEK.
Bolaget har fordringar om totalt 2 520 KSEK på portföljbolagen.
Fordringar på dotterbolag uppgår till 2 105 KSEK. Soliditeten uppgår
till 70 procent. Eget kapital uppgår till 1,05 kronor per aktie, totalt
109 690 KSEK.

Utveckling i rörelsedrivande bolag
Unimedic AB
Unimedic är en av Nordens största kontraktstillverkare av flytande
läkemedel. Bolaget grundades 1992 i Matfors utanför Sundsvall och
tillverkar flytande mediciner och hälsoprodukter åt bland annat ett
antal större läkemedelsföretag i främst Sverige och Finland.
För att klara nuvarande och framtida expansion har bolaget tagit
ett nytt affärssystem i bruk samt nya produktionslinjer som ökar
produktionskapaciteten. Under sommaren och hösten 2007 påbörjas
arbetet som innebär att två större beredningstankar samt ett större
lager tas i bruk.
IM-Medico AB, DunMedic AB, Quickels Systems AB
De tre bolagen IM-Medico, DunMedic och Quickels Systems har idag
gemensam ledning, marknadsföring och försäljning. DunMedics
verksamhet har helt integrerats med IM-Medico. Under 2006 har
stora investeringar genomförts. Den främsta orsaken är att stärka
den gemensamma säljorganisationen på nordisk basis, men
investeringar för att erhålla certifiering i enlighet med kvalitets- och
miljöstyrningssystemet FR 2000 är också utförda.
IM-Medico är ett försäljningsbolag för sjukvårdsteknik med vissa
egna produkter bland annat akutsjukvårdsväskor och levererar även
akutmedicinsk utrustning i nyckelfärdiga projekt, både nationellt och
internationellt. Quickels Systems är en av världens ledande
utvecklare och tillverkare av vakuumelektroder för EKG-mätningar.
Gewa AB, Handitek AB
Nyförvärvet Gewa är ett välkänt företag inom området hjälpmedel för
personer med olika funktionshinder. Bolaget arbetar inom en liten
sektor av hjälpmedelsbranschen och är marknadsledaren i Sverige

Biosynth AB
Arbetet med att minska engagemanget i bolaget har fortskridit och
bokfört värde har skrivits ner med 150 KSEK. Efter verksamhetsårets
slut har New Science sålt sin andel av bolaget till en forskare i Lund.
Crystal Research AB
Bolaget har under våren erhållit USA-patent för sin avancerade
teknologi för kristallisering av proteiner. Arbetet med att utveckla en
första tidig prototyp pågår fortfarande inom ramen för EU- projektet
LEVMAC. Ett fördjupat samarbete med universitetet i Basel utvärderas.

Independent Pharmaceutica AB (IPAB)
IPAB:s forskning är ett av åtminstone fyra forskningsprojekt i världen
som syftar till att ta fram ett vaccin mot nikotinberoende. De
forskningsmässiga riskerna är höga, men det ekonomiska utfallet kan
utvecklas exponentiellt om forskningen utvecklas väl. Fas II studierna
är avsedda att påbörjas under senare delen av räkenskapsåret
2007/2008.

Karocell Tissue Engineering AB
Cellodlingsverksamheten för försäljning av produkter bestående av
odlade celler till brännskadekliniker och plastikkirurgiska kliniker
pågår enligt plan. Karocell erbjuder metoder att reparera och
återskapa vävnad och säljer 46 procent på export, främst till
Storbritannien. Bolaget utvärderar möjligheten att utlicensiera sin
teknik till andra länder i främst Asien.
Nanosep AB
Företagets forskning utvecklas mycket väl och har dessutom
uppvaktats för samarbeten från såväl svenska som internationella
företag. Bolagets teknik för att rena och analysera proteiner ska
genomgå en validering av en extern part. Diskussioner förs för
närvarande med ett internationellt läkemedelsbolag om ett samarbete. Den 18 april 2007 fattade styrelsen i riskkapitalbolaget Lumitec
AB i Lund beslut om att gå in som delägare i Nanosep.
NicoNovum AB
Utvecklingen av bolagets produkter för rökavvänjning närmar sig en
kommersialisering. En första registreringsansökan är inlämnad till
Läkemedelsverket och kommer under närmaste året att följas av fler.
Niconovum arbetar idag med fem olika utvecklingsprojekt i Sverige.
En nyemission i april 2007 tillförde bolaget 13,6 MSEK. Efter
rapportperiodens utgång har NicoNovums styrelse meddelat att de
överväger olika strategiska framtidsalternativ för bolaget.
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Miljö

Svensk Kod För Bolagsstyrning

New Science bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken
endast i Unimedics fabrik i Matfors. Tillståndet avser tillverkning av
farmaceutiska produkter. De utsläpp som sker bedöms vara av så
marginell karaktär att någon påverkan av de kemiska och biologiska
processerna i avloppsverket inte sker.
Produktionen av elektronikprodukter vid Gewabs fabrik i Uppsala
sker med största möjliga hänsyn till miljön, utan bly och andra för
miljön skadliga ämnen.
New Science har en policy som bland annat innebär att vid inköp
ska miljöaspekter och socialt ansvarstagande vägas in vid valet av
produkter och tjänster.

Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas för
bolag vars aktier är anslutna till First North. Koden är således inte
obligatorisk för New Science och Bolagets styrelse har för närvarande
inga planer på att tillämpa den annat än i de delar som styrelsen anser
har relevans för Bolaget och dess aktieägare.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående medel:
Tidigare balanserat resultat

0

Styrelsens arbete

Årets resultat

–4 922 134

Styrelsen i New Science har under räkenskapsåret bestått av fem
ledamöter och ingen suppleant. Vid ordinarie årsstämma 20
september 2006 omvaldes Ingemar Kihlström, Bengt Gerdin, Lars
Olof Nilke och Jessica Staël von Holstein, samt nyvaldes Åsa Hedin
att ersätta Sverker Littorins position i styrelsen som i egenskap av
VD, enligt Bolagets policy inte ingår i styrelsen.
Styrelsen har under året genomfört 14 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har upprättat en arbetsordning som reglerar styrelsens
arbete avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering.
Arbetsordningen behandlar bland annat styrelsens sammankomster,
arbetsfördelning inom styrelsen och vilken typ av ärenden som ska
behandlas i styrelsen. Styrelsen har upprättat en instruktion för
verkställande direktören i Bolaget, som bland annat behandlar
dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot
styrelsen.

Summa att disponera

–4 922 134

Disponeras enligt följande:
Avräknas mot reservfonden

–4 922 134

Summa disponerat resultat

–4 922 134

Stockholm den 3 september 2007

Ingemar Kihlström
Ordförande

Bengt Gerdin

Åsa Hedin

Jessica Staël von Holstein

Lars Olof Nilke

Sverker Littorin
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 3 september 2007

Carl Nordenskiöld
Auktoriserad revisor

22

New Science årsredovisning 2006/2007

Resultaträkning

Koncernen

Moderbolaget

KSEK

Not

2006/2007
1/5-06– 30/4-07
12 mån*

Nettoomsättning

1,2

88 675

15 270

404

744

275

0

26

0

88 950

15 270

430

744

–44 116

–9 055

0

0

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter

2005/2006
1/1-05– 30/4-06
16 mån*

2006/2007
1/5-06– 30/4-07
12 mån*

2005/2006
1/1-05– 30/4-06
16 mån*

Övriga externa kostnader

3,4

–16 533

–5 563

–3 025

–4 109

Personalkostnader

5,6

–26 604

–6 803

–3 672

–4 453

–1 995

–176

–32

–41

–298

–6 327

–6 299

–7 860

Av- och nedskrivning anläggningstillg.
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag

7

0

0

1280

1 349

Resultat från andelar i intresseföretag

7

–1 625

–2 773

–1 625

–2 773

Resultat från andelar i andra företag

7

1 600

3 957

1 600

3 957

358

30

308

16

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och likn. resultatposter

–708

–260

–186

–159

Resultat före skatt

–673

–5 373

–4 922

–5 469
288

Extraordinära intäkter

8

0

288

0

Skatt på årets resultat

9

–1208

–54

0

0

–1 881

–5 139

–4 922

–5 182

Årets resultat

*D
 otterbolaget IM-Medico ingår från den 14 april 2005, Quickels System från den 28 april 2006, DunMedic från den 30 juni 2006,
Unimedic från den 6 oktober 2006 samt Gewa från den 28 april 2007

Resultat per aktie före utspädning, kr

–0,02

–0,14

–0,05

–0,14

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,02

–0,13

–0,04

–0,14

Antal aktier (tusental) vid periodens slut

104 934

36 879

104 934

36 879

” inkl utestående optionsrätter

109 934

38 129

109 934

38 129
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Balansräkning

Koncernen

Moderbolaget

Not

2007
30-04-2007

2006
30-04-2006

2007
30-04-2007

2006
30-04-2006

Balanserade utvecklingskostnader

10

80

259

0

0

Patent

11

72

96

0

0

Goodwill

12

57 269

15 339

0

0

57 421

15 694

0

0

KSEK

TILLGÅNGAR

Summa immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

13

11 981

3 315

0

0

Maskiner, inventarier och verktyg

14

17 542

640

61

82

29 523

3 955

61

82

Summa materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

15

–

–

88 728

19 847

Andelar i intresseföretag

15

2 170

3 733

2 170

3 733

Andra långfristiga värdepappersinnehav

15

27 126

22 631

25 567

22 631

230

230

830

230

29 526

26 594

117 295

46 441

116 470

46 243

117 356

46 523

33 086

3 045

0

0

24 617

3 645

0

0

Andra långfristiga fordringar*
Summa finansiella anläggningstillgångar
*I moderbolagets fordran på 830 ingår fordran på koncernföretag med 600 KSEK

Summa anläggningstillgångar
Varulager

16

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

–

–

1 505

0

Fordringar hos intresseföretag

2 520

1 332

2 520

1 332

590

556

451

374

Övriga fordringar

17

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

18

2 141

830

220

543

40 184

4 014

36 436

1 846

Summa omsättningstillgångar

103 138

13 422

41 132

4 095

SUMMA TILLGÅNGAR

219 608

59 666

158 488

50 619

Kassa och bank
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Koncernen

Moderbolaget

2007
30-04-2007

2006
30-04-2006

2007
30-04-2007

2006
30-04-2006

4 197

1 475

–

–

110 457

44 202

–

–

0

0

–

–

–1 881

–5 139

–

–

112 773

40 538

–

–

Aktiekapital

–

–

4 197

1 475

Reservfond

–

–

110 415

44 202

Summa bundet eget kapital

–

–

114 612

45 677

Balanserad vinst/förlust

–

–

0

0

Överkursfond

–

–

0

0

Årets resultat

–

–

–4 922

–5 182

Summa fritt eget kapital/ansamlad förlust

–

–

–4 922

–5 182

Summa eget kapital moderbolaget

–

–

109 690

40 496

–

–

0

131
0

KSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, koncernen
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst/förlust inkl årets resultat
Summa eget kapital koncernen
Eget kapital, moderbolaget
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital/ansamlad förlust

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till kreditinstitut

19

12 789

2 500

0

Övriga långfristiga skulder

19

10 699

1 187

0

0

23 488

3 687

0

131

20

22 791

8 851

19 050

8 575

917

959

35

0

Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande

21

51 402

4 220

27 848

647

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

22

8 237

1 411

1 864

770

83 347

15 441

48 798

9 992

219 608

59 666

158 488

50 619

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande
Kortfristiga skatteskulder

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter

23

29 457

4 511

0

0

Ansvarsförbindelser

23

0

0

1 100

2 200

Synligt eget kapital per aktie

1,07

1,10

1,05

1,10

” inkl utestående optionsrätter

1,03

1,06

1,00

1,06
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Förändringar i eget kapital, koncernen

Balanserad
vinst/förlust
inkl årets
resultat

AktieKapital

Övrigt tillskjutet kapital

1 januari 2005

718

21 133

21 851

Nyemission

757

26 177

26 934

–4 661

–4 661

Reserver

Summa

Eget kapital koncernen

Nyemissionskostnader
Apportemission

1 553

1 553

Årets resultat
Eget kapital koncernen 30 april 2006

–5 139

–5 139

40 538

1 475

44 202

Nyemission 8 juni 2006

885

21 243

Kvittningsemission 27 juni 2006

295

7 085

7 380

Nyemission 10 november 2006

463

11 037

11 500

Nyemission 23 november 2006

31

776

807

Nyemission 24 november 2006

148

4 852

5 000

Nyemission 16 februari 2007

900

32 400

33 300

–5 999

–5 999

Omfört resultat från föregående år

0

–5 139

–5 139

Nyemissionskostnader

5 139
22 128

Årets resultat
Eget kapital koncernen 30 april 2007
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4 197

110 457

0

–1 881

–1 881

–1 881

112 773

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

Balanserad
vinst/förlust
inkl årets
resultat

AktieKapital

Reservfond

Eget kapital moderbolaget 1 januari 2005

718

21 133

21 851

Nyemission

757

26 177

26 934

–4 661

–4 661

1 553

1 553

Nyemissionskostnader
Apportemission

Överkursfond

Årets resultat
Eget kapital moderbolaget 30 april 2006

–5 182

–5 182

–5 182

40 496

1 475

44 202

Nyemission 8 juni 2006

885

21 243

22 128

Kvittningsemission 27 juni 2006

295

7 085

7 380

Nyemission 10 november 2006

463

11 037

11 500

Nyemission 23 november 2006

31

776

807

Nyemission 24 november 2006

148

4 852

5 000

Nyemission 16 februari 2007

900

32 400

33 300

Disp beslutad på bolagsstämma 2006

0

Summa

–5 182

Nyemissionskostnader

5 182

–5 999

–5 999

Årets resultat
Eget kapital moderbolaget 30 april 2007

4 197

110 415

0

–4 922

–4 922

–4 922

109 690

					
Aktiekapitalet består av 104 934 351 st aktier á 0,04 SEK.					
Det under 2005 beslutade optionsprogrammet till anställda och styrelseledamöter om totalt 1 250 000 aktier föll ut i maj 2006.
Ingen tecknade sig för aktier, varför aktiekapitalet är opåverkat av detta program					
Under maj och juni 2006 genomfördes en företrädesemission och en riktad kvittningsemission enligt tidigare utsänt prospekt
respektive pressmeddelanden.
Den i bundet eget kapital vid årets ingång ingående överkursfonden har enligt betämmelse i nya ABL överförts till reservfonden.
Båda redovisas i bundet eget kapital.
På ordinarie bolagsstämma den 20 september 2006 beslöt stämman att den ansamlade förlusten skulle avräknas mot överkursfonden.
Såsom ett led i införandet av ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i New Science koncernen har New Science Svenska AB
(publ), 556617-1459, vid extra bolagsstämma den 25 april 2007 emitterat totalt 5 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget
DunMedic AB, 556589-7534. DunMedic har tecknat samtliga 5 000 000 teckningsoptioner med rätt och skyldighet för bolaget att
på marknadsmässiga villkor överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner i New Science koncernen.
I enlighet med New Science aktieägarkommittés beslut har nyckelpersoner, efter räkenskapsårets utgång, erbjudits att förvärva
2 100 000 teckningsoptioner för en optionspremie uppgående till 15,6 öre per teckningsoption, d.v.s. totalt 327 600 kronor.
Optionspremien har beräknats med tillämpning av Black & Scholes formel.
Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie i New Science under perioden den 10 maj–20 augusti 2010 till en
teckningskurs om 2,70 kronor per ny aktie.					
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Kassaflödesanalyser

(KSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

Koncernen
12 mån*
Maj 06apr-07

Koncernen
16 mån
Jan 05apr-06

Moderbolaget
12 mån*
Maj 06apr-07

Moderbolaget
16 mån
Jan 05apr-06

1 697

–6 284

–6 267

–7 864

Förändringar i rörelsekapital

14 360

–2 109

27 833

–61

Kassaflöde från den löpande verksamheten

16 057

–8 393

21 566

–7 925

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–71 709

–23 351

–70 878

–20 333

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

91 822

34 719

83 902

29 065

Periodens kassaflöde

36 170

2 975

34 590

807

4 014

1 039

1 846

1 039

40 184

4 014

36 436

1 846

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

				
* Dotterbolagen DunMedic ingår från den 30 juni 2006, Unimedic från den 6 oktober 2006 samt Gewa från den 28 april 2007.		
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Noter

Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på
tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna
skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Eventuell positiv skillnad mellan anskaffningskostAllmän information		
naden för aktierna och koncernens andel av det verkliga värdet på
Bolaget New Science Svenska AB har sitt säte i Stockholm i Sverige.
den förvärvade rörelsens identifierbara tillgångar, skulder och
Huvudkontorets adress är Bragevägen 6 i Stockholm.
eventualförpliktelser redovisas som koncernmässig goodwill. Är
Bolagets verksamhet består i att köpa, förvalta och försälja fast
skillnaden negativ redovisas den direkt i resultaträkningen. 				
och lös egendom innefattande att direkt och indirekt genom dotterKoncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserde
och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. I
tillhandahålla tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra
koncernredovisningen har redovisningsprinciperna för dotterföretag, i
liknande bolag samt att driva därmed förenlig verksamhet. 			 förekommande fall, anpassats för att uppnå en enhetlig tillämpning av
Koncernen består av moderbolaget New Science Svenska AB
koncernens principer.				
samt de helägda dotterföretagen IM-Medico Svenska AB, Quickels
				
Systems AB, DunMedic AB, Unimedic AB samt Gewa AB med
Intresseföretag				
dotterbolaget Gewab AB.
Intresseföretag är företag där koncernen har ett betydande men inte
DunMedic förvärvades och konsoliderades per den 30 juni 2006.
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller aktieinnehav som
Unimedic AB förvärvades samt konsolideras i koncernen per den 6
omfattar mellan 20 och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföoktober 2006. Gewa AB med dotterföretag Gewab AB konsolideras
retag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsper den 28 april 2007 varför något resultat ej inräknats i koncernrevis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i
dovisningen.
intresseföretag inkluderar goodwill som identifierats vid förvärvet,
I de jämförande koncernräkenskaperna som omfattar tiden 2005netto efter eventuell nedskrivning.				
01-01 till 2006-04-30 (16 mån) konsolideras IM-Medico från den 14
				
april 2005 och Quickels Systems från den 28 april 2006.			 Omräkning av utländsk valuta				
Bolaget är noterat på First North.			 Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i
Årsredovisningen och koncernredovisningen för New Science
koncernen är redovisade i den valuta som används i den ekonomiska
Svenska AB (publ) för räkenskapsåret 2006-05-01 till 2007-04-30 har
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell
den 3 september 2007 godkänts för publicering enligt ett styrelsebevaluta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är
slut från den 3 september 2007.				 moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.				
Årsredovisningen och koncernredovisningen föreläggs bolagsstämTransaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt
man för fastställande den 17 september 2007.				 de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursdifferen				 ser uppkommer vid betalning av sådana poster (realiserade)
				
Fordringar och skulder i en annan valuta än den funktionella
Redovisnings- och värderingsprinciper
valutan omräknas till balansdagens kurs (orealiserade). KursdifferenKoncernens redovisningsprinciper
ser, realiserade och orealiserade, avseende poster som är hänförliga
till rörelsen redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga
rörelsekostnader medan kursdifferenser av finansiell karaktär
Allmänna principer
redovisas inom finansnettot.				
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards,
				
IFRS sådana de antagits av EU, årsredovisningslagen samt RR 30
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.			 Intäktsredovisning				
Intäkter vid försäljning av varor redovisas vid leveranstidpunkten i
De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i
enlighet med försäljnings- och fraktvillkor. 				
kraft per den 30 april 2007 bedöms inte få någon väsentlig påverkan
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning för både uppdrag på
på koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2007/2008.				
				 löpande räkning som uppdrag till fast pris. Resultatet kommer
därmed att redovisas i takt med uppdragets genomförande.
Grunder för redovisningen
Färdigställandegraden fastställs såsom förhållandet mellan nedlagda
Koncernens tillgångar och skulder har redovisats till anskaffningsvärutgifter på balansdagen och beräknade totala utgifter. 				
den förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder (inkl.
Ränteintäkter intäktsredovisas över löptiden med tillämpning av
derivatinstrument) som är värderade till verkligt värde via resultaträkeffektivräntemetoden.				
ningen. De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och
				
kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller betalas inom 12
Ersättningar till anställda				
månader. Alla andra balansposter förväntas återvinnas eller betalas
senare. 				 Koncernens planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar
				 endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer
betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När
Koncernredovisning
avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser.
I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderbolaget, vid
Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas som
räkenskapsårets utgång, direkt eller indirekt, har mer än 50 procent
kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som
av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över.
ersättningen avser. 				
Förvärvade bolag ingår i koncernen från den tidpunkt vid vilken
				
bestämmande inflytande uppnåtts och avyttrade bolag ingår i koncerLeasing				
nen till och med tidpunkten när det bestämmande inflytandet förloras.
Leasing av anläggningstillgångar där leastagaren i allt väsentligt står
Endast den del av dotterföretagets kapital som intjänats efter
för risker och förmåner som normalt är förknippade med ett direkt
förvärvet ingår i koncernens egna kapital.
ägande klassificeras som finansiell leasing. Leasing av tillgångar där
leasgivaren i allt väsentligt kvarstår som ägare av tillgången
klassificeras som operationell leasing. Leasingavgiften kostnadsföres
linjärt över leasingperioden. I moderbolaget klassificeras all leasing
som operationell.				
				

Not 1

Allmän information, redovisningsoch värderingsprinciper.
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Skatt				
Redovisning av skatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt.
För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas tillhörande
skatt i resultaträkningen och för poster som redovisas direkt mot eget
kapital redovisas skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära
skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en
tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan
skillnad kan uppkomma till exempel vid en upp- eller nedskrivning av
en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt
mellan enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot
vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.				
				

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och patent				
Utgifter för utvecklingsarbeten och patent redovisas som immateriell
tillgång då följande kriterier är uppfyllda: 				
• d et är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,		
• d et är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska
fördelar,
• utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
De utgifter som inte uppfyller kriterierna ovan kostnadsföres när de
förvärvas eller upparbetas internt. Eventuella lånekostnader ingår inte
i anskaffningsvärdet utan kostnadsföres löpande.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och patent har en
begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningen sker linjärt
över den bedömda nyttjandeperioden på 5 år.				
				
Goodwill				
Representerar den del av förvärvskostnaden som överstiger verkliga
värdet på förvärvsdagen av de identifierbara nettotillgångarna i
förvärvade dotterbolag. Goodwill prövas årligen, eller så snart
indikation finns på värdenedgång, för att identifiera eventuellt
nedskrivningsbehov. Redovisning sker till anskaffningsvärdet minskat
med eventuella ackumulerade nedskrivningar.				
				

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. 				
Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag
för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod.
Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras
vid behov. Avskrivningarna baseras på följande nyttjandeperioder:				
				
Byggnader 50 år
40–50 år			
Maskiner, inventarier och verktyg 3–10 år
5 år			
				
				

Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande
kategorier. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats. 				
				
Finansiella tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen				
Denna klass av finansiella instrument utgörs av finansiella tillgångar
och skulder som innehas för handel. En finansiell tillgång eller skuld
klassas i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte att
säljas inom kort. Derivatinstrument ingår alltid i denna klass utom i
det fall derivatet utgör en del i en säkringstransaktion. 				
				
Finansiella tillgångar som hålles till förfall				
Finansiella tillgångar i kategorin som hålls till förfall är anskaffade med
avsikt och finansiell förmåga att behållas till förfallotidpunkten. Dessa
finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.				
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Finansiella tillgångar som kan säljas				
I denna klass återfinns finansiella tillgångar som kan säljas och som
inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till
verkligt värde och värdeförändringen redovisas över eget kapital. 				
				
Lånefordringar och kundfordringar				
Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och
innehas utan handelssyfte. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med
eventuell reservering för värdeminskning.				
				
Låneskulder och leverantörsskulder				
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas inledningsvis till
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. 				
Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på
affärsdagen, d v s den dag då bindande avtal ingås. Samtliga
finansiella instrument vilka inte värderas till verkligt värde, värderas
inledningsvis till anskaffningskostnad plus transaktionskostnader. 				
				

Nedskrivningar
Tillgångar med obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs
av prövas för nedskrivning om indikation finns. Nedskrivning sker till
återvinningsvärdet om detta är lägre än redovisat värde. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. Återvinningsvärdet är det
högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet beräknas genom en uppskattning av framtida in- och utbetalningar, vilka diskonteras till nuvärde.				
				

Varulager		
Råvaror samt köpta hel- och halvfabrikat har värderats till det lägsta
av anskaffningsvärdet och beräknat nettoförsäljningsvärdet.
Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas
tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta kostnader.
Generellt avdrag, inkuransavdrag har gjorts varefter värdet ej bedöms
överstiga beräknat nettoförsäljningsvärde.				
				

Avsättningar
Som avsättning redovisas legala eller informella förpliktelser som är
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till
belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. 				
				

Emissionskostnader
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya
aktier eller optioner redovisas i eget kapital som ett avdrag från
emissionslikviden.				

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden
varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är
utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas
på en öppen marknad till kända belopp och har en återstående löptid
på mindre än tre månader från anskaffningstidpunkten.				
				

Närstående och närståendetransaktioner
Moderbolaget har närståenderelation till sina koncern- och intresseföretag. Dessutom är styrelseledamöter och ledande befattningshavare närstående till bolaget. Upplysningar lämnas om de transaktioner som finns med ovan nämnda.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden,
vilka påverkar redovisade värden. Följden blir att redovisade belopp i
dessa fall sällan kommer att motsvara de verkliga beloppen. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden under kommande
räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.
				

Moderbolagets redovisningsprinciper

Skatter

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning
för juridiska personer. Tillämpade principer är oförändrade i
jämförelse med föregående år. I de fall moderbolaget tillämpar andra
redovisningsprinciper än koncernen anges detta nedan. 				
				

I moderbolaget finns inga obeskattade reserver. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld
och eget kapital.				
				

Finansiella instrument

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej
erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det
innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera
koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel
efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.							
Koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas som
en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella
skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag
och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade
vinstmedel.

Moderbolaget tillämpar inte värderingsreglerna i IAS 39. Vad som i
övrigt skrivits om finansiella instrument gäller dock även i moderbolaget. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till
anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.				
				

Leasing
I moderbolaget klassificeras all leasing som operationell.				
				

Koncernbidrag och aktieägartillskott

				

Not 2

Verksamhetsgrenar/affärsområden

Nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhetsgren/affärsområde				
Koncernen

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

Nettoomsättning

59 484

0

0

0

Rörelsekostnader

54 411

0

0

0

5 073

0

0

0

Nettoomsättning

29 036

14 526

0

0

Rörelsekostnader

28 068

12 993

0

0

968

1 533

0

0

Läkemedel
(Unimedic, 6 okt 2006–30 april 2007)

Rörelseresultat

Medicinsk Teknik
(IM-Medico, Quickels, DunMedic)

Rörelseresultat

Forskning och utveckling mm
(Moderbolag Intressebolag samt övriga innehav)
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat

Summa rörelseresultat

Not 3

430

744

430

744

6 769

8 604

6 729

8 604

–6 339

–7 860

–6 299

–7 860

–298

–6 327

–6 299

–7 860

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

322

151

196

133

70

56

70

43

Ersättning till revisorer
Koncernen

Revisionsarvode
Ersättning för andra uppdrag

Moderbolaget

				
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.				
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Not 4

Leasingkostnader
Koncernen

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

311

132

55

28

–inom ett år

215

142

37

37

–senare än ett år men inom fem år

218

209

16

53

0

0

0

0

433

351

53

90

Årets leasingkostnader
Återstående leasingavgifter
som förfaller enligt följande

–senare än fem år

Summa återstående leasingavgifter

Not 5

Antal anställda
Koncernen

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

Kvinnor

58

3

1

1

Män

47

5

2

3

105*

8

3

4

Totalt antal anställda

Observera att siffrorna ovan inkluderar 32 anställda i Gewa-koncernen, 11 kvinnor och 21 män, som förvärvades 26 april 2007.
* Avser helårsanställda.				
				

Not 6

Ersättning till anställda

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare				
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i enlighet med bolagsstämmans beslut. För personer med anställning i koncernen utgår inte
särskilt arvode för representation i styrelsen. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön,
övriga förmåner och pensionsförmån. Med andra ledande befattningshavare avses dotterbolagens verkställande direktörer samt koncernens
finanschef. Samtliga ersättningar bedöms vara marknadsmässiga. Inga bindande avtal avseende konsulttjänster finns för någon styrelseledamot.
Förändringar i avtal med verkställande direktören förhandlas direkt med styrelsens ordförande. Ansvarig för motsvarande förhandling med
andra ledande befattningshavare är verkställande direktören. Inga finansiella instrument har använts som ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare.
Ersättning för särskilda konsulttjänster har utgått till styrelseordförande i moderbolaget med 117 KSEK.				
Pensioner:				
Anställda i moderbolaget har rätt till pension i enlighet med den så kallade ITP planen eller därtill motsvarande premiebestämd pension.
Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till nuvarande eller före detta anställda.				
Avtalet med VD löper med en ömsesidig uppsägningstid av 8 månader. Avtalen med VD för dotterföretagen IM-Medico, Quickels Systems
samt DunMedic löper med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Avtalet med VD för dotterföretaget Unimedic löper med en
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Ett särskilt optionsprogram för ledande befattningshavare i koncernen har införts i slutet av
räkenskapsåret och beskrivs på sidan 27.				
Koncernen

Löner och andra ersättningar

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

600

300

480

300

Verkställande direktör och koncernchef

936

1 202

936

1 202

Övriga ledande befattningshavare i moderbolaget

526

532

526

532

1 386

835

–

–

Övriga anställda

14 029

1 480

390

751

Summa

17 477

4 349

2 332

2 785

Pensionskostnader för verkställande direktör och koncernchef

368

693

368

693

Pensionskostnader övriga ledande befattningshavare i moderbolaget

101

0

101

0

Pensionskostnader verkställande direktörer i dotterbolag

349

160

–

–

Pensionskostnader övriga anställda

1 105

37

0

0

Sociala avgifter enligt lag och avtal

6 407

1 482

842

932

Summa

8 330

2 372

1 311

1 625

Styrelsen

Verkställande direktörer i dotterbolag

Sociala kostnader
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I sociala avgifter enligt lag och avtal ingår särskild löneskatt				

Not 7
Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag
				
Koncernen

Namn

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

IM-Medico Svenska AB

–

–

720

1 349

Quickels Systems AB

–

–

560

0

DunMedic AB

–

–

0

0

Unimedic AB

–

–

0

0

Gewa AB(inkl Gewab AB)

–

–

0

0

Summa dotterföretag

–

–

1 280

1 349

–369

Dotterföretag

Intresseföretag
Biosynth AB

–162

–369

–162

–1 463

0

–1 463

0

Karocell Tissue Engineering AB

0

–2 516

0

–2 516

Nanosep AB

0

112

0

112

–1 625

–2 773

–1 625

–2 773

0

0

0

0

Crystal Research AB

Summa intresseföretag

Övriga företag
CytoGenomics Sverige AB
Independent Pharmaceutica AB

1 600

2 655

1 600

2 655

NicoNovum AB

0

1 302

0

1 302

Gewa UK, GB

0

0

–

–

Handitek AB

0

0

–

–

Summa övriga företag
1 600
3 957
				

1 600

3 957

Not 8

Extraordinära intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

–

–

0

288

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

Aktuell skatt

449

63

0

0

Uppskjuten skatt

759

-9

0

0

Ersättning för optionsrätter

				

Not 9

Skatt
Koncernen

Moderbolaget

Skatt på årets resultat

Summa
1 208
54
0
0
				
Vid räkenskapsårets utgång fanns skattemässiga underskottsavdrag på cirka 21 133 KSEK varav moderbolaget 21 033 KSEK. Någon
uppskjuten skattefordran har inte beaktats då det är osäkert när de skattmässiga underskottsavdragen ska kunna nyttjas. Underskottsavdragen löper utan tidsbegränsning.				
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Not 10

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncernen
2006/2007

Ingående anskaffningsvärde
Rörelseförvärv
Årets inköp
Årets försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Rörelseförvärv
Ingående avskrivning på sålda tillgångar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående bokfört värde

Not 11

Moderbolaget
2005/2006

2006/2007

2005/2006

1 573

0

0

0

0

1 573

0

0

65

0

0

0

0

0

0

0

1 638

1 573

0

0

–1 314

0

0

0

0

–1 314

0

0

0

0

0

0

–244

0

0

0

–1 558

–1 314

0

0

80

259

0

0

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

635

0

0

0

Patent
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Rörelseförvärv
Årets inköp
Årets försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

Moderbolaget

0

635

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

661

635

0

0

–538

0

0

0

Rörelseförvärv

0

–538

0

0

Ingående avskrivning på sålda tillgångar

0

0

0

0

–51

0

0

0

–589

–538

0

0

72

97

0

0

2005/2006

2006/2007

2005/2006

Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående bokfört värde

Not 12

Goodwill
Koncernen
2006/2007

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde

15 339

0

–

–

Rörelseförvärv

41 930

15 339

–

–

0

0

–

–

Årets försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

57 269

15 339

–

–

Ingående nedskrivningar

0

0

–

–

Ingående nedskrivning på sålda tillgångar

0

0

–

–

Årets nedskrivningar

0

0

–

–

Utgående nedskrivningar

0

0

–

–

Utgående bokfört värde
57 269
15 339
–
–
				
Goodwill i koncernen avser förvärv av IM-Medico Svenska AB, 13 000 KSEK, Quickels Systems AB, 2 339 KSEK, DunMedic AB, 380 KSEK,
Unimedic AB, 18 876 KSEK samt Gewa AB med dotterbolaget Gewab AB, 22 674 KSEK.				
Goodwill posten bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och har vid räkenskapsårets utgång ett beräknat värde som inte understiger
bokfört värde.				
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Not 13

Byggnader och mark
Koncernen
2006/2007

Moderbolaget
2005/2006

2006/2007

2005/2006

Ingående anskaffningsvärde

3 752

0

0

0

Rörelseförvärv

9 335

3 752

0

0

13 087

3 752

0

0

Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

–436

0

0

0

Rörelseförvärv

–586

–353

0

0

–84

–84

0

0

Utgående avskrivningar enligt plan

–1 106

–437

0

0

Utgående bokfört värde

11 981

3 315

0

0

3 605

1 449

0

0

450

450

0

0

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

27 379

105

160

105

Årets avskrivningar enligt plan

Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark

				

Not 14

Maskiner, inventarier och verktyg

				
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

Moderbolaget

6 397

255

11

55

Rörelseförvärv

12 393

409

0

0

Årets försäljning/utrangering

–1 455

0

0

0

Utgående anskaffningsvärde

44 714

769

171

160

Ingående avskrivningar

–14 765

–37

–78

–37

Rörelseförvärv

–10 604

0

0

0

1 317

0

0

0

–3 120

–92

–32

–41

Ingående avskrivning på sålda tillgångar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan

–27 172

–129

–110

–78

Ingående avskrivningar utöver plan

–

–

0

0

Årets förändring avskrivning utöver plan

–

–

0

0

Utgående avskrivningar utöver plan

–

–

0

0

17 542

640

61

82

Utgående bokfört värde
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Not 15

Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag

Värden i årets bokslut per 2007-04-30
Antal

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Ägarandel, %

IM-Medico Svenska AB

1 000

17 727

16 227

100

Quickels Systems AB

2 000

3 620

3 620

100

DunMedic AB

1 000

489

489

100

7 500

29 983

29 983

100

13 500

38 409

38 409

100

90 228

88 728

Namn

Dotterföretag

Unimedic AB
Gewa AB(inkl Gewab AB)
Summa dotterföretag

Intresseföretag
Biosynth AB

280

695

0

28

Crystal Research AB

666

2 863

1 400

29

Karocell Tissue Engineering AB

39 200

2 499

100

28

Nanosep AB

45 000

670

670

45

6 727

2 170

Summa intresseföretag

Övriga företag
CytoGenomics Sverige AB
Independent Pharmaceutica AB
NicoNovum AB

2 000

209

209

2

2 278 850

17 462

16 860

6,3

644 608

8 498

8 498

10

Gewa UK, GB

950

13

13

19

Handitek AB

180

18

1 660

1 546

Summa övriga företag

27 842

27 126

varav moderbolaget

26 169

25 567

124 797

118 024

123 124

116 465

Antal

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Ägarandel, %

IM-Medico Svenska AB

1 000

17 727

16 227

100

Quickels Systems AB

2 000

3 620

3 620

100

21 347

19 847

Summa aktier och andelar
varav moderbolaget

Värden i föregående års bokslut per 2006-04-30
Namn

Dotterföretag

Summa dotterföretag

Intresseföretag
Biosynth AB

280

645

100

28

Crystal Research AB

666

2 863

2 863

29

Karocell Tissue Engineering AB

39 200

2 499

100

28

Nanosep AB

45 000

670

670

45

6 677

3 733

Summa intresseföretag

Övriga företag
CytoGenomics Sverige AB

2 000

209

209

2 278 850

17 462

15 260

7

586 008

7 162

7 162

10

Summa övriga företag

24 833

22 631

Summa aktier och andelar

52 857

46 211

Independent Pharmaceutica AB
NicoNovum AB
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Not 16

Varulager

				
Koncernen

Råvaror och förnödenheter

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

16 929

3 045

0

0

Varor under tillverkning

7 771

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

8 386

0

0

0

33 086

3 045

0

0

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

–

–

0

5

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

1 976

830

220

543

Summa

Not 17

Skattefordringar
Koncernen

Skattefordringar (ingår i övriga fordringar)

Not 18

Moderbolaget

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Moderbolaget

165

0

0

0

2 141

830

220

543

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

6 514

3 687

0

131

Förfaller efter fem år

16 974

0

0

0

Summa

23 488

0

0

131

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

19 000

8 575

19 000

8 575

3 741

213

0

0

50

63

50

0

22 791

8 851

19 050

8 575

Summa

				
				

Not 19

Långfristiga skulder
Koncernen

Förfaller efter ett år men inom fem år

Moderbolaget

				
				

Not 20

Räntebärande kortfristiga skulder
Koncernen

Kortfristiga förvärvslån
Checkräkningskredit
Övriga
Summa

Moderbolaget
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Not 21

Övriga kortfristiga skulder
Koncernen

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

18 733

0

18 733

0

7 266

0

7 266

0

Övriga

25 403

4 220

1 849

647

Summa

51 402

4 220

27 848

647

Kortfristig skuld förvärv av GEWA
Kortfristig skuld förvärv av Unimedic

Skuld om 18 733 avseende förvärv av GEWA består av 5 330 i form av emitterade aktier i New Science (2 961 085 st) registrerade 2 maj
2007, konvertibel om 12 000 vilken konverterades 5 juni 2007, resterande 1 403 är förvärvskostnader. Skuld om 7 266 avseende förvärv av
Unimedic består av en villkorad tilläggsköpeskilling som förväntas utfalla 2008-03-31.				
				

Not 22

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

Upplupna lönerelaterade kostnader

6 203

Övriga upplupna kostnader

2 034

Summa

8 237

Not 23

2006/2007

2005/2006

902

591

428

509

1 273

342

1 411

1 864

770

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Koncernen

Ställda säkerheter

Moderbolaget

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

Fastighetsinteckningar

6 675

2 500

0

0

varav för skuld til kreditinstitut

6 675

2 500

0

0

Företagsinteckningar

22 110

2 000

0

0

varav för skuld til kreditinstitut

22 110

2 000

0

0

672

0

0

0

0

11

0

0

29 457

4 511

0

0

2005/2006

2006/2007

2005/2006

Maskiner och inventarier-äganderättsförbehåll
Pant i bankräkning
Summa

Koncernen

Ansvarsförbindelser

2006/2007

Moderbolaget

Quickels Systems AB, låneansvar

–

–

1 100

2 200

Summa

0

0

1 100

2 200

Not 24

Transaktioner med närstående

Transaktioner med styrelseledamöter redovisas i not 6 ”Ersättning till anställda”.
Inga inköp eller försäljningar har förevarit mellan moderbolag och dotterbolag.

38

New Science årsredovisning 2006/2007

Not 25

Rörelseförvärv

Nedanstående uppgifter om förvärvade nettotillgångar är att se som preliminära.				
Gewa

Köpeskilling
Direkta kostnader i samband med förvärvet
Sammanlagd köpeskilling
Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar exkl goodwill

Unimedic

DunMedic

36 330

29 000

2 079

984

174
0

38 409

29 984

174

–15 735

–11 108

206

Summa goodwill
22 674
18 876
380
				
Goodwillen utgörs av synergier som väntas uppnås till följd av framförallt ökade försäljningsvolymer, men även till viss del lägre kostnader.
			
De förvärvade tillgångarna och skulderna som ingick i förvärven är följande (Mkr).
Gewa

Unimedic

DunMedic

Verkliga
värden

Förvärvade
bokförda
värden

Verkliga
värden

Förvärvade
bokförda
värden

Verkliga
värden

Förvärvade
bokförda
värden

0

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

10 539

7 411

13 222

13 222

24

24

Finansiella anläggningstillgångar

1 559

1 559

0

0

0

0

Omsättningstillgångar

26 060

19 821

18 641

18 033

441

441

Avsättning för skatter

–4 410

–1 994

–2 550

–2 380

0

0

Immateriella tillgångar inkl goodwill

Övriga avsättningar

–69

–69

0

0

0

0

Långfristiga skulder

–6 275

–6 275

–6 450

–6 450

–380

–405

Kortfristiga skulder

–11 669

–11 669

–11 755

–11 755

–291

–291

15 735

8 784

11 108

10 670

–206

–231

Förvärvade nettotillgångar

Köpeskillingen har för Gewa erlagts kontant med 19 000 KSEK, genom nyemittering av 2 961 085 aktier i Bolaget, motsvarande ett verkligt
värde om 5 330 KSEK samt genom konvertibelt lån/uppskjuten köpeskilling med 12 000 KSEK. Köpeskillingen har för Unimedic erlagts
kontant med 10 000 KSEK, genom nyemittering av 11 579 000 aktier i Bolaget, motsvarande ett verkligt värde om 11 500 KSEK samt genom
två tilläggsköpeskillingar på beräknat 7 500 KSEK. Köpeskillingen har för DunMedic erlagts kontant med 1 KR samt en beräknad tilläggsköpeskilling på 174 KSEK. Det verkliga värdet baserar sig på börskursen på transaktionsdagen.

Not 26

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk,
likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Den övergripande riskhanteringspolicy, vilken fastställts av styrelsen, är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.
Marknadsrisk				
Valutarisk:
Inköp och försäljning sker i allt väsentligt i svenska kronor varför valutaexponeringen är begränsad.
Ränterisk:
Företagets ränterisk är begränsad till banktillgodohavanden samt räntebärande skulder, vilka löper med rörlig ränta.
Prisrisk:
Företaget bedöms, i allt väsentligt, inte vara exponerat för prisrisk.
Kreditrisk
Koncernen har fastställt policys för att säkra att försäljningen sker till kunder med lämplig betalningshistorik varför kreditrisken bedöms som
balanserad.
Likviditetsrisk
Risken att koncernen får svårigheter med att finansiera åtaganden som är förknippade med finansiella instrument bedöms som rimligt låg.
Kassaflödesrisk
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är relativt stabilt under årets kvartal. De större förändringarna är normalt hänförliga till
transaktioner i samband med rörelseförvärv.

Not 27

Händelser efter balansdagen

Dotterbolaget NS Ventures har bildats men någon verksamhet har ännu inte bedrivits.
New Science har bildat ett joint venture, Oncolution AB tillsammans med RayClinic.
Lundabaserade riskkapitalbolaget Lumitec har gått in som delägare i Nanosep.
Styrelse och ledning har sammantaget förvärvat 2,1 miljoner optioner i bolaget.
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Revisorns granskningsberättelse

Till årsstämman i New Science Svenska AB (publ), Org.nr 556617-1459
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i New Science Svenska AB (publ) för räkenskapsåret 2006-05-01–
2007-04-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-handlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt
för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens 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 årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag 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.

Solna den 3 september 2007

Carl Nordenskiöld
Auktoriserad revisor
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Styrelse och ledning

Ingemar Kihlström

Åsa Hedin

Bengt Gerdin.

Lars-Olof Nilke

Jessica Stael von
Holstein

Sverker Littorin

Styrelse

LEDNING

Ingemar Kihlström
Ordförande sedan 2006. Ledamot sedan 2004. Född 1952. Docent
vid Uppsala Universitet, lång erfarenhet från läkemedels- och
affärsutveckling från Astra och Pharmacia. Tio års erfarenhet som
analytiker inom Life Science.
Styrelseordförande i Artimplant AB, Karocell Tissue Engineering
AB, Prolight Diagnostics AB. Vice ordförande i Diagenic ASA.
Styrelseledamot i Health Invest Partners AB, Kezzler AS, Niconovum
AB, Oxypharma AB, Respiratorius AB, Unimedic AB.
Aktieinnehav: Via bolag 204 000 aktier och 500 000 optioner.

Sverker Littorin
VD sedan 1 januari 2006. Född 1955. Civilekonom Handelshögskolan
i Stockholm. Tidigare bland annat marknadsdirektör på Invik
Kapitalförvaltning, VD Momentor AB, Vice VD Pharmadule AB och
Group Vice President Elekta AB.
Styrelseuppdrag inom ramen för New Science är ordförande i
Unimedic AB, Gewa AB, Gewab AB, IM-Medico AB, Quickels
Systems AB och Crystal Reserach AB. Därtill styrelseledamot i
CytoGenomics AB samt representerar New Science i styrelsen för
Swedish Care Institute AB. Externa uppdrag innefattar styrelseledamot i Independent Investment Group AB (IIG), Kungliga Automobil
Klubben (KAK), Internationella Företagare Föreningen i Sverige (IFS)
samt vice ordförande i Kommunstyrelsen i Danderyds Kommun.
Aktieinnehav: Via bolag 640 170 aktier och 800 000 optioner.

Åsa Hedin
Ledamot sedan 2006. Född 1962. Civilingenjör, direktör Elekta AB.
Styrelseledamot i Gewa AB, Kihlborg Film AB, Joy AB och Rodebjer AB.
Aktieinnehav: 0 aktier och 100 000 optioner.
Bengt Gerdin
Ledamot sedan 2005. Född 1947. Professor i intensiv- och
brännskadevård vid Uppsala Universitet och överläkare/ledningsansvarig för Brännskadeenheten vid Akademiska sjukhuset. Har tidigare
bland annat varit verksam som forskare vid avdelningen för
Experimentell Medicin, Pharmacia AB med forskning om inflammation
och ischemi som fokus.
Styrelseledamot i Oxypharma AB och Biophausia AB (publ).
Ordförande i Innoventus Project AB:s vetenskapliga råd.
Oberoende ledamot i förhållande till New Science.
Aktieinnehav: 10 000 aktier och 100 000 optioner.
Lars-Olof Nilke
Ledamot sedan 2005. Född 1942. Pol mag, civilekonom, fd VD i
stiftelsen Swecare och Swecare AB. Styrelseledamot i IM Medico AB
och Rayclinic AB. Hedersledamot i stiftelsen Swecare.
Aktieinnehav: 10 000 aktier och 100 000 optioner.
Jessica Staël von Holstein
Ledamot sedan 2005. Född 1969. Civilekonom, affärskonsult och
grundare av Cilantro Playfun AB. Tidigare bland annat VD för
Extended Capital ECG AB, Vice President Cell Network AB, VD Icon
Medialab Madrid S.A. Styrelseordförande Toworks Sverige AB och LÄR
i Värmdö AB. Styrelseledamot i Ryce Holding AB och New Nordic AB.
Aktieinnehav: 0 aktier och 100 000 optioner.

Sten Söderberg
Finanschef. Född 1970 och anställd sedan 2003. Ekonomie
Magisterexamen. Tidigare Nordea och Hemfrid AB samt VD Newimex
AB och NewTeq Svenska AB.
Styrelseledamot i Curosan AB, Impressonic AB, NewTeq Svenska
AB, Rhumbline AB, Sten Söderberg Förvaltning AB och Two Speed
Innovations AB.
Aktieinnehav: 600 000 aktier och 400 000 optioner.
Lennart Leyonberg
VD Unimedic AB. Född 1946.
Aktieinnehav: 3 136 428 aktier och 0 optioner.
Christer Höög
VD IM-Medico AB och Quickels Systems AB (drivs som ett bolag).
Född 1966.
Aktieinnehav: 0 aktier och 0 optioner.
Peter Örjes
VD Gewa AB. Född 1965.
Aktieinnehav: 0 aktier och 0 optioner.

REVISOR
Carl Nordenskiöld
Auktoriserad revisor. Född 1940. Vald 2002. Thoréns Revisionsbyrå
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Adresser

New Science
Bragevägen 6
114 26 Stockholm
Tel +46 8 34 71 10
Fax +46 8 34 71 20
www.newscience.se
info@newscience.se

Handitek
Ågatan 1
795 31 Rättvik
tel +46 248 798 980
fax +46 248 798 983
www.handitek.se
info@handitek.se

Quickels Systems
Sprängarvägen 9
132 38 Saltsjö Boo
tel +46 8 409 49 00
fax +46 8 709 00 12
www.quickels.se
info@quickels.se

Oncolution
Östermalmsgatan 6
114 26 Stockholm
tel +46 8 347110
fax +46 8 347120
info@oncolution.se

Crystal Research
Biblioteksgatan 6
111 46 Stockholm
tel +46 8 678 3710
fax +46 8 678 3710
www.crystalresearch.se
info@crystalresearch.se

IM-Medico
Kummelvägen 11
tel +46 8 678 37 10,
fax +46 8 347 120
132 39 Saltsjö Boo
www.im-medico.se
info@im-medico.se

Karocell
Biblioteksgatan 6
111 46 Stockholm
tel +46 8 678 3710
fax +46 8 678 3710
www.karocell.com
info@karocell.com

Independent Pharmaceutica
Fogdövreten 2A
171 77 Stockholm
tel +46 8 508 844 93
fax +46 8 303 423
www.Independentpharma.com
degling-wikingsson@ipab.biz

Nanosep
Biblioteksgatan 6
111 46 Stockholm
tel +46 8 678 3710
fax +46 8 678 3710
www.nanosep.se
info@nanosep.se

Niconovum
Järnvägsgatan 14, 4tr
252 25 Helsingborg
tel +46 42 152 449
fax +46 42 370 489
www.niconovum.se
info@niconovum.se

DunMedic
Bragevägen 6
114 26 Stockholm
tel +46 8 347 110
fax +46 8 347 120
www.dunmedic.se
info@dunmedic.se

CytoGenomics
Lokevägen 8
18261 Djursholm
tel 08-7558890
www.cytogenomics.se
info@cytogenomics.se

Unimedic
Storjordsvägen 2
86421 Matfors
tel +46 60 515 000
fax +46 60 515 011
www.unimedic.se
Gewa
Malmvägen 55
191 22 Sollentuna
tel +46 8 594 694 00
fax +46 8 594 694 19
texttel +46 8 594 694 18
info@gewa.se
www.gewa.se
Gewab
Lurbo
tel +46 18 288 050
fax +46 18 288 058
755 91 Uppsala
www.gewab.se
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