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Senzime har utvecklat en ny och 
unik mätteknologi som möjliggör 
automatiserad kontinuerlig mätning 
av viktiga ämnen i biologiska 
vätskor. Behovet av dessa så 
kallade on line-mätningar ökar 
inom flera branscher, däribland 
inom läkemedelsframställning och 
sjukvård. 
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“Vi har lyckats utveckla en 
robust, kostnads effektiv 
och för användaren enkel 
metod för att fastställa 
exakta glukosnivåer.”

lena Söderström
VD, Senzime AB (publ)
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VD lena SöDerStröm har orDet

I augusti fick vi ytterligare en beställning från 
Applikon på ett instrument som ska används inom 
läkemedelsutveckling. Vid användning förbrukar varje 
instrument sensorer. Dessa sensorer innehåller en unik 
teknologi, utvecklad av Senzime, och utgör en del 
av kärnan i vårt produkterbjudande. Senzime säljer 
sensorerna separat, vilket genererar ett långsiktigt 
kassaflöde och ökade marginaler i takt med att antalet 
sålda och installerade instrument ökar.

Behovet av glukosmätning, för att möjliggöra 
blodsockerkontroll inom intensivvård, är en 
prioriterad medicinsk fråga. Istället för att ta 
sporadiska stickprov, vill vårdgivaren tidigt kunna 
upptäcka trender när glukosnivåer börjar förändras 
från önskvärt läge. Detta kräver kontinuerlig mätning. 
Vi har lyckats utveckla en robust, kostnadseffektiv och 
för användaren enkel metod för att fastställa exakta 
glukosnivåer. Det är viktigt. Om blodsockernivån 
kan hållas normal under och efter operation minskar 
sjuklighet och dödlighet avsevärt bland dessa 
patienter. Dagens manuella provtagning – med 
ett flertal nålstick per timme – kräver alltför stor 
arbetsinsats från sjukhuspersonalen för provtagning, 
låg mätfrekvens, samtidigt som manuella mätningar 
inte ger den noggrannhet som krävs. Det finns ett 
stort behov av ett tillförlitligt instrument som kopplas 
till patienten och kontinuerligt mäter blodsockernivån 
utan omfattande manuell hantering. Det är det vi har 
utvecklat. 

Senzimes teknologi klarar nu att analysera åtskilliga 
blodprov i en följd med samma sensor. Vi kan mäta 
var tionde minut och få ett glukosvärde automatiskt. 
För närvarande genomförs en klinisk studie och 
hittills har mätningar genomförts på 14 friska 
frivilliga personer samt 20 patienter. Syftet med 
studien är att dokumentera mätningar med hög 
noggrannhet under längre tidsperioder.

Den kliniska studien genomförs i nära samarbete med 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och är ett viktigt steg 
för att bygga vidare på bolagets kliniska databas, vilket 
ska ses som en löpande process. 

Målet är att bredda och komplettera de mätdata 
som tidigare har erhållits och vi bedömer att studien 
kommer vara slutförd under året. I takt med att 
datamängden utökas blir vår produkt alltmer 
intressant för potentiella samarbetspartners och vi har 
goda förhoppningar att utöka databasen för att kunna 
attrahera en lämplig partner för utlicensiering och 
kommersialisering.  

Lena Söderström 
VD Senzime AB (publ)

Liksom föregående år har 2012 varit händelserikt för Senzime. I juli fick vi en första 
beställning från vår nederländska distributör Applikon, omfattande tre instrument av 
typen SENZ-100, samt tillbehör till dessa. Ett av instrumenten levererades direkt till en 
av Applikons kunder, indonesiska Bio Farma. De andra två ska användas för fälttester hos 
kunder i Europa. Bio Farma är en av världens största tillverkare av vaccin och ägs av den 
Indonesiska staten. Senzimes instrument ska användas för mätning av glukos i Bio Farmas 
tillverkningsprocess, ett område där höga krav ställs på mätnoggrannhet och tillförlitlighet.
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förSta kVartalet 2012
 » Den kliniska studien som påbörjades under fjärde kvartalet 2010, fortsatte 

under 2012. Studien planeras omfatta 50 personer, dels patienter på Thorax- och 
Neuroklinikerna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, dels frivilliga försökspersoner. 

 » I samarbete med vår nederländska distributör Applikon gjordes förberedelser för 
lanseringen av instrumentet SENZ-100 på marknaden för bioreaktorer. 

 » Under januari ökade antalet aktier i Senzime genom att konvertibellån uppgående till 
2 200 000 kronor omvandlades till aktier. Konverteringskursen var 7,10 kronor per 
aktie. Antalet aktier i bolaget ökade därmed med 309 859 aktier och det totala antalet 
aktier uppgick efter konverteringen till 7 361 029 aktier. Efter låneomvandlingen 
kvarstår ej något ytterligare lån med konverteringsrätt i bolaget.

anDra kVartalet 2012
 » Senzime har fått en första beställning av sin nederländska distributör Applikon, 

omfattande tre instrument av typen SENZ 100, samt tillbehör till dessa. Ett 
av instrumenten skall levereras direkt till en av Applikons kunder, Bio Farma i 
Indonesien. De övriga två skall användas för fälttester hos kunder i Europa. Bio 
Farma är en av världens största tillverkare av vaccin och ägs av den Indonesiska 
staten. Senzimes instrument skall användas för mätning av glukos i Bio Farmas 
tillverkningsprocess, ett område där höga krav ställs på mätnoggrannhet och 
tillförlitlighet.

treDJe kVartalet 2012
 » Beslut om företrädesemission med avsiktsförklaringar från bolagets största ägare. 

Senzime fick ytterligare en beställning från sin nederländska samarbetspartner 
Applikon, som kompletterar de tre instrument av typen SENZ-100 som beställdes 
under sommaren. Ordern omfattar ytterligare ett instrument av typen SENZ-100, 
som används inom läkemedelsutveckling.

fJärDe kVartalet 2012
 » Senzime har genomfört en företrädesemission vilken tillför Bolaget cirka 6,5 MSEK 

före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 1 456 768 aktier, varav 1 439 032 
aktier tecknades med stöd av företrädesrätt vilket motsvarande cirka 78 % av antalet 
erbjudna aktier. Vidare tecknades 17 736 aktier utan stöd av företrädesrätt. 

 » 1 456 768 aktier registrerades hos Bolagsverket och efter företrädesemissionen uppgår 
aktiekapitalet till 22 044 492,50 SEK fördelat på 8 817 797 aktier med ett kvotvärde 
på 2,50 kr. 

 » Senzime har rekryterat Lena Söderström som ny VD. Lena har mer än 20 års 
erfarenhet från ledande befattningar inom internationell life-science-industri, bl.a 
inom Pharmacia, Orexo, Kibion och Isconova. Hon tillträder VD-tjänsten den 9:e 
januari 2013. 

efter räkenSkapSÅretS utgÅng
 » Den 8:e januari beslutade bolagstämman om utgivande av 300 000 teckningsoptioner. 

Teckningsoptioner till ett antal av 300 000 har tecknats under januari av VD Lena 
Söderström.

Q1

Q2

Q3
Q4
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BakgrunD och StatuS

proceSSöVerVaknIng VID utVecklIng och 
framStällnIng aV läkemeDel
Utveckling och produktion av läkemedel sker över 
hela världen och med hjälp av olika grundteknologier, 
bland annat genom bioteknik där framställning av 
läkemedel sker genom odling av olika celler och utgör 
idag en väsentlig del. Många biologiska läkemedel 
tillverkas från celler med ursprung från människa, 
djur eller mikroorganism. Dessa läkemedel är avsedda 
att behandla sjukdomar och medicinska tillstånd men 
även att förhindra eller diagnosticera sjukdomar.
Exempel på biologiska produkter är: monoklonala 
antikroppar, vacciner, produkter inom cellterapi och 
transfusion. Fermentering och cellodling är exempel 
på sätt att, på biotekniskt vis, tillverka läkemedel 
genom att celler odlas i stora tankar, så kallade 
bioreaktorer. För att bland annat kunna maximera 
utbyte och kvalitet på produkten (läkemedlet) krävs 
kontroll av halten av glukos och laktat (mjölksyra) 
i reaktorn. Senzimes produkt, SENZ-100 – för att 
mäta glukos och andra metaboliter – vänder sig till 
detta segment. Produkterna är helautomatiserade, 
vilket skapar förutsättningar för kontinuerlig 
mätning på personalsnål basis. Dessutom minskar 
risken för kontaminering med ett helautomatiskt 
mätningsförfarande.

Status bioreaktorer
I början av 2008 färdigställdes den första versionen 
av SENZ-100 för glukosmätning. Produkten har 
sedan vidareutvecklats i samarbete med nederländska 
Applikon Biotechnology B.V. Efter tester hos 
slutanvändare och efter en av Applikon utförd 
kundenkät i början av 2009 beslutade Senzime och 
Applikon att uppdatera specifikationen för produkten 
samt att genomföra ytterligare betatester, vilka 
genomfördes med tillfredsställande resultat. Under 
hösten 2009 anpassades bioreaktorinstrumentet 
till den ändrade specifikationen, vilket bland 
annat innebar utökad livslängd för sensorn och att 
instrumentet förbereddes för vissa tillsatsutrustningar. 

Flera av testerna av SENZ-100 för glukosmätning har 
genomförts hos stora internationella läkemedelsbolag 
i Sverige och Nederländerna. Marknadsbearbetningen 
har tillsammans med Senzimes strategiska partner 
Applikon Biotechnology B.V. fortsatt under 2011 och 
2012.

Vidare blev Senzimes instrument SENZ-100 CE-
märkt under 2011. Märkningen innebär att Senzime 
intygar att SENZ-100 uppfyller EU:s grundläggande 
hälso-, miljö- och säkerhetskrav och medför att 
produkten tillåts säljas i Europa.

Senzime har under 2012 fått en första beställning av 
sin nederländska distributör Applikon, omfattande 
fyra instrument av typen SENZ 100, samt tillbehör 
till dessa. Bolagets fokus inom bioreaktorsegmentet 
är inledningsvis riktat mot glukosmätning med 
produkten SENZ-100. Nästa generations produkt 
inom segmentet baseras på samma teknologi men 
med biosensorer som är avsedda för analys av laktat. 
I framtiden är ambitionen att integrera mätningen av 
tex glukos och laktat i ett instrument.

kontInuerlIg och automatISeraD 
BloDSockermätnIng Inom IntenSIVVÅrD 
Glukos- eller blodsockermätning inom sjukvården 
kopplas ofta till diabetesvård. Även om detta är 
en mycket omfattande sektor inom vården där 
blodsockermätning är av intresse, är det inte den 
enda. Forskning har på senare år visat att om 
man kan hålla en normal blodsockernivå under 
och efter operation av kritiskt sjuka patienter 
inom intensivvården, oavsett om de har diabetes 
eller ej, reduceras sjuklighet och dödlighet bland 
dessa patienter avsevärt. Med dagens manuella 
analysapparater krävs alltför stor arbetsinsats 
från sjukhuspersonalen för att detta skall kunna 
implementeras. Dessutom ger manuella mätningar 
inte den noggrannhet som krävs och man kan inte 

Senzime bildades 1999 för att kunna erbjuda marknaden kontinuerlig och automatiserad 
mätning av substanser i komplexa vätskor, till exempel blod. Bolagets produkter bygger 
på innovativ teknik och har under flera år bedrivit utvecklingsarbete inom området. 
Senzime är verksamt dels på marknaden för bioreaktorer; en mindre marknad mätt i 
monetära termer än blodmarknaden, men med kortare väg till produktförsäljning och 
kassaflöde. Marknaden för kontinuerlig blodsockermätning inom intensivvård är global 
och av betydande storlek.
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heller utsätta patienterna för upprepade nålstick så 
ofta som var 5-10 minut. För denna applikation 
behövs ett tillförlitligt instrument som kopplas till 
patienten och kontinuerligt mäter blodsockernivån 
hos denne, utan omfattande manuell hantering. 
En av Senzimes produkter, SENZ-200, är avsedd 
för patientmätning och analyserar kontinuerligt 
glukos i blod under intensivvård. Produkten är 
under utveckling. Målet med produktutvecklingen 
är att ge läkarna ett effektivt verktyg för att hålla 
en intensivvårdspatients blodsocker på en normal 
nivå under och efter en operation. Därmed kan 
Senzime bidra till att reducera riskerna för allvarliga 
komplikationer, såväl under som efter operationen.

Status blodsockermätning
Under 2009 genomförde Senzime blodsocker-
mätningar på frivilliga försökspersoner och därefter 
kontinuerliga mätningar av blodsocker på thorax-
patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Senzime kunde här i ett kliniskt relevant sammanhang 
visa, att mätningarna gav god överensstämmelse 
med referensmetoder och att den automatiserade 
provtagningen från patienterna till Senzimes produkt 
fungerande tillfredställande. Under 2009 genomfördes 
ytterligare blodmätningar utifrån erfarenheterna från 
de tidigare genomförda patientmätningarna och i 
slutet av året uppnåddes 100 på varandra följande 
glukosmätningar i helblod under 10 timmar med 
samma sensor. Under 2010 genomfördes ytterligare 
in vitro-mätningar (mätning på mänskligt blod 
i laboratoriemiljö) med längre mättid. Senzime 
arbetar vidare med att testa sensorn i blod, för att 
fastställa ett antal prestandaparametrar. Arbetet är 
en viktig del i förberedelserna för att längre fram 
kunna lansera ett instrument inom klinisk diagnostik. 
Det är dock Senzimes ambition att genomföra 
kommersialiseringen i samarbete med en större 
internationell partner.

I april 2010 erhöll Senzime tillstånd från 
Etikprövnings nämnden gällande genomförandet 
av en klinisk studie och i augusti 2010 erhölls 
även godkännande från Läkemedelsverket för 
genomförandet av en klinisk studie som maximalt 
omfattar 50 patienter. Studien inleddes i oktober 
2010 och mätningar har nu genomförts på cirka 20 
patienter. Härutöver har blodsockermätningar på 
14 frivilliga försökspersoner genomförts under april 
och maj 2011. Den kliniska studien utförs i nära 
samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och 

är ett viktigt steg för att bygga vidare på bolagets 
kliniska databas, vilket skall ses som en löpande 
process.

Under ca 10 års tid har Senzime arbetat med att 
successivt utveckla sin patenterade sensorteknologi 
för att möjliggöra direkta mätningar i blod under 
många timmar. Bolagets teknologi klarar nu att 
analysera åtskilliga blodprov i en följd med samma 
sensor. Önskvärt är att var 10:e minut kan få ett 
analysresultat automatiskt vilket Senzime har lyckats 
med. Tester genomförs på frivilliga och patienter 
enligt protokoll. Det vi behöver förbättra ytterligare 
är att kunna mäta under längre tidsperioder. Vi har 
valt en svår patientgrupp – NIVA och Thorax IVA 
patienter. Patientgruppen är svår dels för att det är 
svårt att rekrytera patienter i denna kategori generellt 
och dels tillstöter ibland andra händelser som inte har 
något med våra mätningar att göra men som gör att vi 
får svårigheter att mäta längre perioder rent praktiskt.

Enligt styrelsens bedömning blir Senzimes produkt 
inom området mer och mer intressant för potentiella 
samarbetspartners i takt med att datamängden utökas. 
Presumtiva partners bearbetas parallellt med att 
studien fortlöper. Det centrala målet med studien 
är att generera tillräckligt många mätvärden för att 
kunna attrahera en lämplig partner för utlicensiering/
kommersialisering.

I december 2009 ingick Senzime ett avtal med 
TechGen International, Ltd. (London) som bistår 
Senzime i arbetet med att finna en lämplig partner 
för utlicensiering av produkten. TechGen har lång 
erfarenhet av att bistå mindre företag i just denna typ 
av process.

Under 2011 erhöll Senzime patent i USA, en viktig 
marknad inom området, för hur man kontinuerligt 
mäter metaboliter, såsom till exempel glukos. Patent 
är en viktig del av Senzimes kommersiella strategi, 
inte minst inom segmentet klinisk diagnostik där 
bolaget aktivt söker en partner för större kliniska 
studier och marknadsföring av instrumentet SENZ-
200. Patentet konkretiserar Senzimes erbjudande till 
bolagets potentiella partners.

Styrelsen bedömer att intresset för en produkt med 
den prestanda som Senzime utvecklar är stort och 
ökande. Det finns globalt ett betydande intresse för 
kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning 
inom intensivvård, inte minst i USA.

Källa: Close Concerns Hospital Diabetes Report Fall 2010.

BakgrunD och StatuS
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SenzIme aB (puBl)

VerkSamhet
Senzime har utvecklat en ny och unik mätteknologi 
som möjliggör automatiserad kontinuerlig mätning av 
viktiga ämnen i biologiska vätskor. Behovet av dessa så 
kallade on line-mätningar ökar inom flera branscher, 
däribland inom läkemedelsframställning och sjukvård. 
Bolagets produkterbjudande består av mätinstrument 
med tillhörande engångsartiklar i form av sensorer. 
Konceptet kan i detta avseende liknas vid exempelvis 
dialysmaskiner med tillhörande filter.

Bolaget fokuserar sitt arbete till två kundsegment 
- läkemedelsindustri och sjukvård. Parallellt med 
vad som bedöms kunna vara en nära förestående 
global produktlansering inom läkemedelsindustrin 
(bioreaktorer/fermentering), anpassar Senzime sitt 
instrument så att det kan användas för automatisk 
och kontinuerlig mätning av blodsocker på intensiv-
vårdsavdelningar på sjukhus. Bolagets största ägare är 
medlemmar ur familjen Crafoord, kanske mest känd 
för sin medverkan i uppbyggnaden av medicinteknik-
företaget Gambro. Aktien i Senzime är sedan den 18 
juni 2008 listad på Aktietorget.

BolagSStruktur
Senzime AB (publ) har inga dotterbolag och ingår 
inte i någon koncern.

affärSIDé
Senzime utvecklar, tillverkar och säljer produkter 
för mätning av substanser i komplexa vätskor, till 
exempel humant blod. Bolagets framtida fokus är 
riktat mot kunder som intresserar sig för patientnära 
blodanalys, exempelvis intensivvårdsavdelningar. 
Senzimes produkter marknadsförs redan idag mot 
läkemedelsbolag och forskningsenheter. Bolagets 
produkter bygger på innovativ teknik, som utvecklas 
internt samt i nära samarbete med kunder och 
forskningsenheter på sjukhus och läkemedelsbolag. 
Till Senzime finns även flera externa konsulter 
knutna.

Senzime vill bidra till nya metoder för sjukvård 
och bioteknisk analys, metoder som effektiviserar 
befintlig verksamhet och ger kostnadsbesparingar 
för användarna. I förlängningen främjar detta 
bättre läkemedel och bättre behandlingsresultat 
inom vården. Även om Senzimes fokus i nuläget 
är riktat mot mätningar inom intensivvård och 
läkemedelsindustri, utvärderas kontinuerligt även 
andra applikationer för bolagets sensorteknologi. 
Processindustri och livsmedelsindustri är exempel på 
möjliga framtida segment. 

affärSmoDell
Senzime utvecklar och tillverkar instrument och 
sensorer i egen regi. Tillverkningen sker framförallt 
hos underleverantörer. Bolaget ansvarar för slutlig 
sammansättning och testning av instrumenten. För 
marknadsföring och försäljning arbetar Senzime 
genom distributionssamarbeten med etablerade 
företag inom specifika marknadsnischer. Samarbeten 
med distributörer som har behov av kompletterande 
teknologier i sitt utbud till slutkunderna eftersträvas. 
För att kunna vidareutveckla produkterna i ett nära 
samarbete med slutkunderna behåller Senzime en 
direktrelation till ett utvalt antal referenskunder.
Bolagets affärsmodell bygger på att upprätthålla 
en kontinuerlig faktureringsrelation över lång tid 
med kunderna. Detta uppnås genom att kunderna 
först investerar i ett instrument och därefter 
köper engångsartiklar som behövs för drift och 
underhåll. Dessa engångsartiklar omfattar bland 
annat sensorer, buffertlösningar och utbytes-
slangar. Faktureringsmodellen förekommer sedan 
tidigare på såväl bioreaktormarknaden som 
inom klinisk diagnostik och utgör därför, enligt 
styrelsens bedömning, en för kunderna naturlig 
leverantörsrelation. 

hIStorIk
Senzime bildades 1999 av Thomas Carlsson, som då 
varit verksam inom bioteknikbranschen sedan tidigt 
1990-tal, tillsammans med några privatpersoner 
och externa intressenter. 2001 gick medlemmar i 
familjen Crafoord in som finansiärer och delägare 
i bolaget. 2002 tillträdde Staffan Boström som 
VD. Under 2004 färdigställdes en prototyp för 
kliniska blodglukosmätningar. För att snabbare nå 
marknadsintroduktion beslutade styrelsen i Senzime 
att komplettera bolagets kliniska huvudspår med 
en produkt riktad mot läkemedelsforskning och 
läkemedelsframställning. 2006 tecknade Senzime 
en avsiktsförklaring med nederländska Applikon 
Biotechnology B.V. gällande samarbete för att 
utveckla och marknadsföra ett instrument för 
läkemedelsforskning och läkemedelsframställning. 
Under 2007 bedrevs utvecklingsprojekt tillsammans 
med Applikon för produktifiering av teknologin.

I början av 2008 tecknade Senzime ett distributions-
avtal med Applikon, som härmed gavs exklusiv 
rätt att sälja Senzimes instrument till kunder inom 
bioreaktormarknaden, givet att Applikon köper 
vissa minimivolymer. I februari 2008 tecknades ett 
samarbetsavtal mellan Senzime och Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Inom ramen för samarbetet skall 
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Senzime tillhandahålla instrument för användning 
i kliniska forskningsprojekt som bedrivs av 
Akademiska sjukhuset. Första steget var en pre-klinisk 
verifieringsfas som utfördes med start under andra 
kvartalet 2008.

Under 2008 skedde ett namnbyte varvid bolaget 
tilldelades namnet Senzime AB (publ). Den 18 juni 
2008 listades aktien i Senzime på Aktietorget. Sedan 
listningen på Aktietorget har Senzime konstaterat 
vissa förseningar i utvecklingsarbetet jämfört med 
tidigare uppsatta målsättningar, men viktiga framsteg 
såväl avseende blodsockermätning under intensivvård 
som bioreaktorer har gjorts. Sensorteknologins 
prestanda har förbättrats och viktig kunskap om de 
olika mätapplikationerna har byggts upp.

I december 2009 ingick Senzime ett avtal 
med TechGen International, Ltd. som bistår 
Senzime i arbetet med att finna en lämplig 
partner för utlicensiering av produkten inom 
området blodsockermätning inom intensivvård. 
Arbetet inleddes samtidigt som behovet av ökad 
blodsockerkontroll genom kontinuerlig mätning 
diskuterades intensivt runt om i världen, vilket det 
fortfarande gör.

Under 2010 erhöll Senzime tillstånd från 
Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket för 
den kliniska studie som inleddes i oktober 2010. 
Den kliniska studien genomförs i samarbete med 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och är ett viktigt 
steg för att bygga vidare på bolagets kliniska databas 
inom området kontinuerlig och automatiserad 
blodsockermätning inom intensivvård.

Senzime erhöll i början av 2011 patent i USA för 
hur man kontinuerligt mäter metaboliter, såsom 
till exempel glukos, med bolagets egenutvecklade 
biosensorteknologi. Patentet beskriver bolagets 
sensorteknologi som används både i det instrument 
som utvärderas för klinisk diagnostik och i 
det instrument som lanseras till kunder inom 
bioprocessindustrin.

I den kliniska studien, som inleddes i oktober 2010, 
inom området kontinuerlig och automatiserad 
blodsockermätning inom intensivvård har mätningar 
nu genomförts på ca 20 patienter. Härutöver har 
blodsockermätningar på 14 frivilliga försökspersoner 
genomförts under 2011. Ytterligare kliniska 
försök med en förbättrad SENZ-200 prototyp har 
genomförts under 2012 och målsättningen är att 
bredda och komplettera de mätdata som tidigare 

har erhållits. Det har dock visat sig vara svårt och ta 
längre tid än planerat att rekrytera patienter inom 
intensivvårdsområdet.

Inom området processövervakning vid utveckling 
och framställning av läkemedel fortsatte marknads-
bearbetningen tillsammans med Senzimes strategiska 
partner Applikon Biotechnology B.V. under 2011. 
Senzimes instrument SENZ-100 blev CE-märkt 
under 2011. Märkningen innebär att Senzime intygar 
att SENZ-100 uppfyller EU:s grundläggande hälso-, 
miljö- och säkerhetskrav och medför att produkten 
tillåts säljas i Europa. Senzime fick under sommaren 
2012 en första beställning av sin nederländska 
distributör Applikon, omfattande tre instrument av 
typen SENZ 100, samt tillbehör till dessa. Ett av 
instrumenten levererades direkt till en av Applikons 
kunder, Bio Farma i Indonesien. De övriga två 
skall användas för fälttester hos kunder i Europa. 
Bio Farma är en av världens största tillverkare av 
vaccin och ägs av den Indonesiska staten. Senzimes 
instrument skall användas för mätning av glukos i Bio 
Farmas tillverkningsprocess, ett område där höga krav 
ställs på mätnoggrannhet och tillförlitlighet. Senzime 
fick senare under 2012 ytterligare en beställning från 
Applikon. Ordern omfattar ytterligare ett instrument 
som ska användas inom läkemedelsutveckling.

Senzime rekryterade i slutet av 2012 Lena Söderström 
som ny VD. Lena har mer än 20 års erfarenhet från 
ledande befattningar inom internationell life-science-
industri, bl.a inom Pharmacia, Orexo, Kibion och 
Isconova. Hon tillträdde VD-tjänsten den 9:e januari 
2013.

SenzIme aB (puBl)
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proDukter
Senzime marknadsför i nuläget en produkt; SENZ-100 – för att mäta glukos och snart även laktat. SENZ-100 
riktas till bioreaktormarknaden SENZ-200 är under utveckling och riktas mot intensivvårdsmarknaden. Det sker 
kontinuerligt utveckling av idéer för nya produkter, såväl internt som tillsammans med Senzimes kunder. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av respektive produkt som i nuläget inkluderas i bolagets produktportfölj.

Beskrivning: Ett instrument för kontinuerlig analys av glukos i fermenteringslösningar.
utvecklingsstatus: Lanserad under 2012.
marknad: Läkemedelstillverkning, bioreaktorer.
tillverkning och försäljning: Tillverkning i egen regi och hos underleverantörer. Försäljning via distributör

(Applikon Biotechnology B.V.).
tid till marknad: Lansering glukos i liten skala under 2012. Global lansering planeras under

2013. Laktat planeras att lanseras under 2013. 
marknadspotential: * Glukos: Omkring 100 MSEK per år. Laktat: Omkring 200 MSEK per år.
Investeringsbehov: Lågt.

Beskrivning: Ett instrument för patientnära och kontinuerlig analys av glukos i helblod under 
intensivvård.

utvecklingsstatus: Produkten är under utveckling. In vitro-mätningar (dvs mätningar i 
laboratoriemiljö) och mätningar på frivilliga och patienter har genomförts. Den 
kliniska studie som påbörjades under fjärde kvartalet 2010, fortsatte under 2012. 
Studien planeras omfatta 50 personer.

marknad: Intensivvårdsmarknaden.
tillverkning och försäljning: Marknadsföring med sikte på att etablera samarbete med industriell partner för 

bred lansering och tillverkning.
tid till marknad: Beror på hur snabbt Senzime kan finna en lämplig industriell partner. Det är 

Senzimes avsikt att fortsätta bearbeta nya partners och fullfölja de samtal som 
inletts.

marknadspotential: * Omkring 10 000 MSEK per år.
Investeringsbehov: Högt

* Marknadspotential enligt styrelsens bedömning.

SENZ-200

SENZ-100

11
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marknaD
Senzime marknadsför och säljer produkter till 
bioteknikområdet samt utvecklar produkt för 
kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning 
inom intensivvård. 

1) Bioteknik
Omfattar läkemedelstillverkning och -forskning, 
bioreaktorer.

2) Kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning
Omfattar intensivvård.

BloDSockermätnIng Inom IntenSIVVÅrD 
(klInISk DIagnoStIk)
Glukos- eller blodsockermätning inom sjukvården 
kopplas ofta till diabetesvård. Även om detta är 
en mycket omfattande sektor inom vården där 
blodsockermätning är av intresse, är det inte den 
enda. Forskning har på senare år visat att om man kan 
hålla en normal blodsockernivå under operation av 
kritiskt sjuka patienter inom intensivvården, oavsett 
om de har diabetes eller ej, reduceras sjuklighet 
och dödlighet bland dessa patienter. Ledordet på 
många intensivvårdsavdelningar är idag därför TGC, 
Tight Control. Detta kan närmast översättas till 
snäv blodsockerkontroll. För att åstadkomma detta 
används idag handburna apparater som ursprungligen 
utvecklats för hemmabruk, där prover tas manuellt 
ungefär varje timme. Varje prov måste appliceras på 
mätstickor och avläses av den handburna apparaten. 
Detta förfarande lider av brister i form av krav på hög 
arbetsinsats från sjuksköterskorna för provtagning, låg 
mätfrekvens och en relativt hög osäkerhet beaktat den 
mänskliga faktorn.

Istället för att ta dessa sporadiska stickprov vill 
vårdgivaren tidigt kunna upptäcka trender då 
glukosnivåer börjar förändras från önskvärt läge. 
Detta kräver kontinuerlig mätning, åtminstone en 
mätning var tionde minut. Med dagens metoder 
är detta inte möjligt beaktat arbetsinsats och 
patientens säkerhet respektive bekvämlighet. För 
denna applikation behövs ett tillförlitligt instrument 
som kopplas till patienten och kontinuerligt mäter 
glukosnivåer hos denne, utan omfattande manuell 
hantering. Idag finns inget sådant instrument på 
marknaden.

Enbart i USA finns 6 000 intensivvårdsavdelningar 
som hanterar över 55 000 patienter varje dag (Frost & 
Sullivan, dec. 2005). Motsvarande siffror gäller även 
för Europa respektive Asien. Blodsockermätning på 
intensivvårdsavdelningar är uppenbarligen en mycket 
stor marknad. Styrelsen i Senzime uppskattar den 
till 10 miljarder SEK på årsbasis. På denna marknad 
har Senzime potential att slå sig in med produkten 
SENZ-200.

BIoreaktorer (BIoteknIk)
Läkemedelstillverkning sker över hela världen och 
med hjälp av olika grundteknologier. Läkemedel 
som framställs genom bioteknik, i jämförelse med 
traditionella framställningsmetoder, står för en allt 
större del av nya läkemedel på marknaden. Tillväxten 
inom biotekniken återspeglas också i framställningen 
av läkemedel genom t.ex. cellodling och fermentering 
(jäsning), som är viktiga processer inom biotekniken. 
Marknaden för cellodling och fermenteringsprodukter 
är enligt en starkt växande marknad, dominerat 
av produktionen av monoklonala antikroppar och 
vacciner. Tillväxten de närmaste åren bedöms till mer 
än 15 procent årligen. Biopharma – läkemedelsbolag 
som använder bioteknik vid framtagning av läkemedel 
- omsätter idag mer än 90 miljarder USD och bara i 
USA är mer än 900 nya biologiska läkemedel under 
framtagning enligt Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (2013).

Läkemedelstillverkningen sker genom att cellodlingar 
placeras i bioreaktorer. Där ges de rätt livsbetingelser 
för att kunna producera nyckelsubstanser till 
olika läkemedel. För att erhålla ett bra utbyte ur 
en bioreaktor krävs det att cellodlingarna i varje 
givet ögonblick har rätt livsbetingelser. Därför bör 
processerna i bioreaktorerna kontinuerligt övervakas 
och analyseras. En av de viktigaste analyserna är 
glukoshalten i reaktorn eftersom glukos är det 
näringsämne som cellodlingarna utnyttjar för att växa 
och vara produktiva.

Den totala utrustningsmarknaden för bioreaktorer 
och tillbehör för odling/fermentering inom 
läkemedel industrin är i stadig tillväxt och uppgår till 
cirka 3 100 MSEK i årlig omsättning  
(www.sartorius.com, oktober 2009). Av detta är en 
del analysinstrument samt insatsvaror för analys av 
processerna. Styrelsen i Senzime uppskattar denna del 
av marknaden till cirka 600 MSEK. Denna marknad 
har Senzime potential att bearbeta med produkterna 
för mätning av glukos och laktat.
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BolagetS patentportfölJ BeStÅr aV fölJanDe patent och patentanSöknIngar:

patent/patentansökning Beskrivning

1 US 6,812,031 B1
734543 Australia
EPO 1 005 566

Beskriver metod/förfarande för att regenerera en sensor (öka livslängden) vilket gör det möjligt att 
med en och samma sensor registrera (analysera) ett ämne (substans, analyt) upprepade gånger.

2 EPO 1 314 012
US 8,262,989 B2

Beskriver utformningen av en biosensoranordning där den biologiska delen av en sensor (känslig 
del vilken reagerar på ett specifikt ämne) är förlagd i en separat enhet helt fri från elektronikdelen.

3 US 7,285,197 B2 Beskriver framförallt utformningen av en anslutningsanordning (koppling) med liten dödvolym 
vilken reducerar risken för koagulation vid anslutning av till exempel en provtagningskateter till en 
mät- eller uppsamlingsanordning.

4 PCT/SE 2006/050 442
US 7,947,223 B2

Beskriver en biosensoranordning, avsedd för detektion (registrering) av värmeflöde från
en enzymreaktor (sensor), utan behov av en termostaterad omgivning.

5 US Application 13/586,961 Beskriver ett sensorchip med en platt struktur för högeffektiv signalöverföring.
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aDam DahlBerg
StyrelSeorDföranDe

Dahlberg, civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm, bedriver riskkapitalverksamhet, i egen 
regi och i form av saminvesteringar med andra bolag 
och privatpersoner. Dahlberg har 15 års erfarenhet 
av att investera i små teknikintensiva företag i syfte 
att kommersialisera tekniska landvinningar. Bland 
tidigare investeringar märks Qlik Technologies, Inc., 
PiezoMotor Uppsala AB och Corline Systems AB, 
ett företag verksamt inom bl.a. medicinsk teknik och 
regenerativ medicin.

Aktieinnehav:
Dahlberg ägde per 2012-12-31 1 390 000 aktier i 
Senzime.

Staffan BoStröm
StyrelSeleDamot

Boström är Tekn. Licentiat i kemi och har mer 
än 30 års erfarenhet av att starta, driva och bygga 
företag. Boström har under denna tid i huvudsak haft 
befattningen som VD, men även varit produktions-
chef och teknisk chef. Några av företagen har varit 
dotterföretag till börsnoterade företag i Sverige och 
USA. Som VD startade Boström NEK Kabel AB och 
utvecklade det till ett företag med en omsättning om 
130 MSEK och 80 anställda. Boström avgick som 
Senzimes VD i början av januari 2013 och kvarstår 
som styrelseledamot. 

Aktieinnehav:
Boström ägde per 2012-12-31 202 005 aktier i 
Senzime.
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thomaS carlSSon 
StyrelSeleDamot Samt chef fou 

Carlsson som är civilingenjör i Kemi och MSc i Bioteknologi är forsknings- och utvecklingsansvarig i Senzime och 
har över 20 års erfarenhet från bioteknikområdet, bland annat avseende forskning och utveckling inom biosensorer 
samt applikationer av biosensorteknologi för både bioteknik- och klinikområdet. Carlsson har även arbetat inom 
molekylärbiologiområdet med produktion (cellodling) och avancerad rening av rekombinanta proteinläkemedel som 
t.ex. enzym. Carlsson är upphovsman till Senzimes sensorteknologi (patent) och grundare av bolaget. 

Aktieinnehav:
Carlsson ägde per 2012-12-31 199 028 aktier i Senzime.

ulf lInDSkog
StyrelSeleDamot

Lindskog är en framgångsrik entreprenör inom svensk ambulansverksamhet. Lindskog grundade Ulfab-Gruppen, 
som med sina 550 anställda under 2008 såldes till Falck och var vid tiden för försäljningen Sveriges största 
ambulansverksamhet på entreprenad.

Aktieinnehav:
Lindskog ägde per 2012-12-31 1 300 000 aktier i Senzime.

henrIk nIttmar
StyrelSeleDamot 

Nittmar, civilingenjör från Chalmers och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, har erfarenhet av att 
bygga upp företag från idé till marknad, med särskild tonvikt på teknikintensiva företag. Förutom Senzime arbetar 
Nittmar med två företag som båda är belägna i Uppsala; Corline (VD) – ett bioteknikföretag som utvecklar och 
säljer produkter baserade på heparinteknologi för användning inom medicinteknik och Regenerativ Medicin, samt 
PiezoMotor (styrelseledamot) – ett företag som utvecklar och säljer mikromotorer baserat på unik teknik framtagen 
vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Tidigare har Nittmar varit medgrundare till och drivit varumärkeskonsultbolaget 
QuickWise (ett bolag i IKANO Group, numera ägs det av engelska YouGov), arbetat för konsultbyrån Accenture och 
haft uppdrag som lärare/föreläsare på Handelshögskolan i Stockholm inom ämnesområdet Innovation Management. 

Aktieinnehav:
Nittmar ägde per 2012-12-31 146 900 aktier i Senzime.

larS WIklunD
StyrelSeleDamot

Wiklund är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård samt innehar och har innehaft en rad olika uppdrag 
och förtroendeposter inom Uppsala universitet, liksom inom det medicinska fackområdet, både nationellt och 
internationellt.

Aktieinnehav:
Wiklund ägde per 2012-12-31 3 750 aktier i Senzime.
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aktIekapItal och ägarförhÅllanDen

aktIekapItaletS utVecklIng

År Händelse Antal aktier Aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)

1999 Nybildande 4 750 475 000 100
1999 Emission 1 8 110 811 000 100
2001 Emission 2 8 360 836 000 100
2002 Emission 3 9 537 953 700 100
2003 Emission 4 11 889 1 188 900 100
2003 Emission 5 21 694 2 169 400 100
2004 Emission 6 33 303 3 330 300 100
2004 Emission 7 34 103 3 410 300 100
2005 Emission 8 36 540 3 654 000 100
2005 Emission 9 38 540 3 854 000 100
2005 Emission 10 41 592 4 159 200 100
2007 Emission 11 53 798 5 379 800 100
2007 Emission 12 61 798 6 179 800 100
2007 Emission 13 65 798 6 579 800 100
2007 Emission 14 69 798 6 979 800 100
2008 Emission 15 73 798 7 379 800 100
2008 Split 1:40 2 951 920 7 379 800 2,50
2008 Emission 16 4 151 920 10 379 800 2,50
2010 Emission 17 5 640 936 14 102 340 2,50
2011 Emission 18 7 051 170 17 627 925 2,50
2012 Konvertering av lån 7 361 029 18 402 572 2,50
2012 Emission 19 8 817 797 22 044 493 2,50

ägarförtecknIng per Den 28 marS 2013

Namn Antal aktier (st) Röster och 
kapital (%)

Adam Dahlberg 1 390 000 15,8
Ulf Lindskog 1 300 000 14,7
Ebba Fischer 1 003 075 11,4
Margareta Nilsson 675 130 7,7
Anna Manhusen 567 756 6,4
Canola AB 389 967 4,4
Staffan Boström 202 005 2,3
Thomas Carlsson 199 028 2,3
Martin Boström 142 560 1,6
Övriga (cirka 300 st.) 2 948 276 33,4
Totalt 8 817 797 100

ägarförtecknIng per Den 31 DecemBer 2012

Namn Antal aktier (st) Röster och 
kapital (%)

Adam Dahlberg 1 390 000 15,8
Ulf Lindskog 1 300 000 14,7
Ebba Fischer 1 003 075 11,4
Margareta Nilsson 675 130 7,7
Anna Manhusen 567 756 6,4
Canola AB 389 967 4,4
Staffan Boström 202 005 2,3
Thomas Carlsson 199 028 2,3
Martin Boström 157 560 1,8
Övriga (cirka 300 st.) 2 933 276 33,2
Totalt 8 817 797 100

BemynDIganDe 
Vid årsstämma den 23 maj 2012 beslutades att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller 
konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2 000 000 aktier och emissionen 
skall ske till marknadsmässiga villkor. Beslutet innebär att styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor.
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VerkSamhet
Senzime har utvecklat en ny, unik och patenterad 
mätteknologi som möjliggör automatiserad 
kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska 
vätskor. Behovet av dessa så kallade on line-
mätningar ökar inom flera branscher, däribland 
inom läkemedelsframställning och sjukvård. Bolagets 
produkterbjudande består av mätinstrument med 
tillhörande engångsartiklar i form av sensorer. 
Konceptet kan i detta avseende liknas vid exempelvis 
dialysmaskiner med tillhörande filter.

Bolaget fokuserar sitt arbete till två kundsegment 
- läkemedelsindustri och sjukvård. Parallellt 
med en nära förestående produktlansering inom 
läkemedelsindustrin med ett instrument avsett för 
mätning av glukos vid utveckling och framställning 
av läkemedel (bioreaktorer/fermentering), anpassar 
Senzime sitt instrument så att det kan användas för 
automatisk och kontinuerlig mätning av blodsocker 
på intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

Bolagets största ägare är medlemmar ur familjen 
Crafoord, kanske mest känd för sin medverkan i 
uppbyggnaden av medicinteknikföretaget Gambro. 
Aktien i Senzime är sedan den 18 juni 2008 listad på 
AktieTorget.

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument 
med tillhörande engångsartiklar som möjliggör 
automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga 
ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos 
(socker).

Många moderna läkemedel tillverkas i levande celler 
som hämtar sin näring i en glukoslösning. För att 
säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen bör 
glukosnivån mätas kontinuerligt. SENZ-100 är ett 
analysinstrument som löser denna uppgift. Senzimes 
partner, marknadsledande Applikon, har påbörjat den 
globala lanseringen av instrumentet. Kontinuerlig 
glukosmätning kan även användas inom sjukvården 
för att underlätta diagnostiseringen av diabetes, öka 
överlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp och 
förbättra dialysvården. För dessa ändamål utvecklar 
bolaget instrumentet SENZ-200.

VäSentlIga hänDelSer unDer räkenSkapSÅret
1 456 768 aktier registrerades hos Bolagsverket och 
efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till  
22 044 492,50 SEK fördelat på 8 817 797 aktier med 
ett kvotvärde på 2,50 kr

Senzime har rekryterat Lena Söderström som ny 
VD. Lena har mer än 20 års erfarenhet från ledande 
befattningar inom internationell life-science-industri, 
bl.a inom Pharmacia, Orexo, Kibion och Isconova. 
Hon tillträder VD-tjänsten den 9:e januari 2013.

VäSentlIga hänDelSer efter 
räkenSkapSÅretS Slut
Den 8:e januari beslöt bolagstämman om utgivande 
av 300 000 teckningsoptioner. Teckningsoptioner till 
ett antal av 300 000 har tecknats under januari.

BolagetS förVäntaDe framtIDa utVecklIng 
och VäSentlIga rISker
Under 2013 avser Senzime fortsätta utvecklingen 
och lanseringen av sin produktfamilj, såväl mot 
bioreaktormarknaden som mot marknaden för klinisk 
diagnostik. När det gäller bioreaktormarknaden har 
Senzime inlett sin marknadsföring och målsättningen 
är att starta den globala lanseringen under 2013.
Utveckling av instrument för blodsockermätning 
kommer att koncentreras kring verifiering av 
prestanda, framförallt genom ytterligare kliniska 
försök. Samtidigt fortsätter Senzimes marknadsföring 
för att söka en internationella potentiell partner.

Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling 
är det av vikt att också beakta relevanta risker. För 
ett litet företag i tidig kommersialiseringsfas finns 
ett flertal risker. Dessa är, bland andra, att bolaget 
är beroende av ett litet antal nyckelpersoner, att nya 
konkurrerande teknologier snabbt kan utvecklas och 
förändra bolagets affärsmöjligheter, att oförutsedda 
utmaningar och förseningar kan uppkomma i 
utvecklingsarbetet, samt svårigheter att rekrytera 
nytt kapital givet förändrade förutsättningar i 
kapitalmarknaderna etc. Varje aktieägare måste göra 
sina egen bedömning av effekten av dessa risker 
utgående från tillgänglig information.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
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flerÅrSöVerSIkt
Tkr 2012 2011 2010 2009 2007/2008

Resultat efter finansiella poster -4 393 -2 100 -2 355 -1 721 -1 639

Balansomslutning 33 232 31 656 25 925 21 178 23 161
Soliditet (%) 96 88 84 78 79

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

reSultatDISpoSItIon

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående fond- och vinstmedel:

Överkursfond 10 494 664
Årets förlust -4 392 512

6 102 152

Balanserad förlust avräknas mot överkursfond 6 102 152
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Not 2012-01-01

-2012-12-31
2011-01-01

-2011-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 298 343 0

Aktiverat arbete för egen räkning 705 713 1 817 455

Övriga rörelseintäkter 91 579 5 146

1 095 635 1 822 601

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -306 940 0

Övriga externa kostnader 1 -1 871 201 -1 548 203

Personalkostnader 2 -2 472 279 -2 369 354

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 3 -859 419 -17 536

Övriga rörelsekostnader -5 657 -528

-5 515 496 -3 935 621

Rörelseresultat -4 419 861 -2 113 020

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 52 063 108 477

Räntekostnader -24 714 -95 783

27 349 12 694

Resultat efter finansiella poster -4 392 512 -2 100 326

ÅRETS RESULTAT -4 392 512 -2 100 326
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Balansräkning
Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 25 586 433 24 980 781

Patent och liknande rättigheter 5 1 408 032 1 371 125

26 994 465 26 351 906

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 21 404 23 590

21 404 23 590

Summa anläggningstillgångar 27 015 869 26 375 496

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvarulager 174 432 35 889

174 432 35 889

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 742 0

Aktuella skattefordringar 28 424 37 868

Övriga fordringar 110 163 28 283

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 154 004 108 530

304 333 174 681

Kassa och bank 10 5 737 722 5 072 196

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 6 216 487 5 282 766

SUMMA TILLGÅNGAR 33 232 356 31 658 262
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Balansräkning forts.
Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KApITAL OcH SKULdER

EGET KApITAL 7

Bundet eget kapital

Aktiekapital ( 8 817 797 st ) 8 22 044 493 17 627 925
Reservfond 3 838 750 3 838 750

25 883 243 21 466 675

Fritt eget kapital

Överkursfond 10 494 664 8 499 044
Årets resultat -4 392 512 -2 100 326

6 102 152 6 398 718

Summa eget kapital 31 985 395 27 865 393

Långfristiga skulder 9
Skulder till kreditinstitut 185 000 223 500
Övriga skulder 50 000  90 000
Summa långfristiga skulder 235 000 313 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 115 500 320 310
Förskott från kunder 187 600 187 600
Leverantörsskulder 198 308 214 086
Övriga skulder 43 415 2 239 256
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 467 138 518 117
Summa kortfristiga skulder 1 011 961 3 479 369

Summa eget kapital och skulder 33 232 356 31 658 262

pOSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

För egna skulder till kreditinstitut och andra långivare
Företagsinteckningar 3 038 000 3 038 000

3 038 000 3 038 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Not 2012-01-01

-2012-12-31
2011-01-01

-2011-12-31

den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 392 512 -2 100 326
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 868 863 17 536
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-3 523 649 -2 082 790

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -138 543 2 649

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -139 095 53 465

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -2 262 597 75 893
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 063 884 -1 950 783

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 485 293 -3 046 831
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -14 500 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 499 793 -3 046 831

Finansieringsverksamheten

Nyemission 8 512 513 8 068 077
Amortering långfristiga lån -283 310 -310 220
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 229 203 7 757 857

Förändring av likvida medel 665 526 2 760 245

Likvida medel vid årets början 5 072 196 2 311 951

Likvida medel vid årets slut 5 737 722 5 072 196
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allmänna upplySnIngar

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager m.m.
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Forskning och utveckling
Utgifter för utvecklingsarbeten balanseras då det är tekniskt möjligt att färdigställa utvecklingsarbetet,det
finns finansiella förutsättningar att fullfölja utvecklingen samt att det finns ekonomiska fördela för
företaget att färdigställa utvecklingsarbetet. Balanserade utgifter avser direkta materialkostnader,
konsultkostnader samt egna löne- och lönebikostnader.

Avskrivning av utvecklingskostnaderna påbörja då arbetet färdigställts och kommer då att ske på basis av
respektive nyttjandeperiod.

Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter

Vid försäljning av varor
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

noter

1  |  ERSÄTTNING TILL REVISORER

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer 
av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller 
skatterådgivning.

2012 2011

Revisionsuppdrag 68 900 43 500
68 900 43 500
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2  |  pERSONAL

2012 2011

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 1
Män 3 3

4 4

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och Vd

Löner och ersättningar 889 719 835 857
Pensionskostnader 44 087 51 776

933 806 887 633

Övriga anställda

Löner och ersättningar 862 310 868 402
Pensionskostnader 63 236 60 178

925 546 928 580

Sociala kostnader 475 899 458 908
Summa styrelse och övriga 2 335 251 2 275 121

3  |  AVSKRIVNINGAR OcH NEdSKRIVNINGAR

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 20%
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20%

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6,7%
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4  |  BALANSERAdE UTGIFTER FÖR FORSKNINGSARBETEN M.M.

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 25 980 781 22 977 338
Inköp 1 448 385 3 003 443
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 429 166 25 980 781

Ingående avskrivningar -1 000 000 -1 000 000
Årets avskrivningar -842 733 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 842 733 -1 000 000

Utgående redovisat värde 25 586 433 24 980 781

5  |  pATENT, LIcENSER SAMT LIKNANdE RÄTTIGHETER

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 479 281 1 435 893
Inköp 36 907 43 338
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 516 188 1 479 281

Ingående nedskrivningar -108 156 -108 156
Utgående ackumulerade nedskrivningar -108 156 -108 156

Utgående redovisat värde 1 408 032 1 371 125

6  |  INVENTARIER, VERKTyG OcH INSTALLATIONER

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 251 755 251 755
Inköp 14 500 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 266 255 251 755

Ingående avskrivningar -228 165 -210 627
Årets avskrivningar -16 686 -17 538
Utgående ackumulerade avskrivningar -244 851 -228 165

Utgående redovisat värde 21 404 23 590

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
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7  |  EGET KApITAL

Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad 
förlust

Belopp vid årets ingång 17 627 925 3 838 750 8 499 044 -2 100 326
Nyemission 4 416 568 4 095 946
Resultatdisposition enligt beslut av årets årsstämma -2 100 326 2 100 326
Årets förlust -4 392 512
Belopp vid årets utgång 22 044 493 3 838 750 10 494 664 -4 392 512

8  |  UppLySNINGAR OM AKTIEKApITAL

Antal 
aktier

Kvotvärde 
per aktie

Antal/värde vid årets ingång 7 051 170 2,5
Antal/värde vid årets utgång 8 817 797 2,5
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9  |  LÅNGFRISTIGA SKULdER

2012-12-31 2011-12-31

Amortering inom 1 år 115 500 320 310
Amortering inom 2 till 5 år 235 000 313 500

350 500 633 810

10  |  cHEcKRÄKNINGSKREdIT

2012-12-31 2011-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 300 000 300 000

Uppsala den 22/4 2013

Adam dahlberg
Ordförande

Staffan Boström Lena Söderström
Verkställande direktör

Thomas carlsson Henrik Nittmar Ulf Lindskog

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22/4 2013

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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reVISIonSBerättelSe

Till årsstämman i Senzime AB (publ),  
org.nr 556565-5734

rapport om ÅrSreDoVISnIngen
Vi har utfört en revision av års  redovisningen för 
Senzime AB för räkenskapsåret 2012-01-01 - 
2012-12-31. Bolagets årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
18-28.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en års  redovisning som ger en 
rättvisande bild enligt års  redovis nings  lagen och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grund  val av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International 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 års  redovis  
ningen inte innehåller väsentliga fel aktig  heter.
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 oegentlig  
heter eller på fel. Vid denna risk  bedöm ning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar års  redovis  ningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
gransknings  åtgärder som är ändamåls enliga med 
hänsyn till omständig heterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamåls enligheten i de redovisnings  principer 
som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens upp  skattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den över  
gripande presentationen i års  redovis  ningen. Vi anser 
att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har års  redovis  ningen 
upprättats i enlighet med års  redovisnings  lagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Senzime ABs finansiella ställning per den 2012-21-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 

enligt års  redovisnings  lagen. Förvaltnings  berättelsen 
är förenlig med års  redovis  ningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat  
räkningen och balans  räkningen.

rapport om anDra kraV enlIgt lagar och 
anDra författnIngar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Senzime 
AB för 2012-01-01 - 2012-12-31.

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 aktiebolags  lagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
och om förvalt  ningen 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 
aktiebolags  lagen.

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 ersättnings  skyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse  
ledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktie  bolags  lagen, års  
redovisnings  lagen eller bolags  ordningen. 

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltnings  berättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 22/4 2013

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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