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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 
Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org nr 556719-9244 kallas här-
med till Årsstämma, onsdagen den 18 april 2012 kl. 14.00 på Ideon, 
Scheelevägen 15, Lund. Registrering från 13.30.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMA
(eventuellt reviderat förslag publiceras på bolagets hemsida  
senast 1:e april).

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
 samt i förekommande fall koncernredovisning och koncern  - 
 revisionsberättelse

7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
  samt i förekommande fall koncernresultaträkning och  
  koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den  
  fast  ställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
  direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Val av
  a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske

10. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission  
 av aktier

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen  
 eller bolagsordningen

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission 
av aktier (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att 
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande års-
stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller 
med bestämmelse om apport eller kvittning motsvarande samman-
lagt högst 5 000 000 aktier. Teckningskursen skall sättas avvägd i 
förhållande till marknadskursen i syfte att få in hela finansieringen. 
Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att 
finansiera bolagets fortsatta expansion. Bolagets verkställande 
direktör föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i 
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med 
registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

Lund 15 mars 2012
Enzymatica AB (publ.)
Styrelsen

TIDPUNKTER FÖR  
FINANSIELL INFORMATION

Årsredovisning 2012-04-03

Delårsrapport Q1 2012-05-24

Delårsrapport Q2 2012-08-23

Delårsrapport Q3 2012-11-22

Bokslutskommuniké 2012 2013-02-21

Bli inte snuvad 
på bröllopet!

www.coldzyme.se
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ÅRET I KORTHET

VIKTIGA HÄNDELSER 2011
• Enzymatica slutför nyemission om 7,5 miljoner kronor och listas på AktieTorget med första  
 handelsdag 14 juni. Emissionen övertecknades och bolaget fick 199 nya aktieägare
• Enzymatica går vidare från Proof-of-concept till nästa fas i det kliniska utvecklings- 
 programmet av produkter för behandling av förkylning samt dentalt plack
• Enzymatica sluter distributionsavtal med hälsofackkedjorna LIFE och Hälsokraft för  
 försäljning av produkter i Coldzyme-portföljen
• Bolaget sätter upp en klinisk studie tillsammans med Odontologiska fakulteten i Malmö  
 för att dokumentera effekten för enzymtuggummit på dental plackbildning
• Bolaget etablerar sig på Ideon Science Park i Lund under 2011
• För att öka ägarspridningen och därmed likviditeten i aktien säljer de största ägarna i  
 Enzymatica aktier till Montpelier Nordic som investerar för sina kunders räkning

FINANSIELL INFORMATION 2011
• Nettoomsättningen för verksamhetsåret uppgick till 448 313 (166 789) kronor
• Resultatet uppgick till -4 302 883 (-484 945) kronor
• Resultatet per aktie uppgick till -0,29 (-0,03) kronor per aktie
• Soliditet 68% (60%)
• Enzymatica har bytt från brutet räkenskapsår till kalenderår vilket innebär att  
 räkenskaps året 2011 endast blir åtta månader långt

 
ENZYMATICA I KORTHET

ENZYMATICA AB (PUBL)
Enzymatica AB är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registre-
ring samt marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter baserat på en paten-
terad enzymteknologi. Enzymatica noterades för handel på Aktietorget i juni 2011. Bolaget 
finns på Ideon Science Park i Lund.

ENZYMATICAS PATENTERADE ENZYMTEKNOLOGI
Enzymatica använder sig av det unika patenterade enzymet Penzyme®, ett köldanpassat 
trypsin utvunnet som biprodukt av fiskenäringen. Detta enzym har unika egenskaper som 
gör det superaktivt vid omkring 37°C, kroppstemperatur (dvs över 40 gånger högre kata-
lytisk effekt än däggdjurs trypsiner), vilket gör det mycket effektivt att bryta ner sjukdoms-
relaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier, dämpa inflammationer samt 
stimulera läkningsprocesser. Enzymatica har ett långtidsavtal, (ett 10-års samarbetsavtal), 
med den isländska patenträttsinnehavaren – Zymetech. 

Jämförelse mellan Perizyme@ och bovint trypsin i katalytisk effektivitet 
vid olika temperaturer. Substrat: toluenesulfonyl-L-arginine methyl ester
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Jämförelse mellan Perizyme@ och bovint trypsin i katalytisk effektivitet 
vid olika temperaturer. Substrat: benzoyl-L-arginine p-nitroanilide

ENZYMATICAS PRODUKTPORTFÖLJ
Enzymaticas har idag en produktportfölj, även kallad ColdZyme, som omfattar tre produkter: 
ColdZyme Munspray, Tuggummi respektive Lipbalm. Dessa produkter lanserades på mark-
naden under 2011 och de finns idag till försäljning i hälsofackhandeln. Registrering av Cold-
Zyme Munspray och PeriZyme Tuggummi förväntas vara klar under andra kvartalet 2012.

ENZYMATICAS STRATEGI
Enzymaticas strategi är att globalt utveckla, dokumentera och registrera medicintekniska 
produkter baserade på enzymteknologi och därefter öka marknadsexpansionen och distri-
butionen av produkterna genom strategiska avtal på ett antal prioriterade marknader.

VISION
Bolagets vision är att bli ett ledande globalt företag inom enzymbaserade medicinteknik-
produkter, genom att erbjuda:
• Helt nya och innovativa produkter som är attraktiva och svarar mot globala behov
• Prisöverkomliga och lättillgängliga produkter som på ett effektivt sätt bidrar till förbättrad  
 hälsa och ökat välbefinnande
• Våra medarbetare en både stimulerande och utmanande arbetsplats som inbjuder till  
 engagemang och utveckling i en positiv arbetsmiljö
• Våra investerare en stor möjlighet till långsiktig avkastning i en av världens snabbast  
 växande branscher

AFFÄRSIDÉ
Enzymaticas affärsidé är att öka livskvaliteten samt förbättra hälsa och välbefinnande genom 
att sätta kunden i centrum och erbjuda unika enzymbaserade medicintekniska produkter till 
konkurrenskraftiga priser.

Schematisk bild av 
köldanpassat trypsin.

ColdZyme-portföljen 
(Munspray, Tuggummi 
och Lipbalm)
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AFFÄRSMODELL
Enzymaticas affärsmodell bygger på i huvudsak på två intäktsflöden:

- Försäljning till slutkund/konsument via distributionsavtal
- Försäljning till företagskunder

Enzymaticas affärsmodell förändras med de förväntade registreringarna av produkter i 
ColdZyme-portföljen. Den framtida utvecklingen av modellen är en naturlig följd av kraven 
för marknadsexpansion, ökad marknadstillgänglighet (hela EU) för produkter i en registrerad 
miljö, samt bred introduktion inom apotekssortimentet i det receptfria sortimentet. Tillsam-
mans ger det förutsättning för att förändra/fokusera modellen till de mest lönsamma mark-
nadssegmenten, det betyder;  

• Medicintekniska produkter sålda direkt av Enzymatica till primärvård/sekundärvård 
• Medicintekniska produkter sålda via apotek och hälsofackhandeln
• Medicintekniska produkter sålda via co-marketing och distributörer

MARKNAD
Enzymaticas produkter i ColdZyme-portföljen lanserades under september månad i egen-
vårdssegmentet, hälsofackhandeln, bland annat genom avtal med de två största kedjorna 
inom hälsofackhandeln, LIFE och Hälsokraft. Totalt beräknas det finnas ca 500 butiker i den 
traditionella hälsofackhandeln i Sverige.

HÄLSOFACKHANDELNS POTENTIAL
Egenvårdsprodukter i hälsofackhandeln omsatte ca 2,4 miljarder kronor (2010), varav 147 mil-
joner kronor omsattes på förkylningsprodukter, 80 miljoner kronor på bland annat Hudproduk-
ter och Munhälsa, som ingick tillsammans i gruppen Övriga som omsatte 248 miljoner kronor.

Enzymatica lanserade tre produkter i hälsofackhandeln: ColdZyme Munspray, Tuggummi 
respektive Lipbalm. Dessa produkter betecknas som kosmetika- och hygienprodukter,  
respektive livsmedel. Produkterna ger en god lokal hygienisk effekt, som bibehåller mun-
håla, hals och tänder i gott skick.

ENZYMATICA
REGISTRERAD

PORTFÖLJ

APOTEK

CO-MARKETING 
/DISTRIBUTÖRER

HÄLSOFACKHANDELN

HÄLSOVÅRDSPERSONAL
KLINIKER, KOL

LÄKARE, TANDLÄKARE
SJUKSKÖTERSKOR

Ge din tandläkare 
en håltimme!

www.coldzyme.se
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ÄGARE OCH LISTNING PÅ AKTIETORGET (T O M 2011-12-31) 
Enzymatica listades på AktieTorget med första handelsdag den 14 juni 2011. Aktiekapitalet 
uppgår till 588 800 kronor fördelat på 14 720 000 antal aktier. Varje aktie ger rätt till en röst 
och medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktiens kvotvärde är 0,04 
kronor. Totalt har Enzymatica över 200 ägare. 

Största ägarna i Aktieboken (från Euroclear - per 2011-12-31**

**Uppdateras kvartalsvis

Sedan noteringen på Aktietorget till 3,40 kronor den 14 juni har aktiekursen ökat med 76,50 
procent och var på bokslutsdagen den 31 december 2011, 6,00 kronor vilket innebär att 
Enzymaticas börsvärde uppgick till 88,3 miljoner kronor. Under samma tidsperiod minskade 
Aktietorgets index med 30 procent.

Likviditeten i Enzymatica aktien per månad sedan noteringen 14 juni 2011.

 

• Den totala omsättningen sedan notering fram till och med den 31 december 2011  
 uppgick till 10 628 059 kronor
• Den genomsnittliga likviditeten per månad under samma period uppgick till 1 518 294 kronor

Handel 2011 Kronor

juni 607 794

juli 99 700

augusti 1 060 175

september 397 289

oktober 4 090 435

november 3 626 226

december 746 440

Bli inte snuvad 
på segern!

www.coldzyme.se

Namn Kapital % Röster %

Ulf Blom (gm Medzyme Invest Öresund AB)     13,44  13,44 

Staffan Bergqvist (gm Borgeby Kids&Friends AB)    13,25  13,25

Jörgen Rexö (gm Humea AB)                                                                                         12,80  12,80

Michael Edelborg Christensen (gm Nordic Consulting Group)    12,57  12,57

Åke Larsson    11,96  11,96
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VD KOMMENTAR

UTVECKLING AV INNOVATIVA BEHANDLINGSMETODER FÖR VANLIGA ÅKOMMOR

Under det gångna året 2011 tog Enzymatica många viktiga steg framåt i ambitionen att finna 
nya innovativa behandlingsmetoder för några av de mest kända och vanligaste sjukdomstill-
stånden. Motivationen är att finna svaret på frågan; hur man mest effektivt löser de problem 
som uppstår vid vanliga infektioner, förkylningar och hudåkommor. Det är i ljuset av detta 
omfattande medicinska behov som Enzymaticas verksamhet formats med inriktning på forsk-
ning och utveckling. Det är därför mycket glädjande och inspirerande att nu se resultatet av 
vårt arbete. 

Under 2011 genomförde vi en pre-lansering via svensk hälsofackhandel av ColdZyme Mun-
spray, Tuggummi respektive Lipbalm. Försäljningen under 2011 byggde stora värden i den 
regulatoriska process som bolaget genomgår för registrering av våra produkter, inte minst 
genom antalet trogna användare som produkterna fått. Med kommande registreringar kan vi 
mer kraftfullt kommunicera med återförsäljare och konsumenter de fördelar som följer genom 
behandling med våra produkter.

Jag är mycket stolt över att de läkare, forskare och vetenskapsmän, som är nära knutna till 
bolaget, är entusiastiska och fortsätter att i stor utsträckning bidra till utveckling av befintliga 
produkter. Engagemanget att finna nya indikationer och forskning som underbygger dessa 
fortsätter i oförminskad skala. Vårt gemensamma mål och drivkraft är att finna naturliga och 
säkra produkter som minskar användandet av antibiotika och kortison.

Den lyckade emissionen, som genomfördes under året då bolaget noterades på Aktietorget, 
var grundläggande för de resultat vi uppnådde inom forskning och utveckling. Emissionen 
möjliggjorde också pre-lanseringen av våra produkter. Enzymatica är nu inne i en fas där vi 
möter och förhandlar med de olika apotekskedjorna. På så sätt kan vi fastställa vilka strategiska 
partners som bäst ger oss tillträde till den svenska marknaden men på sikt även de internatio-
nella marknaderna. 

Enzymatica kommer från och med det första kvartalet 2012 redovisa enligt IFRS standard och 
arbetet med att utveckla organisationen i enlighet med de krav som kommer att ställas på 
bolaget är påbörjad. Ett led i denna process är tillsättningen av de externa styrelseleda möterna 
Fredrik Lindberg och Fredrik Lindblad som båda har en bakgrund inom snabbt växande 
medicin teknikbolag. De har redan bidraget på ett mycket positivt sätt och jag ser stora värden 
för framtiden i denna styrelsekonstellation.

Under våren 2012 kommer vi att lämna in ansökningar för registrering av PeriZyme® Tuggummi 
mot dentalt plack och dålig andedräkt och ColdZyme® Munspray mot förkylning. Vi planerar 
att lansera produkterna på bred front under det andra halvåret 2012. Godkänd registrering ger 
oss också möjlighet att så småningom erbjuda våra produkter i hela Europa.

Framgångarna för Enzymatica kommer i mångt och mycket att bygga på korrekta beslut om 
forskning och produktsatsningar tillsammans med en kreativ miljö i en kostnadsmedveten 
omgivning. Även då det ligger i företagets anda och kultur att önska sälja mer och finna snab-
bare regulatoriska processer gjorde vi under det gångna året stora framsteg under kort tid med 
begränsade resurser. Jag ser stora möjligheter att utveckla verksamheten under 2012 och 
fortsätta bygga värden för våra aktieägare.

Med vänliga hälsningar

Michael Edelborg Christensen
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MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Enzymaticas produkter finns representerade i kategorierna förkylning, dental hälsa, hud/
munsår. De klassificeras idag som kosmetika- och hygienprodukter, respektive livsmedel 
(tuggummit). 

ColdZyme Munspray – inom kategori förkylning.
ColdZyme Tuggumm – inom kategori munhygien.
ColdZyme Lipbalm – inom kategori munsår. 

FÖRSÄLJNING UNDER 2011
Under hösten 2011 genomfördes en lansering i hälsofackhandeln av ColdZyme Munspray, 
Tuggummi och Lipbalm. Enzymatica ingick avtal med de två största hälsofackaktörerna i 
Sverige, LIFE och Hälsokraft. Lanseringen fokuserade på att introducera produkterna i deras 
ordinarie sortiment för respektive kategori.

För Enzymatica var lanseringen via svensk hälsofackhandel av strategiskt värde som  
”pre-lansering” inför kommande apotekslansering. Det möjliggjorde ökad kännedom och 
kunskap om köldanpassade enzymer och deras betydelse vid exempelvis förkylning och 
munsjukdomar. Genom ”pre-lanseringen” kommer konsumenterna och medarbetarna i 
hälsofackhandeln/på apotek ha en större medvetenhet, kunskap och förståelse för produk-
ternas effekt. 

PLANERAD LANSERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER UNDER 2012
Två av produkterna har dokumenterats och prioriterats för en registrering. Nu pågår en  
regulatorisk process avseende registrering av produkterna som medicintekniska produkter 
klass 1 på Läkemedelsverket med följande namn och klassifikation:

• ColdZyme Munspray mot förkylning
• PeriZyme Tuggummi mot dentalt plack och dålig andedräkt

Förberedelserna för lansering av dessa produkter fortgår med målet att lansera dem under 
det andra halvåret 2012.

För konsumenten och återförsäljarna kommer den stora skillnaden att vara att de registre-
rade produkterna kommer att vara tydligt positionerade. Produkterna kommer att säljas med 
en indikation för en behandling och ett hälsopåstående för förväntade resultat. Det innebär 
att konsumenterna i sin tur kan förvänta sig en effektiv och säker behandling. Det underlättar 
för Enzymaticas målsättning att positionera sig tydligt för att driva marknadsexpansionen 
och kommunikationen till kunder och återförsäljare.

MARKNADSPOTENTIAL
Marknadspotentialen för Enzymaticas produkter börjar med incidens och prevalens för de 
sjukdomar som behandlas. Bolagets mål är att optimera produkternas klassificering (regist-
rering), för att bäst positionera produkterna för tillväxt och expansion, för att kunna nå full 
potential.

• Marknadspotential terapiområde förkylning: Förkylning eller akut nasofaryngit tillhör de 
vanligaste sjukdomarna på jorden. Inom Europa är incidensen över 1,5 miljarder förkylningar 
per år (EU-27, befolkning 505,7 miljoner invånare, 2010). I Sverige är antalet förkylningar 
beräknat till över 30 miljoner förkylningar per år. Bolaget uppskattar potentialen i Sverige till: 
1/3 del av antalet förkylningar behandlas receptfritt idag, dvs ca 10 miljoner förkylningar.

• Marknadspotential terapiområde munhygien: Dentalt plack (biofilmsbeläggning i mun, 
tunga och på tänderna) är ett vanligt förekommande problem. I Sverige utgör andelen som 
lider av plack: ca 20-30 procent av befolkningen, och det är ökande med ålder (PLI 2-3). 
Bolaget uppskattar potentialen i Sverige till ca 2 miljoner med svårare plack.

• Marknadspotential terapiområde hud/munsår: Globalt är prevalensen för herpes (HSV-1) 
eller munsår, mellan 65 procent och 90 procent av befolkningen. Prevalensen av munsår i 
Sverige liknar den europeiska, ungefär 80 procent av befolkningen bär på viruset, och cirka 
20 procent drabbas av mun sår som återkommer 2 till 3 gånger per år. Det är lika vanligt 
bland män och kvinnor i alla åldrar. Bolaget uppskattar att potentialen i Sverige utgör de ca  
2 miljoner herpesutbrott som sker varje år.

För närvarande pågår förhandlingar mellan Enzymatica och ett antal olika distributörer och 
apotekskedjor på den svenska marknaden för introduktion av produkterna under det andra 
halvåret 2012. Bolaget utvärderar för tillfället de olika alternativen för bredast möjliga sprid-
ning. På sikt avser Enzymatica också att introducera produktportföljen i de övriga nordiska 
länderna under 2012/2013 och därefter en bredare internationell lansering. 

Adapterat från Eccles R (November 2005). ”Understanding the symptoms of the common cold and influenza”. 
Lancet Infect Dis 5 (11): 718–25.
Hugoson A, Koch G, Götberg C, Helkimo An, Lundin SA, Norderyd O, Sjödin B, Sondell K. Oral health of indivi-
duals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden during 30 years (1973-2003). Review of clinical and radiographic 
findings. Swed Dent J 2005;29:139-55.
Chayavichitsilp P, Buckwalter JV, Krakowski AC, Friedlander SF (April 2009). ”Herpes simplex”. Pediatr Rev 30 
(4): 119–29; quiz 130.
Adapterat från smittskyddsinstitutet; http://www.referensmetodik.smi.se/w/Epidemiologi-virala_%C3%96LI
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FORSKNING

Enzymatica har byggt upp en gedigen kompetens inom forskning, utveckling och det regu-
latoriska området. Företagets medarbetare och samarbetspartners säkerställer att verksam-
heten och utvecklingen av nya produkter grundas på ett rigoröst kvalitetsstyrningssystem 
och valideras genom utförliga evidensbaserade studier i både laboratorier och klinik.

Enzymatica har ett nära samarbete med ett flertal forskare och kliniker för att stärka kunska-
pen om det marina enzymet Penzyme® och dess kliniska relevans, samt för vidareutveckling 
och registrering av medicintekniska produkter. Registreringsarbetet utförs i samarbete med 
externa regulatoriska experter.

Enzymaticas forskning, i tillägg till den kliniska, går ut på att i avancerade biologiska system i 
laboratoriemiljö, studera vilka effekter bolagets produkter har i kontakten mellan virus/bakte-
rier och mänskliga celler

KLINISKA STUDIER
Under året utvecklade Enzymatica samarbetet med den Odontologiska fakulteten i Malmö. 
Syftet med samarbetet är att i en CRO-övervakad studie validera tuggummits effekt mot 
plack – ett tillstånd som kan ge upphov till karies och tandköttsinflammationer.

Såvitt avser övriga studier pågår förberedelsearbete och planering för att initiera dessa  
under andra halvåret 2012.

REGULATORISK STATUS OCH PROCESS
Enzymatica arbetar efter ett nytt kvalitetsstyrningssystem sedan februari 2012, vilket utgör 
grunden för att registrera och marknadsföra medicintekniska produkter. Utöver detta system 
tillkommer en registreringsprocess för varje enskild produkt där alla aspekter av produkten, 
till exempel utvecklingsprocess; riskanalyser; effektutvärderingar mm, utvärderas och dok-
umenteras. Denna process börjar nu närma sig sitt mål för två av bolagets produkter, vilka 
beräknas bli registrerade under andra kvartalet 2012.

Den enzymteknologi som Enzymatica baserar sitt utvecklingsarbete på har ytterligare  
potential att utgöra grunden i flera nya produkter inom medicinteknik och hudvård. 
Enzymatica arbetar aktivt med att bredda sin produktportfölj inom dessa områden.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Enzymatica har för avsikt att bygga en matrisorganisation som skapar och tolererar stark 
tillväxt utan att kontinuerligt behöva förändras i större utsträckning. Genom att dela in den 
operativa organisationen i affärsområden baserade på regulatorisk kategori snarare än varu-
märken, kan rätt personal med rätt kompetens och nätverk optimera arbetet med att skapa 
snabb tillväxt. 

Enzymaticas medarbetare är ständigt drivna och motiverade av att göra skillnad och skapa 
förbättringar. För att kunna driva och utveckla Enzymatica behöver företaget ambitiösa och 
skickliga medarbetare - personer som också är stolta över det arbete de utför. Medarbetarna 
har börjat arbeta på Enzymatica just för att de har en stark önskan att påverka framtiden.

Vid årets slut hade Enzymatica 7 medarbetare. Merparten av de anställda arbetar med ut-
veckling och försäljning.

Ledningsgruppen på Enzymatica utgörs av 5 personer: Michael Edelborg Christensen,  
Staffan Bergqvist, Jörgen Rexö, Marcus Fornbacke och Ulf Blom.
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NYCKELPERSONER

MICHAEL EDELBORG CHRISTENSEN
VD 

Michael har lång erfarenhet av chefspositioner i olika globala koncerner och tillväxtbolag.  
Michael har en Executive MBA examen vid Lunds universitet.

JÖRGEN REXÖ
EVP Legal, Partners & Relations

Jörgen har det övergripande juridiska ansvaret i bolaget. Jörgen är advokat och har lång erfaren-
het av att arbeta med utvecklingsbolag bland annat på Ideon i Lund. Hans kompetens och er-
farenhet i att bygga bolag på ett strukturerat och strategiskt sätt är ovärderliga för Enzymatica.

STAFFAN BERGQVIST
EVP Sales & Business Development

Staffan har finansiellt och aktivt bidragit till att bygga upp företaget och bidrar med ett 
mycket brett nätverk och kommunikativ kompetens. Staffan är entreprenör och har drivit och 
arbetat i egna bolag inom media, detaljhandel och fastighet.

ULF BLOM
EVP Marketing & Operations

Ulf är civilekonom har varit med att bygga upp bolaget och har ansvar för marknad, drift och 
distribution. Ulf har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring 
och försäljning inom läkemedelsindustrin, samt en omfattande erfarenhetsbas och resultat 
från alla strategiska faser i kommersialiseringen av läkemedel på ett globalt plan.

MARCUS FORNBACKE
Chief Science Officer

Marcus har varit anställd i Enzymatica sedan februari 2011 och tillför kompetens i projekt-
planering, resultatanalyser och vetenskaplig dokumentation. Marcus har forskarexamen i 
Evolutionsbiologi, Uppsala universitet, och har bra anknytningar till forskarvärlden.

Bli inte snuvad 
på cykelturen!

www.coldzyme.se
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OM ENZYMATICA
Enzymatica är ett produktions- och utvecklingsbolag inom bioteknik. Bolaget har via ett av-
tal rätt att globalt utveckla varumärken och produkter baserade på det patenterade marina 
enzymet - Penzyme®. Enzymatica utvecklar bland annat preparat för att motverka bindningar 
av bakterier, virus och svamp till friska mänskliga celler preventivt och därmed motverka  
problem innan de uppstår.

VERKSAMHETSÅRET 2011
Den nyemission som påbörjades i slutet av föregående verksamhetsår avslutades i början av 
verksamhetsåret 2011. Detta medförde att aktiekapitalet ökat med 88 800 kronor i samband 
med introduktionen på Aktietorget, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 7,5 miljoner kronor.

Enzymatica slöt under året distributionsavtal med hälsokedjorna LIFE och Hälsokraft för  
försäljning av produkter i Coldzyme-portöljen. Avtalen ger Enzymatica en förbättrad möjlig-
het att distribuera sina produkter genom hälsokostbutiker i de båda kedjorna.

Bolaget förbereder en klinisk studie tillsammans med Odontologiska fakulteten i Malmö  
för att dokumentera effekten av enzymtuggummit på dental plackbildning.
Enzymatica går också vidare från Proof-of-concept till nästa fas i det kliniska utvecklings-
programmet av produkter för behandling av förkylning samt dentalt plack.

Verksamhetsåret präglades planenligt av ökande försäljningsintäkter, men också av ökande 
kostnader. ’Övriga externa kostnader’ har belastats främst av kostnader för regulatoriskt 
arbete och marknadsföringskostnader. Samtidigt har personalkostnaderna ökat i samband 
med att organisationen växt. 

Den 15 september 2011 hölls årsstämma i Enzymatica. Efter periodens slut har en extra bo-
lagsstämma hållits den 25 januari 2012. Mer information om beslut på stämmorna finns att 
tillgå i pressmeddelande med rubriken ”Kallelse till extra bolagsstämma samt kommuniké 
från årsstämman”. Pressmeddelande finns tillgängligt på Enzymaticas (www.enzymatica.se)  
och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

Enligt beslut på årsstämman ändrar Enzymatica från brutet verksamhetsår till kalenderår.  
Detta innebär att jämförelsetalen i resultaträkningen dels innehåller 8 månader utan bokslut samt 
12 månader med bokslut. Jämförelsesiffror nedan (inom parantes) omfattar åtta månader.

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen uppgick till 448 313 (166 789) kronor, som tillsammans med erhållna  
lönebidrag samt kostnader för råvaror och förnödenheter gav en bruttoomsättning på  
726 529 (1 583 594) kronor. Att bruttoomsättningen är högre under motsvarande period 
föregående år beror främst på en högre produktion mot lager. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 Innehav 2012-02-13

Åke Larsson 1 746 400

Jörgen Rexö 1 859 000

Michael Edelborg Christensen 1 871 099

Staffan Bergqvist 1 917 303

Ulf Blom 1 932 996

RESULTAT
Resultatet för det förkortade verksamhetsåret 2011 uppgick till -4 302 883 (-484 945) kronor. 
Resultatet har bland annat belastats med ökade personal-, utvecklings- och marknadsförings-
kostnader.

Resultatet per aktie uppgår till -0,29 (-0,03) kronor för det förkortade verksamhetsåret 2011. 
För en fullständig bild hänvisas till resultaträkningen nedan, där även en kolumn för helåret 
2010/2011 ingår. Eftersom verksamheten tog fart under våren 2011, avviker siffrorna i  
8-månadersperioden markant från motsvarande värden under 12-månadersperioden. 

AKTIEN
Totala antalet aktier uppgår till 14 720 000, alla med samma röstvärde och med ett  
kvotvärde på 0,04 kronor.

ÄGARE
Nedanstående tabell visar de största innehaven av aktier i Enzymatica per den  
13 februari 2012.

UTDELNING
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret.

ANDELAR I DOTTERBOLAG
Enzymatica AB äger 100% av aktierna i Enzymatica Care AB. Aktierna är upptagna till  
146 000 kronor, se not 6 nedan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EKONOMISK ÖVERSIKT, TSEK    
 2011-12-31 2011-04-30 2010-04-30 2009-04-30
Nettoomsättning 448 299 - -

Resultat efter finansiella poster -4 302 -1 546 -190 -784

Balansomslutning 4 754 7 433 1 222 1 034

Soliditet, % 68 60 Neg Neg

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE RESULTAT. BELOPP I SEK  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:    

Balanserat resultat  -508 493  

Årets resultat  -4 302 883

Överkursfond  7 459 200  

Totalt  2 647 824  

Disponeras för balanseras i ny räkning  2 647 824  

Summa  2 647 824  

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande  
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

  2011-05-01 2010-05-01 2010-05-01
  2011-12-31 2011-04-30 2010-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER OCH LAGERFÖRÄNDRING       

Nettoomsättning  448 313 299 988 166 789

Förändring av varulager  -313 483 1  508 388 1 392 629 

Övriga rörelseintäkter  591 699 36 730 24 176

          

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter mm   -158 056 -1 711 493 -1 599 658

Övriga externa kostnader  -2 242 255 -1 037 530 -286 832

Personalkostnader NOT 1 -2 527 242 -483 567 -121 079

Avskrivningar NOT 2 -99 573 -32 290 0

Rörelseresultat   -4 300 597 -1 419 774 -423 975

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR         

Ränteintäkter och liknande resultatposter  496 311 1

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 782 -126 815 -60 971

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -4 302 883 -1 546 278 -484 945 

  

Resultat före skatt  -4 302 883 -1 546 278 -484 945

BERÄKNAT RESULTAT   -4 302 883 -1 546 278 -484 945

Belopp i SEK

Observera att p.g.a. ändrat räkenskapsår vänstra kolumnen i tabellen endast 
omfattar 8 månader medan mittenkolumnen omfattar 12 månader. Kolumnen 
längst till höger omfattar åtta månader, dvs motsvarande period föregående år. 

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Belopp i SEK

  Not 2011-12-31 2011-04-30

TILLGÅNGAR   
    
Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 452 218 525 860

Licenser 3 111 946 120 000

Varumärkesrättigheter  171 326 183 992

Summa  735 490 829 852

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 5 24 541 15 232

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 6 146 700 146 700

       

S:a Anläggningstillgångar  906 731 991 784

   

Omsättningstillgångar   

Varulager mm   

Varor under tillverkning  308 993 301 151

Färdiga varor och handelsvaror  1 157 328 1 393 653

Summa  1 466 321 1 694 804

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  26 204 54 337

Övriga fordringar  276 349 4 647 432

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  149 366 1

Summa  451 919 4 701 770

Kassa och bank   1 928 912 0

S:a Omsättningstillgångar  3 847 152 6 396 574

       

S:A TILLGÅNGAR  4 753 883 7 388 358

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter 2011-12-31 2011-04-30
Säkerheter för egna skulder 

Företagsinteckning som säkerhet för bankkredit 1 500 000 1 500 000

Summa 1 500 000 1 500 000

Ansvarsförbindelser   

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Belopp i SEK

  Not 2011-12-31 2011-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER 7  
    

Eget kapital, bundet   

Aktiekapital  588 800 500 000

Nyemission   4 796 617

Eget kapital, fritt   

Överkursfond  7 459 200 0

Balanserad vinst eller förlust  -508 494 651 019

Årets resultat  -4 302 883 -1 546 278

Summa  2 647 823 -895 259

S:a Eget kapital   3 236 623 4 401 358

   

Långfristiga skulder   

Checkräkningskredit 8 67 201 1 160 272

Övriga skulder till kreditinstitut 8 124 997 458 331

Summa Långfristiga skulder   192 198 1 618 603

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  274 380 595 007

Skuld dotterbolag  204 923 213 438

Övriga skulder  407 945 449 103

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   437 814 110 849

S:a Kortfristiga skulder  1 325 062 1 368 397

       

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 753 883 7 388 358
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 2011, 8 mån 2010-2011 12 mån

Löpande verksamhet  

Rörelseresultat efter avskrivningar -4 300 597 -1 419 774

Återläggning avskrivningar 99 573 32 290

Finansiella inbetalningar 495 311

Finansiella Utbetalningar -2 782 -126 815

Skatt 0 0

  

Förändring rörelsekapital  

Förändring lager 228 483 -1 508 388

Förändring kortsiktiga fordringar 4 249 851 -4 678 996

Förändring kortfristiga skulder -43 335 1 921 081 

 

Kassaflöde löpande verksamhet 231 688 -5 780 291

Finansieringsverksamhet  

Nyemission 3 138 149 4 796 617

Erhållna aktieägartillskott 0 2 052 500

Utdelningar 0 0

Långfristiga skulder -1 426 405 -1 055 056

  

Kassaflöde finansieringsverksamhet 1 711 744 5 794 061

Investeringsverksamhet  

Immateriella 0 0

Materiella anläggningstillgångar -14 520 -13 770

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

  

Kassaflöde investeringsverksamhet -14 520 -13 770

Kassaflöde 1 928 912 0

Ingående kassa  0 0

Utgående kassa 1 928 912 0

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i SEK

Observera att p.g.a. ändrat räkenskapsår vänstra kolumnen i tabellen endast 
omfattar 8 månader medan högra kolumnen omfattar 12 månader.

Kommentar: De höga respektive låga värdena på förändringar kortsiktiga 
fordringar är en följd av att nyemissionen i samband med introduktionen på 
Aktietorget i juni 2011 påverkade både bokföringsåren 2010/2011 och 2011.

Belopp i kronor om inget annat anges

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt 
bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Vid respektive upplysning nedan 
anges vilket allmänt råd som tillämpats. Redovisningsprinciperna är där annat inte anges 
oförändrade med föregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER M M
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

DEFINITION AV NYCKELTAL
SOLIDITET
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (26,3%)  
i förhållande till balansomslutningen.

BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER
Kostnader för utvecklingsarbete redovisas som tillgång enligt BFN:s Rekommendation  
1 punkt 6. Kostnaderna bedöms vara av väsentligt värde för rörelsen under kommande år.

VARULAGER
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till 
det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. 
Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffnings-
värdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

FORDRINGAR
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

CHECKRÄKNINGSKREDIT
Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är 
långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kom-
mande året.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.  

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under 
året förvärvade och avyttrade tillgångar.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  % PER ÅR
Immateriella anläggningstillgångar:  10
Utvecklingsarbeten    20 
Materiella anläggningstillgångar:   20

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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KONCERNUPPGIFTER
Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enl. not 6, upprättar ej 
koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% av inköpen och 0% 
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

NOTER

NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda 2011-05-01 2010-05-01 
 2011-12-31 2011-04-30

Män 4 3

Kvinnor  

Totalt 4 3

  
Löner, andra ersättningar 2011-05-01 2010-05-01 
och sociala kostnader 2011-12-31 2011-04-30

VD 318 921 -

Styrelse 0 0

Andra befattningshavare  600 911 -

Övriga anställda 932 284 336 104

  

Summa 1 852 116 336 104

Sociala kostnader 581 432 103 669

  

Bolaget har inte haft några pensionskostnader under året.  

  

NOT 2 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA  

OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2011-12-31 2011-04-30

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn. 73 642 22 710

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 20 720 4 718

Inventarier, verktyg och installationer 5 211 4 862

  

Summa 99 573 32 290

Immateriella anläggningstillgångar har avskrivits fr o m 2011-02-01  

då utvecklingsarbetet i stort är avslutat.  

  

NOTER

NOT 3 KONCESSIONER, PATENT, LICENSER,  

VARUMÄRKEN OCH LIKN. RÄTTIGHETER 
 2011-12-31 2011-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

-Vid årets början 308 710 308 710

 308 710 308 710

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  

-Vid årets början -4 718 

-Årets avskrivning enligt plan -20 720 -4 718

Summa Ackumulerade avskrivningar enl. plan -25 438 -4 718

 

Redovisat värde vid årets slut 283 272 303 992

  

Bolaget bedömer livslängden till 10 år och gör avskrivningar med 10% per år.

  

NOT 4 BALANSERADE UTGIFTER  

FÖR UTVECKLINGSARBETEN  
 2011-12-31 2011-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

-Vid årets början 548 570 548 570

 548 570 548 570

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  

-Vid årets början -22 710 

-Årets avskrivning enligt plan -73 642 -22 710

Summa Årets avskrivningar enl. plan -96 352 -22 710

  

Redovisat värde vid årets slut 452 218 525 860

  

Bolaget bedömer livslängden till 5 år och gör avskrivningar med 20% per år.

NOT 5 INVENTARIER,  

VERKTYG OCH INSTALLATIONER  
 2011-12-31 2011-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

-Vid årets början 24 310 10 540

-Nyanskaffningar 14 520 13 770

Summa Ackumulerade anskaffningsvärden 38 830 24 310

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  

-Vid årets början -9 078 -4 216

-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -5 211 -4 862

Summa Ackumulerade avskrivningar enl. plan -14 289 -9 078

  

Redovisat värde vid årets slut 24 541 15 232
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NOT 6 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG  
 2011-12-31 2011-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

-Vid årets början 146 700 146 700

Redovisat värde vid årets slut 146 700 146 700

SPECIFIKATION AV MODERFÖRETAGETS INNEHAV AV AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG. 

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte Antal  
andelar

Kapital- 
andel i %

Rösträtts- 
andel i %

Redovisat  
värde

Enzymatica Care AB, 556701-7495, Lund 1 111 100 100 146 700

146 700

Enzymatica Care AB, 556701-7495, Lomma,   
per den 30/4 2011

 Eget Kapital 242 785

Resultat, apr -11 -39 592

NOT 7 EGET KAPITAL  
 2011-12-31 2011-04-30

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:  

Aktiekapital 588 800 500 000

Ej registrerat aktiekapital - 4 796 617

Totalt bundet eget kapital 588 800 5 296 617

Överkursfond 7 459 200 

Balanserat resultat -508 493 651 019

Årets resultat -4 388 671 -1 546 279

Totalt fritt eget kapital 2 562 035 -895 260

 

Totalt eget kapital 3 150 835 4 401 357

NOT 8 ÖVRIGA SKULDER, LÅNG- OCH KORTFRISTIGA  2011-12-31

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 291 030

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 124 997

Summa 416 027

Beviljad checkräkningskredit uppgår till SEK 250 000.

NOT 9 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER  

Kostnader för revision: 2011 2010

Börje Johansson Revisionsbyrå AB 0 45 200 

HLB Revisorsgruppen AB 61 000 25 200

Summa 61 000 70 400

2011 omfattar 8 månader.

Enzymatica Care AB tillämpar brutet verksamhetsår (1/5 – 30/4) varför inget resultat per 31/12 lämnats.  
Eftersom bolaget ändrar till kalenderår under 2012, kommer nästa bokslut lämnas per den 30/4 2012  
och påföljande bokslut per 31/12 2012

Bli inte snuvad 
på resan!

www.coldzyme.se



Enzymatica AB (publ) 
556719-9244

30

Enzymatica AB (publ) 
556719-9244

31

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Enzymatica AB (publ)

Org.nr. 556719-9244

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Vi har reviderat årsredovisningen för Enzymatica AB (publ) för räkenskapsåret 2011-05-01 – 2011-12-31.

Företagets årsredovisning ingår i detta dokument på sidorna 18-28 och denna revisionsberättelse omfattar  

endast dessa sidor.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö-

ren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionenenligt Inter-

national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 

krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsent-

liga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 

års redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe-

dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsre-

dovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 

och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-

dering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-

sentliga avseenden rättvisande bild av Enzymatica AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2011 och 

av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Enzymatica AB(publ) för räken-

skapsåret 2011-05-01 – 2011-12-31.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det 

är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 30 mars 2012

Revisorsgruppen i Malmö AB

Thomas Jönsson

Auktoriserad revisor Far
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Jörgen Rexö, Styrelseledamot

Ålder: 57 

Ledamot sedan: 2012  

Antal aktier: 1 859 000

Kort historik: Juristexamen vid Lunds Universitet med bred erfarenhet av entreprenörs-

drivna företag där Jörgen bistått många framgångsrika bolag på Ideon och dess omgiv-

ning. Jörgen är advokat och var fram till hösten 2011 partner vid Setterwalls Advokat byrå 

i Malmö. Idag driver Jörgen en egen advokatverksamhet med Ideon som bas.

Ulf Blom, Styrelseledamot

Ålder: 46 

Ledamot sedan: 2007 

Antal aktier: 1 932 996

Kort historik: Civilekonom med över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom 

marknadsföring och försäljning inom läkemedelsindustrin, både nationellt och inter-

nationellt bl.a. Novo Nordisk,  Astra Zeneca och ALK. Omfattande erfarenhetsbas och 

resultat från alla strategiska faser i kommersialiseringen av läkemedel på ett globalt plan.

Staffan Bergqvist, Styrelseledamot

Ålder: 42 

Ledamot sedan: 2007 

Antal aktier: 1 917 303

Kort historik: Delägare och initiativtagare till Enzymatica AB. Staffan Bergqvist har entre-

prenörsbakgrund inom olika branscher. Staffan har arbetat som tidningschef för danska 

Politiken och var bl.a. initiativtagare till att Politiken gjorde sin satsning på lokaltidningar i 

Sverige. Under de senaste fyra åren har Staffan arbetat med etablering av ett nytt butiks-

koncept och utveckling av detta.

Michael Edelborg Christensen, Styrelseledamot

Ålder: 41 

Ledamot sedan: 2009 

Antal aktier: 1 871 099

Kort historik: EMBA examen från Lunds Universitet och utbildad trafikpilot. Har tidigare 

bland annat startat och drivit Gerby Produkter AB, som blev utsett till DI Gasell 2003. 

Vice VD, fram till oktober 2008, i Empire som idag är noterat på First North. Engagerad 

och erfarenhet av olika positioner inom Philips koncernen. Har ett brett kontaktnät över 

hela världen.

STYRELSE

Åke Larsson, Styrelseordförande

Ålder: 66

Ledamot sedan: 2007 

Antal aktier: 1 746 400

Kort historik: Grundare av Enzymatica. Tidigare Asienchef för Gambro, samt chef för Invest 

in Sweden i Japan med inriktning på bioteknik och healthcare i Japan och Sverige. Åke 

har en mycket bred kunskap och diger erfarenhet av marint enzym och med ett ovärderligt 

världsomspännande kontaktnät inom bioteknik från forskning och utveckling till produktion.

Fredrik Lindberg, Styrelseledamot

Ålder: 54

Ledamot sedan: 2012 

Antal aktier: 0

Kort historik: Legitimerad läkare och medgrundare av Medicinteknikbolaget  

Bone-Support AB. Fredrik har som VD i BoneSupport byggt ett bolag med stark IP 

(Intellectual Property) och globala försäljningsframgångar. Fredrik besitter stor kunskap 

inom läkemedel, kapitalanskaffning och medicinteknisk forskning samt global försälj-

ning. Fredrik mottog priset som årets entreprenör på Ideon Science Park i Lund 2011. 

Fredrik Lindblad, Styrelseledamot 

Ålder: 45 

Ledamot sedan: 2012  

Antal aktier: 0

Kort historik: Utbildad civilingenjör och civilekonom med erfarenhet från chefspositioner 

inom marknad och försäljning på internationella bolag av skiftande storlek i främst 

medicin teknikbranschen. Fredrik har erfarenhet av att driva life science-bolag från 

affärs idé till kommersialisering via godkända patent, kapitalanskaffning, pre-kliniska och 

kliniska studier, ISO-certifiering mm. Fredrik är idag VD för biotechbolaget BioActive  

Polymers in Lund AB och ansvarig för affärsrådgivning inom life science på Teknopol AB.
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UNDERSKRIFTER LUND 2012-03-30

Åke Larsson

Styrelseordförande

Staffan Bergqvist

Styrelseledamot

Fredrik Lindberg

Styrelseledamot

 

Jörgen Rexö

Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2012-03-30.

Thomas Jönsson 

Auktoriserad revisor

Michael Edelborg Christensen

Verkställande direktör

Ulf Blom

Styrelseledamot

Fredrik Lindblad

Styrelseledamot

Häng inte läpp 
över din mun!

www.coldzyme.se
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