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Nyckeltal 2008 2007 2006

Omsättning, MSEK 117 494 103 183 92 161

Rörelseresultat, MSEK –21 381 –3 707 2 162

Resultat före skatt, MSEK –22 048 –4 193 2 391

Resultat per aktie, SEK –1,97 –0,33 0,35

Medelantal anställda 98 60 44
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Delårsrapport första kvartalet – 6 maj 2009

Delårsrapport andra kvartalet – 26 augusti 2009

Årsstämma – 19 maj 2009 i Göteborg

Ekonomisk information och annan relevant bolagsinfor-
mation publiceras på företagets hemsida: www.vnv.se

Information kan också beställas från:

Vita Nova Ventures AB
Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-703 18 50
info@vnv.se

Viktiga häNdelser uNder 2008

• A+ Science-gruppen startade ett omfattande åtgärds-
program under hösten som kommer att fortgå även 
under 2009.

• Vicore Pharmas läkemedelssubstans har under året 
nått vetenskaplig framgång.

• En nyemission i I-Tech genomfördes i december. Ny 
delägare är Volvo Technoloygy Transfer som efter fullt 
genomförd emission kommer att ha ett ägande om 33 
procent.

• I-Tech tecknade i december ett licens- och utveck-
lingsavtal med Volvo Penta. Volvo Penta får därmed 
exklusiv rätt att kommersialisera I-Techs teknologi för 
fritidsbåtmarknaden. 

• Styrelsen föreslår årsstämman 2009 att besluta om 
utdelning av A+ Science Holding där innehaven i I-Tech 
och Vicore Pharma kommer att samlas. 

2008 blev ett besvärligt år för Vita 
Nova och har tvingat fram en förändrad 
strateg i, personalnedskärningar och ett 
förslag om utdelning av våra utveck-
lingsprojekt.

– göran Wessman, Vd
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om Vita NoVa VeNtures

Vita Nova Ventures är ett ägarbolag med aktivt ägande 
i onoterade bolag. Bolagets aktie är noterad på Aktie- 
Torget. Vid årsskiftet fanns cirka 1700 aktieägare.

Bolagets strategi är att koncentrera ägandet till kon-
sultverksamhet med klinisk prövningsverksamhet som 
kompetensområde. Denna kärnverksamhet samlas inom 
A+Science-gruppen. Övrig verksamhet inom Vita Nova 
Ventures avses under 2009 att avskiljas genom utdel-
ning.

affärsidé

Vita Nova Ventures skall vara en aktiv ägare som hjälper 
till att utveckla A+ Science-gruppen och som initierar och 
driver affärer i syfte att skapa värdetillväxt i denna verk-
samhet.

orgaNisatioN

Vita Nova Ventures verksamhet har fram till årsstämman 
organiserats i två ben:

•  A+ Science-gruppen (klinisk prövningsverksamheten / 
Contract Research Organisation)

•  Ventures (samlar innehaven i utvecklingsbolagen)

Den volymmässigt största verksamhetsgrenen i koncer-
nen är A+ Science-gruppen. Den erbjuder en mångfald 
av konsulttjänster inom alla faser av klinisk forskning som 
föregår ett läkemedel eller en ny medicinsk teknisk pro-

om Vita NoVa VeNtures

dukt. A+ Science-gruppen har under året varit i en an-
strängande förändringsfas framför allt förorsakad av de 
förvärv som genomförts och breddningen av sin affärs-
kompetens. A+ Science tillhandahåller nu alla de specifika 
expertfunktioner som krävs för en komplett Contract Re-
search Organisation (CRO). A+ Science har kontor i Göte-
borg, Stockholm, Umeå och Lund. 

Koncernens andra verksamhetsgren är Ventures som in-
vesterat i och drivit medicinska och biotekniska utvecklings-
bolag i tidig kommersiell fas. Portföljen har byggts upp runt 
Vita Nova Ventures-koncernens omfattande kompetens inom 
berörda kunskapsområden och erfarenheter inom ledning och 
finansiering av projekt och bolag i tidiga utvecklingsskeden. 
Ventures omfattar bolagen Vicore Pharma AB respektive I-
Tech AB. Under 2008 genomfördes omfattande investering-
ar i utvecklingsportföljen som delvis finansierats internt, men 
också genom en externt riktad nyemission i I-Tech.

mÅl

Vita Nova Ventures skall fortsatt sträva efter att befästa 
och utveckla A+ Science-gruppen till ett ledande CRO i 
Norden. Målet för A+ Science-gruppen är att under året 
konsolidera verksamheten på nuvarande omsättningsnivå 
samt återställa lönsamheten. Målet är att uppnå en rörel-
semarginal om minst 7 procent 

Ventures-verksamheten samlas i ett gemensamt ägar-
bolag som kommer att föreslås delas ut till aktieägarna, 
alternativt säljas. Se mer information på sidan 11.

Vita Nova Ventures

Ventures-gruppen a+ science-gruppen

Vicore Pharma AB  
(dotterbolag)

I-Tech AB 
(intressebolag) Clinical Operations Outsourcing City Site
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Utvecklingsframgångar trots kapitalbrist

För Ventures-verksamheten så har det varit ett fram-
gångsrikt år utifrån ett värdeskapande perspektiv. I-Tech, 
som tagit fram en unik påväxtskyddande teknologi för mil-
jövänliga båtbottenfärger, har under året fått en industriell 
delägare samt tecknat ett samarbetsavtal för den globala 
fritidsbåtmarknaden med Volvo Penta, en av marknadens 
ledande aktörer med inombordsmotorer och tillhörande 
drev för fritidsbåtsegmentet. 

Vicore Pharma har också rönt viktiga framgångar med 
spännande resultat från prekliniska försök med företagets 
substans C21 som väl bekräftar ”Proof of Concept” på 
en rad indikationer. Resultaten har publicerats i den ve-
tenskapliga tidskriften ”Circulation”, utgiven av American 
Heart Association och publiceringen har medfört ett ökat 
intresse från omvärlden för utveckling av de terapeutiska 
möjligheter som Vicore Pharmas substanser erbjuder. Vår 
förhoppning är att inom ett år lämna den prekliniska fasen 
och påbörja en fas I-studie. Trots projektets framgångar 
har vi haft, och har fortfarande, stora svårigheter med 
att finansiera verksamheten i Vicore Pharma. Intresset är 
stort från forskarhåll och läkemedelsindustrin, men i rå-
dande finansmarknad är riskaptiten på kapitalmarknaden 
mycket svag.

Ytterligare renodling nödvändig

Problemen med finansieringen av den fortsatta verksam-
heten är så stora att styrelsen genom ytterligare renod-
ling vill dela verksamheten för att synliggöra underlig-
gande värden. Därmed förbättras framtidsutsikterna för 
respektive verksamhet, som efter egna förutsättningar 
kan fokusera på att hantera affärsutveckling och kapita-
lanskaffning. 

Det blir slutligen årsstämman i maj som fattar beslut om 
utdelning av innehaven i Vicore och I-Tech som för detta 
lagts i ett separat holdingbolag. 
 

I inledningen av 2008 var jag övertygad om att vi genom 
omstruktureringen 2007 hade skapat en attraktiv och 
lönsam Life Science-koncern med inriktning på human-
medicin. Verksamheten bestod av två separata verksam-
hetsgrenar, en rörelsedrivande konsultorganisation med 
inriktning på kliniska prövningar och ett utvecklingsbolag. 
Tanken var att vi skulle uppnå såväl kostnadssynergier 
som kompetensutbyte och därmed bygga en koncern där 
värdet av helheten skulle överstiga delarna. Så blev det nu 
inte, utan året slutade med en förlust och kom att präglas 
av finansieringsproblem i utvecklingsverksamheten och av 
lönsamhets- och organisationsproblem i A+ Science. En 
ljusglimt under året har dock varit utvecklingsprojekten 
som nått viktiga milstolpar och därmed ökat i värde.

tappade försäljning

Problemen i A+ Science bottnade i att vi underskattade 
svårigheten att integrera de förvärvade konsultorgani-
sationerna med den befintliga verksamheten. Samman-
slagningen ledde till att organisationen tappade fokus på 
försäljning och leverans. Effekten lät inte vänta på sig; be-
läggningen sjönk med ökande förluster som resultat. Lägg 
därtill att vi under året, med magert resultat, bearbetade 
en för A+ Science ny marknad bestående av framförallt 
svenska biotech- och läkemedelsföretag i tidiga faser. 
Denna satsning resulterade under året i få avslut mycket 
beroende på att många projekt av denna typ skjutits på 
framtiden på grund av brist på finansiering.

Trots stora insatser för att ställa om och öka försäljning-
en lyckades vi inte vända den negativa resultattrenden i 
A+ Science. Till slut blev vi tvungna att dra i nödbromsen. 
Under fjärde kvartalet anpassades personalstyrkan till 
mängden uppdrag och ett 10-tal personer varslades i en 
omorganisation. Bolagets kassaflöden har dock räckt till 
att säkerställa betalningar i rörelsen inklusive utvecklings-
kostnader i utvecklingsbolagen, förvärvskostnader och 
amorteringar enligt plan. 

Vd har ordet

Bästa aktieägare,
2008 blev ett besvärligt år för Vita Nova Ventures och den sammanlagda förlusten på 22 miljoner 
kronor har tvingat fram en förändrad strategi, personalnedskärningar och ett förslag om utdelning 
av våra utvecklingsprojekt.



Vita NoVa VeNtures ÅrsredoVisNiNg 2008

5

Vita NoVa VeNtures ÅrsredoVisNiNg 2008

framtidUtsikter

Förra året vågade jag måla framtiden i ljusa färger men 
verkligheten blev en annan. I backspegeln kan jag kon-
statera att jag underskattade integrationsproblemen och 
att jag för sent insåg problemen med bristande försälj-
ningsfokus i den nya och betydligt större verksamheten i 
A+ Science-gruppen. 

Med risk för att än en gång låta allt för optimistisk vill 
jag se ljust på framtiden. Den föreslagna uppdelningen av 
koncernen gör det lättare för varje verksamhet att foku-
sera på sin kärnverksamhet. För A+ Science, som redan 
genomgått ett stålbad, innebär detta förhoppningar om 

Vd har ordet

att beläggningen återigen når lönsamma nivåer på en 
marknad i tillväxt där bolaget är väl positionerat. Jag är 
också övertygad om att gjorda förvärv och omstrukture-
ringen i A+ Science-gruppen kommer visa sig vara strate-
giskt rätta, och på sikt bidra till en bra lönsamhet. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla medarbetare som, 
trots stora utmaningar, oförtrutet arbetat för att utveckla 
Vita Nova Ventures och A+ Science. 

Göran Wessman

Verkställande direktör
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6 coNtract research orgaNisatioN

stor kompetens kring långa stUdier

Bolaget har lång och framgångsrik historik vad avser er-
farenhet av att genomföra stora multicenterstudier med 
långa tidsförlopp. Studier inom hjärt/kärl- respektive on-
kologiområdena har blivit  en av A+ Science specialiteter. 
 
UthYrning av personal

A+ Science hyr ut kliniska prövningsledare, projektledare, 
monitorer och assistenter för att leda och genomföra kli-
niska prövningar av läkemedel och medicinsk utrustning 
till läkemedels- och bioteknikföretag. A+ Science hyr ock-
så ut forskningssjuksköterskor till kliniker och sjukhus som 
bedriver egen klinisk forskning eller uppdragsforskning för 
industrin.

citY site – enhet för läkemedelsprövning 
(SMO)

A+ Science öppnade i februari 2008 en enhet för klinisk 
läkemedelsprövning, forskningsenheten A+ Science City 
Site. Enheten har en välutrustad och lättillgänglig mot-
tagning där många patienter på kort tid kan rekryteras till 
prövningarna. Enheten ligger centralt i Stockholm och den 
blir därigenom tillgänglig för det största tänkbara befolk-
ningsunderlaget i Sverige. 

A+ Science-gruppen tillhandahåller konsulttjänster inom alla faser av kli-
nisk forskning som föregår godkännande av ett nytt läkemedel eller en 
ny medicinteknisk produkt.  A+ Science hyr också ut personal till företag 
och kliniker som ska genomföra eller delta i kliniska studier. Gruppen har 

kontor i Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund.

komplett cro för genomförande

A+ Science-gruppen erbjuder konsulttjänster inom klinisk 
forskning och genomför kliniska utvärderingar som lig-
ger till grund för publicering, produktanspråk och myn-
dighetsgodkännande för läkemedel och medicintekniska 
produkter. 

De större läkemedelsbolagen har i allt högre omfatt-
ning kommit att lägga ut kliniska prövningstjänster på 
CRO med dokumenterad erfarenhet av klinik prövning 
och egna myndighetskontakter. Så gör också den unga 
Biotech-industrin som vill undvika att bygga upp sådan 
kompetens och struktur internt eftersom insatserna är 
av tidsbegränsad projektkaraktär. Man ser därför från så-
väl den etablerade industrin som från nya aktörer stora 
fördelar med att anlita specialiserade CRO-företag, som 
A+ Science, som tar hand om projektledning och genom-
förande av kliniska prövningsprogram, inklusive kontakter 
med kliniker och prövare, samt monitorering.  

A+ Science-gruppen är, efter ett antal kompletterande 
förvärv, en mycket komplett CRO (Contract Research 
Organisation) med mer än 10 års erfarenhet av att ge-
nomföra kliniska prövningsprogram på uppdrag av olika 
aktörer inom hälso- och sjukvårdsindustrin.

För att säkerställa vetenskapliga krav samt värdera ve-
tenskaplig och klinisk relevans, har A+ Science byggt upp 
vetenskapliga råd. Detta har skett med hjälp av ett om-
fattande kontaktnät av läkare som är etablerade forskare 
inom för företaget relevanta kliniska områden.

säkrare patientrekrYtering

Cirka 80 procent av alla kliniska studier missar sin tidplan 
på grund av att rekryteringen av deltagande patienter blir 
svårare och mer komplicerad än vad som har kunnat upp-
skattas initialt.  Detta beror i sin tur oftast på avsaknad 
av relevanta simuleringsverktyg med modernt IT-stöd. 
A+ Science har under 2008 stärkt sin kompetens inom 
detta område genom förvärv av delar av verksamhetsin-
nehållet i NMCT AB i Göteborg. A+ Science kan nu med 
en unik processorienterad metod snabbt och effektivt un-
derlätta och säkerställa klinik- och patientrekrytering. 

Uppdraget att genomföra ett kliniskt  
prövningsprogram är en komplex process

A+ Science uppdrag kan omfatta alltifrån en fullständig  
process till punktinsatser omfattande bl a:

• designa ett studieupplägg

• författa protokollet för genomförandet

• ta fram underlag för ansökan om att göra klinisk 
prövning

• rekrytera kliniker med lämpliga patienter för  
studien

• projektleda och övervaka den dagliga monitor-
eringen på de kliniker som medverkar i studien

• sammanställa resultat och bearbeta data 

• leverera fullständig rapport
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kUnder och marknad

Marknaden för CRO tjänster växte under 2008 interna-
tionellt med över 15 procent om året enligt en utredning 
av Biopharm Knowledge Publishing. Den drivs dels av en 
växande volym av nya produkter, dels av att andelen köp-
ta tjänster inom läkemedelsindustrin ökar. 

Kunderna till A+ Science återfinns i ett brett spektrum 
från stora och små läkemedelsbolag till företag inom 
medicinteknik och unga bioteknikbolag. Särskilt stark är 
efterfrågan på inhyrda konsulter. I vissa uppdrag arbetar 
A+ Science också som nordisk part till CRO-företag med 
verksamhetsbas utanför Norden. Inslaget av uppdrags-
givare från amerikanska bolag är stort, speciellt inom 
medicinsk teknik. Under 2008 har A+ Science framförallt 
arbetat med studier i de nordiska länderna men även i 
Tyskland, Storbritannien och Irland. 

Under året har den finansiella delen av omvärlden varit 
orolig vilket i viss mån återspeglat sig i marknaden för kli-
niska prövningar. Flera potentiella studier har förskjutitis i 
tid och i vissa fall har studier fått stoppas eller för tillfäl-
let avvakta på grund av finansiella oklarheter. För A+ Sci-
ence har detta lett till en lägre leveransvolym än förväntat 
framförallt i slutet av året. 

åtgärdsprogram och omorganisation

För att möta de förändrade marknadsförutsättningarna 
beslöts under hösten att starta ett kraftfullt åtgärdspro-
gram för att sänka kostnaderna, öka produktiviteten samt 
öka insatserna på försäljning och marknadsföring. Efter 
en analys av bolagets effektivitet och organisation verk-
ställdes i slutet av året ett antal åtgärder bland annat togs 
beslut om ny organisation och i samband med detta lades 
ett varsel som resulterade i att ett 10-tal personer sades 
upp. En ny organisation kom på plats från februari 2009.

finansiell ställning

A+ Science-gruppens omsättning ökade med drygt 15 
procent under året. I omsättningen ingår inte vidarefaktu-
rerade kostnader, så kallade pass-through-intäkter.

Resultat efter finansiella poster uppgick till –10,4 MSEK 
(3,6). Kostnader för expansion och för låg beläggning har 
bidragit till ett negativt resultat i A+ Science-gruppen.

framtid

Bedömningen är att A+ Science efter fullt genomförande 
av det kraftfulla åtgärds- och besparingsprogrammet 
kommer att vara en väl fungerande organisation med hög 
effektivitet. Målet är att återställa lönsamheten under 
2009.

För ytterligare information se bolagets hemsida: 
www.a-plusscience.com

ksek 2008 2007

Ordinarie omsättning 87 618 75 776

Vidarefakturerade kostnader* 27 500 25 803

Intäkter totalt 115 118 101 579

Resultat efter finansiella poster –10 370 3 589

Vinstmarginal netto  
(exkl. vidarefakturerade kostnader )

neg. 4,7 %

Vinstmarginal brutto neg. 3,5 %

* Avser framförallt ersättningar som A+ Science förmedlar till kli-
niker och sjukhus utan pålägg.
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8 VeNtures

Vicore Pharma innehar en grupp patenterade läkemedelssubstanser som kan 
utvecklas till nya läkemedel i sjukdomsområden som omfattar några av de 
stora folksjukdomarna, exempelvis hjärtsvikt.  Substanserna från Vicore 
Pharma utnyttjar en ny verkningsmekanism, så kallad AT2-stimulering som 
kompletterar dagens hjärtmediciner och erbjuder framtida möjlighet att ta 

stora marknadsandelar inom framförallt hjärt-/kärlområdet. 

verksamhet

Bolaget utvecklar en grupp läkemedelssubstanser med stor 
medicinsk potential inom flera terapiområden. I första hand 
är verksamheten dock koncentrerad till indikationer inom 
området hjärt-/kärlsjukdomar. Bolaget har utvecklat och 
patenterat substanser som stimulerar AT2 receptorn inom 
renin-angiotensin-systemet*. AT2 receptorstimulering är 
en läkemedelsprincip vars verkningsmekanism är att stärka 
kroppens förmåga att reparera vävnadsskada efter exem-
pelvis hjärtinfarkt och i samband med hjärtsvikt. 

Den prekliniska utvecklingen sker till stor del i akade-
miska forskningscenter som verifierar företagets sub-
stanser i väletablerade djurmodeller som grund för klinisk 
utveckling. Under det gångna året har bolaget fördjupat 
sitt samarbete med Charité sjukhuset i Berlin där en stor 
del av den prekliniska forskningen sker. En viktig milstol-
pe i företagets utveckling skedde i november då den le-
dande vetenskapliga tidskriften Circulation publicerade de 
mycket goda resultat som kunnat uppvisas för hjärtinfarkt 
i en etablerad djurmodell.    

affärsposition

Ledningen för Vicore Pharma bedömer att företagets tek-
nologi har en presumtivt gynnsam position på marknaden 
för hjärt-/kärlmediciner där det finns ett behov av nya 
och innovativa läkemedel. Trots omfattande forskning och 
utveckling inom området så fortsätter hjärt-/kärlsjukdo-
mar att öka och behandlingsmålen nås inte i den utsträck-
ning som man tidigare har hoppats. En mycket stor del 
av de hjärt-/kärlläkemedel som förskrivs idag kommer 
dessutom att förlora sina patentskydd inom de närmaste 
åren vilket accentuerar behovet av nyutveckling inom 
området. Den läkemedelsprincip baserad på att stimulera 
AT2 receptorn som Vicore Pharma utvecklar medger pre-
sumtivt både förbättrade behandlingsresultat och nya pa-
tentskyddade läkemedel inom området. Efter de kontak-
ter som knutits under 2008 bedömer ledningen det vara 
realistiskt att genomföra licensförhandlingar under 2009.

marknad

Den globala marknaden för hjärt-/kärl mediciner översti-
ger 100 miljarder USD varav 50 procent är hänförligt till 
högt blodtryck.

Bolagets patenterade substanser har potential att ta 
väsentliga marknadsandelar både som egen terapi och 
som strategiskt komplement till blodtryckssänkande lä-
kemedel, men även andra indikationsområden kan bli ak-
tuella i framtiden. Företagsledningen undersöker härvid 
särskilt hudområdet där positiva resultat kunnat noteras 
i djurförsök och där myndighetskraven är mindre omfat-
tande än för hjärt-/kärlområdet.

finansiering

Den finansiella oro som rått under senare delen av 2008 
har gjort det mycket svårt att attrahera riskkapital till 
projekt i så tidig utvecklingsfas som Vicore Pharmas. Fö-
retaget har därför under året varit beroende av fortsatta 
kapitaltillskott från Vita Nova Ventures. 

Vicore Pharma ingår i Vita Nova Ventures grupp av ut-
vecklingsbolag som styrelsen i Vita Nova har föreslagit 
årsstämman att dela ut till de nuvarande aktieägarna i Vita 
Nova Ventures. Se vidare sidan 11.

För ytterligare information se bolagets hemsida:
www.vicorepharma.com

* RAS, renin-angiotensin-systemet, är ett grundläggande hor-
moniellt system för reglering av bl.a. blodtrycket.
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I-Tech utvecklar morgondagens bottenfärg som förhindrar på-
växt av djur och växter på fritidsbåtar, fartyg och fasta marina 
installationer. I-Techs bottenfärg är en miljövänlig, miljöan-
passad bottenfärg som förväntas klara av att priskonkurrera 
och dra fördel av den starka pågående trenden kring miljö- 

och klimatförändringar.

verksamhet

Bolaget exploaterar den farmakologiska substansen me-
detomidin för användning som påväxthindrande medel 
(antifoulingmedel) i bottenfärger för båtar och fartyg. 
Medetomidin har potential att väsentligen ersätta kop-
par som är det ämne som idag huvudsakligen används 
för att förhindra påväxt av framförallt havstulpaner och 
andra skalbyggande djur. Koppar är kraftigt ifrågasatt som 
antifoulingmedel på grund av den negativa miljöpåverkan 
som ämnet har och medetomidin, som endast erfordras i 
minimala mängder, kan tillgodose båt- och fartygsägares 
krav på påväxtskydd utan negativ miljöpåverkan. Under 
2008 ingick I-Tech i ett licens- och utvecklingsavtal med 
Volvo Penta varigenom Volvo Penta erhöll en exklusiv rätt 
att kommersialisera I-Techs teknologi för fritidsbåtmark-
naden.

För fartygssegmentet av marknaden kunde I-Tech un-
der året notera ett ökande intresse för företagets tekno-
logi bland de stora marina färgtillverkarna och diskussio-
ner kring samarbete inleddes med dessa. 

Arbetet med att registrera medetomidin i enlighet med 
den europeiska kemikalielagstiftningen intensifierades un-
der året för inlämning av registreringsunderlag under för-
sta kvartalet 2009. 

global lansering av fritidsbåtfärg

Volvo Penta planerar att lansera de nya färger som utveck-
las genom sitt globala distributionsnät av servicecenter 
och återförsäljare. Förhoppningen är att lansera färgerna 
under 2011 under förutsättning att myndighetsgodkän-
nanden föreligger till denna tid.

marknad

Den globala marknaden för marina biocider (insatskemi-
kalier i marina färger) är värd cirka två miljarder kronor. 
I takt med den ökande sjöfarten och det ökade intresset 
för fritidsbåtar har marknaden vuxit relativt snabbt under 
de senaste åren.

finansiering

Parallellt med de avtal som ingicks med Volvo Penta i de-
cember 2008 så band sig Volvo Technology Transfer AB 
(VTT) för att investera upp till 12 miljoner kronor i I-Tech, 
varav 5 MSEK inbetalades i december 2008. Med de af-
färsplaner som föreligger idag och som bygger på industri-
ella samarbeten baserade på I-Techs teknologi bedömer 
företagsledningen att VTT:s investering ska vara tillräcklig 
för att föra bolaget till ett positivt kassaflöde.

För ytterligare information se bolagets hemsida:
www.i-tech.se

Bilden visar en propeller övervuxen med havstulpaner. I-Techs produkt 
medetomidin förhindrar att havstulpanlarven når ytan utan att larven 
skadas. Istället för fästa till ytan så simmar larven därifrån. 
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förvaltningsberättelse

verksamhet och inriktning

Vita Nova Ventures är ett ägarbolag inriktat på att med aktivt 
ägande skapa värdetillväxt i hel- och delägda bolag. Strategin 
är att investera i verksamheter inom Life Science-sektorn. Det 
dominerande innehavet är 96 procent av aktierna i A+ Science 
AB, en konsultverksamhet inom kliniska prövningar. Innehavet 
är direktägt till 25 procent och resterande andel ägs via det 
helägda dotterbolaget Scandinavian CRI Holding AB och dess 
dotterbolag Scandinavian CRI AB. 

Övriga innehav i Vita Nova Ventures utgörs av det helägda 
läkemedelsutvecklingsbolaget Vicore Pharma AB och 42 pro-
cent i I-Tech AB, ett bolag som utvecklar miljövänlig båtbot-
tenfärg baserad på läkemedelssubstanser samt procentuellt 
mindre innehav i utvecklingsbolagen Cellectricon AB och Cell-
artis AB. 

väsentliga händelser Under året

Under januari 2008 övertog dotterbolaget A+ Science Out-
sourcing AB ett tiotal anställda från A+ Science AB. Bolaget 
bedriver uthyrningsverksamhet av kvalificerad personal till 
läkemedelsindustrin och andra bolag som sysslar med klinisk 
forskningsverksamhet. 

Dotterbolaget A+ Science Clinical Services AB har under 
första kvartalet 2008 etablerat en klinik för läkemedelspröv-
ningar i centrala Stockholm.

Under juli 2008 förvärvades delar av inkråmet i tidigare 
NMCT AB av ett nybildat bolag, A+ Science Enrolment AB. 
Detta bolag är ett helägt dotterbolag till A+ Science AB. Bola-
get är specialiserat på patientrekryteringsprocessen i kliniska 
prövningar och säljer sina tjänster både till externa kunder och 
internt till A+ Science AB. 

För att möta den negativa resultatutvecklingen i koncernen 
varslades ca 10 personer om uppsägning under senhösten och 
arbetet med en ny organisation i den kliniska prövningsverk-
samheten påbörjades.

I en riktad nyemission till Volvo Technology Transfer AB er-
höll intressebolaget I-Tech AB 12 MSEK i likviditet att utbe-
talas i trancher under 2008 och 2009. Samtidigt investerade 
Vita Nova koncernen 2,5 MSEK i en nyemission. Efter genom-
förandet av samtliga emissioner kommer Vita Novas andel att 
vara ca 34,3 procent. Under december 2008 träffade I-Tech 
AB ett utvecklingsavtal med Volvo Penta AB där Volvo Penta 
erhöll en exklusiv rätt att kommersialisera I-Techs teknologi på 
fritidsbåtmarknaden. 

resUltat och ställning

Koncernresultatet efter skatt uppgår till –22,0 MSEK (-3,6). 
Motsvarande siffror för moderbolaget är –10,2 MSEK (–7,3).  
Moderbolagets kostnader består av personalkostnader samt 
kostnader för köpta konsulttjänster i samband med omstruk-
tureringen av koncernen som planerats under 2008. Av per-
sonalkostnaderna har ca 42 procent fakturerats andra bolag i 
koncernen samt intressebolag. 

I den kliniska prövningsverksamheten uppgår resultatet till 
-10,4 MSEK (3,6). Kostnader för expansion och etablering av 
ny organisation har belastat resultatet. 

Investeringarna uppgick under året för immateriella till-
gångar till 3,9 MSEK (29,0) och för materiella tillgångar till 1,3 
MSEK (2,8).

Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 45 MSEK 
(67) och soliditeten till 44 procent (54). De likvida medlen i 
koncernen uppgick vid årsskiftet 4 MSEK (14). I koncernen 
finns också en beviljad checkkredit på totalt 12,2 MSEK, varav 
9,4 MSEK är utnyttjad. 

finansiella och andra risker

De finansiella risker som föreligger utgörs av ränterisker, valu-
tarisker samt kreditrisker. Ränteriskerna inskränker sig till rän-
tan på i koncernen befintliga lån på totalt 15 MSEK som löper 
med rörlig ränta. 

Valutariskerna är beroende av de avtal med kunder som är 
tecknade i andra valutor än svenska kronor. För närvarande är 
dessa marginella och alla större avtal, även med utländska be-
ställare är i svenska kronor. I den mån inköp från utlandet i an-
nan valuta än svenska kronor förkommer motsvaras dessa av 
en vidarefakturering till beställarna med motsvarande belopp.

Kreditriskerna bedöms vara begränsade då huvuddelen av 
koncernens kundfordringar avser större läkemedelsbolag. Nya 
kunder erhåller kredit efter individuell prövning. Under året har 
kundfordringar skrivits av med 150 KSEK.

Övriga risker i verksamheten avser bland annat risken att 
studier avbryts i förtid av säkerhetsskäl. I samtliga avtal med 
koncernens kunder finns klausuler om hur detta skall hanteras 
genom avvecklingsplaner och hur ersättningen för återståen-
de tjänster skall regleras. Koncernen löper inga risker vad gäller 
de medicinska resultaten av utförda kliniska prövningar. Dessa 
åvilar helt och hållet uppdragsgivarna. 

Styrelsen och verkställande direktören för Vita Nova Ventures AB org.nr 556652-6835 avger härmed  
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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personal

Uppgifter om medelantalet anställda, löner och ledande be-
fattningshavares förmåner framgår av not 2. Antalet anställda 
har ökat jämfört med 2007 men det beror på att 2007 års 
siffra var ett genomsnitt baserat på de förvärv som skedde 
under det året. Under 2008 har antalet anställda minskat i den 
kliniska prövningsverksamheten. Vicore Pharma AB har inga 
egna anställda. I moderbolaget var i genomsnitt 7 personer 
anställda under året.

forskning och Utveckling

Koncernen har under 2008 bedrivit utvecklingsverksamhet i 
det helägda dotterbolaget Vicore Pharma AB. Detta sker dels 
genom köpta tjänster, ca 2,6 MSEK, och dels genom aktiverat 
eget arbete, 0,5 MSEK. Dessutom har patentkostnader akti-
verats med 0,5 MSEK.

innehav av egna aktier

Koncernen innehar 175 000 aktier i Vita Nova Ventures. Inne-
havet kommer successivt att avyttras under 2009.

väsentliga händelser efter årets Utgång

Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning 
av A+ Science Holding AB varvid varje innehav av en aktie i 
Vita Nova Ventures AB kommer att berättiga till en utdelning 
av en aktie i A+ Science Holding AB. Detta bolag kommer vid 
utdelningstillfället att vara ägare till innehaven i Vicore Pharma 
AB (100 %) och I-Tech AB (37,4 %). Syftet med utdelningen 
är att särskilja Venturedelen från den kliniska prövningsverk-
samheten och att utveckla respektive verksamhet separat. 

Samtidigt har styrelsen föreslagit bolagsstämman ett be-
myndigande för styrelsen att genomföra en nyemission på 
maximalt 11,2 miljoner aktier i Vita Nova Ventures AB för att 
säkerställa likviditeten i den fortsatta verksamheten. I samband 
med detta föreslås en nedsättning av aktiekapitalet i Vita Nova 
Ventures AB från 44,8 MSEK till 11,2 MSEK och en motsva-
rande minskning av kvotvärdet från fyra till en krona. Styrelsen 
har också rekommenderat att en bolagsstämma i det utdelade 
bolaget beslutar om en nyemission för att säkra utvecklingen 
i Vicore Pharma AB.

Under förutsättning att ovanstående förslag fullföljs föreslår 
styrelsen också att Vita Nova Ventures AB som är moderbo-
lag till A+ Science AB byter namn till A+ Science Holding AB 
och att den utdelade verksamheten övertar Vita Nova Venture 
namnet.

framtidsUtsikter

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet 
med styrelsens förslag så kommer koncernens verksamhet att 
bestå av konsult- och bemanningsverksamhet riktad till läke-
medels- och bioteknikindustrin. Efter genomfört besparings-
program och en fortsatt satsning på marknadsföring av den 
kliniska prövningsverksamheten förväntas koncernen ha en 
tillväxt som ligger väl i paritet med marknaden.

likviditet

I syfte att stärka koncernens likviditet har styrelsen föreslagit 
bolagsstämman ett bemyndigande om nyemission enlig före-
gående stycke. Med en utdelning av Venturedelen och kost-
nadsbesparingar i verksamheten är det styrelsens bedömning 
att dessa åtgärder, tillsammans med en utökad bankkredit på 
motsvarande nyemissionsbeloppet, kommer att ge koncernen 
en tillfredställande långsiktig likviditet.

förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond   79 699 705
Balanserad resultat –15 641 450
Årets förlust  –10 203 999
sek     53 854 256 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till ak-
tieägarna delas ut 18 805 549 kronor genom en sakutdel-
ning av aktierna det helägda dotterbolaget A+ Science Holding 
AB, motsvarande en utdelning om cirka 1,68 kronor per aktie. 
Kvarvarande 35 048 707 SEK föreslås överföras i ny räkning.

förvaltningsberättelse
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räkenskaper

resultaträkning koncern

kSEk Not
2008-01-01 – 
2008-12-31

 2007-01-01 – 
2007-12-31

Rörelsens intäkter

Intäkter 1 116 642 102 190

Övriga rörelseintäkter 852 993

117 494 103 183

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 –68 618 –60 554

Personalkostnader 2 –69 084 –45 509

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring) av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar –1 173 –827

–138 875 –106 890

Rörelseresultat 3 –21 381 –3 707

Resultat från finansiella investeringar 5 437 0

Resultat från andelar i intresseföretag –566 –428

Ränteintäkter och liknande resultatposter 539 418

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 077 –476

–667 –486

Resultat efter finansiella poster –22 048 –4 193

Skatt på årets resultat 6 0 76

Resultat från kvarvarande verksamhet –22 048 –4 117

Resultat från verksamhet under avveckling 4 0 542

Årets resultat –22 048 –3 575

Resultat hänförligt till minoritetsintressen –294 88

Resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget –21 754 –3 663

Summa årets resultat –22 048 –3 575

Genomsnittlig antal utestående aktier* 11 202 688 10  724 204

Resultat per aktie SEK från kvarvarande verksamhet** –1,97 –0,37

Resultat per aktie SEK totalt** –1,97 –0,33

Föreslagen utdelning per aktie 1,68 0

* Antalet aktier är beräknat som ett vägt genomsnitt under året med justering för sammanläggningen av aktien.
** Resultat per aktie avser före och efter utspädning

alla belopp redovisas om inget annat anges i tUsentals kronor (ksek)
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räkenskaper

balansräkning koncern

kSEk Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7

Patent och övriga aktiverade utvecklingskostnader 12 895 8 950

Goodwill 45 527 45 479

58 422 54 429

Materiella anläggningstillgångar 8

Inventarier, verktyg och installationer 2 277 2 154

2 277 2 154

Finansiella anläggningstillgångar 9

Andelar i intresseföretag 11 3 736 1 705

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 8 250 8 250

11 986 9 955

Summa anläggningstillgångar 72 685 66 538

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 12 040 14 687

Fordringar hos intressebolag 0 792

Aktuell skattefordran 1 261 458

Övriga fordringar 2 337 2 277

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 11 224 25 652

26 862 43 866

Kassa och bank 4 695 13 586

Summa omsättningstillgångar 31 557 57 452

SUMMA TILLGÅNGAR 104 242 123 990

EGET kAPITAL OCH SkULDER

Eget kapital 21

Aktiekapital 44 811 44 811

Övrigt tillskjutet kapital 19 917 19 917

Balanserade vinstmedel –22 217 –461

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 42 511 64 267

Eget kapital hänförligt till minoriteten 2 657 2 949

Summa eget kapital 45 168 67 216

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 13 836 6 250

13 836 6 250

kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 1 693 7 725

Förskott från kunder 16 716 13 294

Leverantörsskulder 9 427 14 728

Aktuella skatteskulder  0 74

Övriga skulder 5 044 5 625
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 12 358 9 078

45 238 50 524

SUMMA EGET kAPITAL OCH SkULDER 104 242 123 990

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 17 22 640 32 746

Eventualförpliktelser 18 Inga Inga
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kassaflödesanalys koncern

kSEk Not
2008-01-01 – 
2008-12-31

 2007-01-01 – 
2007-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –22 048 –4 193

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

   Avskrivningar och nedskrivningar 1 173 827

   Andel i intressebolagssresultat 566 428

Ränteintäkter –539 –418

Räntekostnader 1 077 476

–19 771 –2 880

Betald inkomstskatt –74 –384

Betald ränta –1 077 –476

Erhållen ränta 539 418

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –20 383 –3 322

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av fordringar 17 004 –17 089

Förändring av kortfristiga skulder –5 211 14 467

kassaflöde från den löpande verksamheten –8 590 –5 944

Investeringsverksamheten 19

Förvärv av dotterbolag 0 –11 936

Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar –2 645 –1 080

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 297 –649

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –3 945 –3 876

Försäljning av anläggningstillgångar 0 15 500

kassaflöde från investeringsverksamheten –7 887 –2 041

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 9 436 6 000

Amortering av skuld –1 850 –2 125

Försäljning egna aktier 0 896

kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 586 4 771

Årets kassaflöde –8 891 –3 215

Likvida medel vid årets början 13 586 16 801

Likvida medel vid årets slut 4 695 13 586

förändringar av eget kapital koncern

kSEk Aktiekapital
Tillskjutna 

medel
Balanserade 

medel
Minoritets- 

intresse
Summa  

eget kapital

Ingående balans år 2007-01-01 40 359 6 559 5 513 4 307 56 737

Bortbokning av egna akier 895 –152

Nyemission 4 452 12 463

Förvärv av minoritet –1 913 –1 292

Justering p g a tidigare förvärv –400

Årets resultat –3 663 88

Utgående balans 2007-12-31 44 811 19 917 –463 2 951 67 215

Årets resultat –21 754 –294 22 048

Utgående balans 2008-12-31 44 811 19 917 –22 217 2 657 45 168

räkenskaper
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räkenskaper

resultaträkning moderbolaget

kSEk Not
2008-01-01 – 
2008-12-31

 2007-01-01 – 
2007-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 322 3 210

4 322 3 210

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 –5 217 –3 330

Personalkostnader 2 –8 691 –6 224

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring) av  
materiella och immateriella anläggningstillgångar –10 0

–13 918 –9 554

Rörelseresultat 3 –9 596 –6 344

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 131 59

Räntekostnader och liknande resultatposter –739 –220

–608 -161
Resultat efter finansiella poster –10 204 -6 505

Skatt på årets resultat 0 0

Resultat från kvarvarande verksamhet –10 204 –6 505

Resultat från verksamhet under avveckling 4 0 –811

Årets resultat –10 204 –7 316

Genomsnittlig antal aktier* 11 202 688 10 724 204

Resultat per aktie SEK –0,91 –0,68

Föreslagen utdelning per aktie 1,68 0

* Antalet aktier är beräknat som ett vägt genomsnitt under året med justering för sammanläggningen av aktien.
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balansräkning moderbolaget

kSEk Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8
Inventarier, verktyg och installationer 64 0

64 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 152 755 141 626
Summa anläggningstillgångar 152 819 141 626

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 234 50

Fordningar hos koncernbolag 5 603 2 099

Fordringar hos intressebolag 0 792

Skattefordran 32 0

Övriga fordringar 113 74

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 214 179

6 196 3 194

Kassa och bank 130 3 967

Summa omsättningstillgångar 6 326 7 161

SUMMA TILLGÅNGAR 159 145 148 787

EGET kAPITAL OCH SkULDER

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 44 811 44 811

Reservfond 22 237 22 237

67 048 67 048

Fritt eget kapital

Överkursfond 79 699 79 699

Balanserat resultat –15 641 –8 325

Årets resultat –10 204 –7 316

53 854 64 058

Summa eget kapital  120 902 131 106

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 4 400 6 000

4 400 6 000

kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 1 600 5 600

Leverantörsskulder 187 154

Skulder till koncernföretag 29 796 4 653

Aktuella skatteskulder 0 74

Övriga skulder 583 239

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 677 961

33 843 11 681

SUMMA EGET kAPITAL OCH SkULDER 159 145 148 787

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 17 8 381 22 187

Ansvarsförbindelser 18 11 758 6 112

räkenskaper
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kassaflödesanalys moderbolaget

kSEk Not
2008-01-01 – 
2008-12-31

 2007-01-01 – 
2007-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –10 204 –6 505

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar 0 13

Avskrivningar och nedskrivningar 10 0

Betald skatt 0 74

–10 194 –6 418

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –10 194 –6 418

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av fordringar –3 002 –2 870

Förändring av kortfristiga skulder 22 162 8 336

kassaflöde från den löpande verksamheten 8 956 –952

Investeringsverksamheten 19

Förvärv av dotterbolag –11 129 –16 684

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –74 0

Avyttringar av andelar 0 15 500

kassaflöde från investeringsverksamheten –11 203 –1 184

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 6 000

Amortering av skuld –1 600 0

kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 600 6000

Årets kassaflöde –3 837 3 864

Likvida medel vid årets början 3 967 103

Likvida medel vid årets slut 130 3 967

förändring av eget kapital moderbolaget

kSEk Aktiekapital Reservfond
Fritt eget 

kapital
Summa  

eget kapital

Justerad ingående balans 2007-01-01 40 359 22 237 58 312 120 908

Årets resultat –7 316 –7 316

Värdeöverföring 600 600

Nyemission 4 452 12 462 16 914

Eget kapital 2007-12-31 44 811 22 237 64 058 131 106

Årets resultat –10 204 –10 204

Eget kapital 2008-12-31 44 811 22 237 53 854 120 902

räkenskaper
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allmänt

Vita Nova Ventures AB (publ), org nr. 556652-6385 med 
säte i Göteborg. Moderbolaget är noterat på Aktietorget. Kon-
cernredovisningen har upprättats i enlighet med de IFRS som 
godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU.     Kon-
cernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med svensk 
lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1.2 Kompletterande redovisningsreg-
ler för koncerner. Moderbolagets årsredovisning är upprättad 
i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning 
för juridiska personer. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
från föregående år. Kommande rekommendationer från 2009 
förväntas ej få effekter på koncernens redovisning.

koncernredovisning

omfattning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag 
i vilket moderföretaget direkt eller indirekt äger aktier mot-
svarande mer än 50 procent av rösterna eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande samt intresseföretag i vilket mo-
derföretaget äger aktier motsvarande minst 20 procent men 
mindre än 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett 
betydande inflytande.

redovisningsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder 
upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fast-
ställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan kö-
peskillingen och verkliga värden på förvärvade nettotillgångar 
redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar mo-
derbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna 
kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

intressebolag

Redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. 
Intressebolagens koncernresultat ingår i koncernens resultat 
med moderbolagets kapitalandel. I balansräkningen redovisas 
värdet av intressebolagen som separat post. Värdet förändras 
med moderbolagets andel av respektive bolags resultat efter 
skatt minskat med erhållna utdelningar samt övriga justeringar. 
Ej utdelat resultat i intressebolag redovisas bland bundna re-
server i koncernens egna kapital.

minoritetens andel

Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas som mi-
noritetsandel. I minoritetsandelen ingår minoritetens andel av 
obeskattade reserver till den del dessa utgörs av eget kapital.

klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvin-
nas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balans-
dagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i 
allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader från balansdagen.

värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernens funktio-
nella valuta och rapporteringsvaluta är svenska kronor.

segmentsrapportering

Verksamheten har delats upp i två delar. Den kliniska pröv-
ningsverksamheten omfattar samtliga bolag i koncernen som 
direkt eller indirekt är engagerade i genomförandet av klinis-
ka studier. Övrig verksamhet omfattar dotterbolaget Vicore 
Pharma, intressebolaget I-Tech samt moderbolagets kostna-
der. En ytterligare uppdelning har inte ansetts meningsfull.

intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgo-
dogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Eventuella förlustrisker redovisas så snart de är kända.

försäljning av tjänster

Intäkter avseende utförda tjänster redovisas enligt successiv 
vinstavräkning med utgångspunkt från färdigställandegraden. 
Den beräknas som antalet utförda arbetstimmar i relation till 
det totala antal arbetstimmar som uppskattas i varje enskilt 
avtal. 

ränta

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen 
sker på basis av underliggande tillgångs avkastning enligt ef-
fektiv ränta).

Utdelningar

Intäkterna redovisas i resultaträkningen när aktieägarnas rätt 
att erhålla utbetalningen fastställs.

immateriella & materiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs 
på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för 
beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt 
följande:  Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år.

redovisnings- och värderingsprinciper
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Utgifter för förvärv och utveckling av immateriella anlägg-
ningstillgångar aktiveras och avskrivningar påbörjas när res-
pektive projekt är färdigutvecklat och klart för kommersia-
lisering. Hittills tillgångsförda projekt är ännu ej färdigställda, 
avskrivning har därför ej påbörjats. Beräknad nyttjandeperiod 
är 5 år. En ingående prövning av värdet på aktiverade belopp 
sker löpande och i samband med årsbokslut. Vid behov görs 
erforderliga nedskrivningar.

inventarier, verktYg och installationer

Redovisat värde granskas beträffande eventuell värdeminsk-
ning när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att 
det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna åter-
vinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisa-
de värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet 
skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet, vilket 
motsvarar det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nytt-
jandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de för-
väntade kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt, 
som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars 
tidsvärde och de risker, som förknippas med tillgången. Ned-
skrivningen redovisas i resultaträkningen.

andra långfristiga värdepappersinnehav

Innehavet klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas 
och avser innehav i onoterade bolag. Dessa värderas till an-
skaffningsvärde då något verkligt värde ej kan uppskattas på 
ett tillförlitligt sätt.

fordringar

Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde 
och det belopp varmed de beräknas inflyta.

fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till ba-
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens 
fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Vinster och 
förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som 
finansiella poster.

likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank 
samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på 
högst tre månader.

leasing

Leasingavtal i koncernen omfattar enbart ett begränsat antal 
bilavtal vilka har redovisats som operationell leasing. 

redovisnings- och värderingsprinciper

skatter inklUsive UppskjUten skatt

Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsme-
toden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balans-
dagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å 
ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden 
och å andra sidan deras redovisade värden.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla 
temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag, i den 
utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster 
kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de temporära skill-
naderna eller outnyttjade underskottsavdragen kan komma att 
utnyttjas. I koncernbolaget A+ Science AB finns outnyttjade 
underskottsavdrag på ca 95 MSEK, för vilka uppskjuten skat-
tefordran ej redovisas.

pensioner och övriga Utfästelser om förmåner  
efter avslUtad anställning

Bolaget har endast avgiftsbestämda pensioner. Kostnader för 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs i takt med att 
premier erläggs. Under året uppgår dessa till 6,7 MSEK i kon-
cernen.

väsentliga bedömningar och antaganden

nedskrivningsprövningar avseende goodwill 

Vid bedömningar om det finns ett nedskrivningsbehov görs 
antagande om framtida kassaflöden, diskonteringsränta, till-
växt och lönsamhet för de kassagenererande enheterna till vil-
ka goodwill hänförts. För en beskrivning av hur nedskrivnings-
prövningarna genomförts och vilka antaganden som gjorts 
hänvisas till not 7.

resultatavräkning i projekt

Vissa projekt har en varaktighet på flera år och till fasta ersätt-
ningar. I dessa projekt sker löpande en genomgång av nedlagd 
tid i förhållande till totalt beräknad erforderlig tid som underlag 
för en korrekt resultatavräkning. 
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noter

not 1 – segmentsredovisning
Intäkter och resultat per segment fördelar sig enligt följande:

koncernen
2008

klinisk prövnings-
verksamhet

Övrig  
verksamhet Summa

Ordinarie omsättning 87 618 2 376 89 994
Vidarefakturerade 
kostnader 27 500 0 27 500

Summa omsättning 115 118 2 376 117 494

Resultat efter finan-
siella kostnader –10 370 –11 678 –22 048

Tillgångar 82 571 21 671 104 242

Skulder 50 040 9 035 59 074

Investeringar 1 798 74 1 873

Avskrivningar –1 163 –10 –1 173

koncernen
2007

klinisk prövnings-
verksamhet

Övrig  
verksamhet Summa

Ordinarie omsättning 75 776 1 604 77 380

Vidarefakturerade 
kostnader 25 803 0 25 803

Summa omsättning 101 579 1 604 103 183

Resultat efter finan-
siella kostnader 3 589 –7 782 –4 193

Tillgångar 107 716 16 274 123 990

Skulder 39 160 17 614 56 774

Investeringar 651 0 651

Avskrivningar –827 0 –827

Verksamheten bedrivs endast i Sverige. Sålunda har inga sekundära 
segment redovisats. 

not 2 – personalkostnader, ersättningar och arvoden

2008 2007

MEDELANTAL AN-
STäLLDA

Antal 
anställda

varav 
män

Antal 
anställda

varav 
män

Moderbolaget

Sverige 7 43 % 4 75 %

Totalt moderbolaget 7 43 % 4 75 %

Dotterbolag

Sverige 91 28 % 56 20 %

Totalt dotterbolag 91 28 % 56 20 %

koncernen totalt 98 28 % 60 23 %

2008 2007

LÖNER OCH ANDRA  
ERSäTTNINGAR

Löner och  
andra er- 
sättningar

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions- 
kostnader)

Löner och  
andra er-
sättningar

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions- 
kostnader)

Moderbolaget 5 251
3 712  

(1637) 4 102
2 390  
(905)

Dotterbolag 38 364
19 767
(5 315) 26 642

12 667  
(3 825)

koncernen totalt 43 615
23 479  
(6 952) 30 744

15 057  
(4 730)

Av moderbolagets pensionskostnader avser 688 (216) gruppen sty-
relse och VD. Av Koncernens pensionskostnader avser 1 030 (243) 
gruppen styrelse och VD. Några utestående pensionsförpliktelser till 
dessa finns ej. 

Löner och andra ersättningar fördelat per land och mellan styrelse-
edamöter m.fl. och övriga anställda.

2008 2007

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget 1 512 3 739 1 732 2 370

Totalt moderbolaget 1 512 3 739 1 732 2 370

Dotterbolag i Sverige 1 722 36 641 414 24 228

koncernen totalt 3 234 40 380 2 146 26 598

Till VD i koncernen har utgått 1 152, till ordförande har utgått 190 och 
till var och en av ledamöterna har det utgått 70 kSEK. Utöver detta har 
det utgått marknadsmässiga ersättningar till två styrelseledamöter 
för konsulttjänster om 62 respektive 1 068. Några andra närstående 
transaktioner har ej förekommit. 

Totala ersättningen för företagsledningen har uppgått till 3 598  
(3 126). Avtal om avgångsvederlag för bolagets VD gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om 12 månader per den 31 december 2008.

koncernen Moderbolaget

ARVODEN TILL 
REVISORER 2008 2007 2008 2007

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 528 207 332 101

Övriga uppdrag 165 234 148 212

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 6 50 0 0

Övriga uppdrag 0 12 0 0

Summa 699 503 480 313

not 3 – inköp och försäljning mellan koncernbolag
Av årets inköp avser 8 % (0) inköp från andra koncernbolag. Av årets 
försäljning avser 43 % (50) försäljning till andra koncernbolag.

not 4 – resultat från verksamhet under avveckling

koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Årets resultat 0 542 0 –811

Summa 0 542 0 –811

För 2007 avses resultatet från försäljning av aktier i Kapitalkraft i Sve-
rige AB som avyttrades för 15 500. 

not 5 – resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Realisationsresultat 
vid försäljningar 437 0 0 0

Summa 437 0 0 0

alla belopp redovisas om inget annat anges i tUsentals kronor (ksek)
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not 6 – skatt på årets resultat

koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Aktuell  
skattekostnad 0 76 0 0

Uppskjuten skatt 0 0 0 0

Redovisad  
skattekostnad 0 76 0 0

koncernen Moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Redovisat resultat 
före skatt –22 048 –3 651 –10 204 –7 316

Skatt enligt gällande 
skattesats 28 % 6 173 1 022 2 857 204

Underskottsavdrag 
som ej redovisas –-6 173 –1 022 –2 857 –204
Övriga skatte-
mässiga justeringar 0 76 0 0

Redovisad  
skattekostnad 0 76 0 0

Underskottsavdrag uppgår till totalt ca 95 MSEK i koncernen. Någon 
förfallotid finns ej. 

not 7 – immateriella anläggningstillgångar

koncernen Moderbolaget

BALANSERADE 
UTGIFTER FÖR 
PATENT OCH 
UTVECkLINGS-
ARBETEN 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Ingående balans 8 950

Nyanskaffningar 3 687 3 730 0 0

Förvärvade  
tillgångar 312 5 220 0 0
Utgående  
ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 949 8 950 0 0

Ingående  
avskrivningar 0 0 0 0

Förvärv av  
dotterbolag –48 0 0 0

Årets avskrivningar –6 0 0 0
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -54 0 0 0

Bokfört värde 12 895 8 950 0 0

koncernen Moderbolaget

GOODwILL 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Ingående  
anskaffningsvärde 45 479 25 386 0 0

Nyanskaffningar 48 20 093 0 0
Utgående  
ackumulerade 
anskaffningsvärden 45 527 45 479 0 0

Bokfört värde 45 527 45 479 0 0

Redovisad goodwill är hänförlig till segmentet klinisk prövningsverk-
samhet. En årlig prövning av om det föreligger något nedskrivningsbe-
hov av goodwillvärden genomförs genom att beräkna nyttjandevärdet 
för de kassagenererande enheter på vilka goodwill fördelats. Nyttjan-
devärdet fastställs genom att prognostisera förväntade kassaflöden 
före skatt och utifrån dessa beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden 
i en så kallad diskonterad kassaflödesmodell. Utgångspunkten är den 
interna planen för nästkommande år. Utifrån denna görs antagande 
om tillväxt, utveckling på bruttomarginal och kostnader för ytterligare 
kommande år baserat på ledningens bedömning av utvecklingen. An-
tagen tillväxt under prognos perioden uppgår till 10 %. Efter den ex-
plicita prognosperioden om fyra år antas tillväxten motsvara den lång-
siktiga inflationen om 2 procent. Diskonteringsräntan som använts är 
differentierad beroende på bedömd risk och ligger i intervallet 12-15 
procent vilket motsvarar det genomsnittliga avkastningskrav som ak-
tieägare och långivare antas kräva (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC). Eftersom nyttjandevärdet med marginal överstiger redovisat 
värde skulle en rimlig förändring i de antaganden som gjorts ej påverka 
utfallet av neskrivningsprövningen.

not 8 – materiella anläggningstillgångar

koncernen Moderbolaget

INVENTARIER, 
VERkTyG OCH 
INSTALLATIONER 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Ingående  
anskaffningsvärden 4 717 1 904 0 0

Nyanskaffningar 1 296 650 74 0

Förvärv av  
dotterföretag 0 2 163 0 0

Utrangeringar –503 0 0 0
Utgående  
ackumulerade  
anskaffningsvärden 6 087 4 717 74 0

Ingående 
avskrivningar –2 563 –322 0 0

Förvärv av  
dotterföretag 0 –1 412 0 0

Årets avskrivningar –1 119 –829 -10 0

Utrangeringar –128 0 0 0
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar –3 810 –2 563 -10 0

Bokfört värde 2 277 2 154 64 0

not 9 – finansiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

ANDELAR I  
kONCERNFÖRETAG 2008-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärden 141 626 107 428

Aktieägartillskott 2 900 0

Nyanskaffningar 8 229 34 198
Utgående  
ackumulerade  
anskaffningsvärden 152 755 141 626

Bokfört värde 152 755 141 626
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not 11 – andelar i intresseföretag

Bokfört värde

Antal 
andelar

kapital- 
andel, %

Rösträtts- 
andel, %

Moder-
bolag

 
koncern

Direktägda:

I-Tech AB 11 135 303 42,5 42,5 0 3 736

Summa 0 3 736

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

 org.nr säte
I-Tech AB 556585–9682 Göteborg

Det egna kapitalet uppgick till 9 563 kSEK och resultatet till –1 253  
per den 31 december 2008.

not 12 – andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde

kapital-
andel, %

Rösträtts- 
andel,%

Moder-
bolag koncern

Cellectricon AB 3,58 3,58 0 3 865

Cellartis AB 1,24 1,24 0 4 224

Övriga innehav 0 161

Summa 0 8 250

not 13 – kundfordringar

kONCERN
Skuld per 
2008-12-31

Ej  
förfallet

Förfallet  
<30 dagar

Förfallet  
>30 dagar

kundfordringar 12 040 10 003 2 002 35

Nedskrivna kundfordringar uppgår till 150 under året.

not 14 – förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

koncernen Moderbolaget

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Förutbetalda hyror 1 637 1 243 172 5

Upplupna intäkter 8 205 2 378 0 45

Upplupna projekt-
intäkter 0 19 337 0 0

Övriga poster 1 382 2 694 42 129

Summa 11 224 25 652 214 179

not 15 – förfallotid skulder

Förfaller till betalning

SkULDER TILL 
kREDITINSTITUT

Skuld per  
2008-12-31

Inom ett 
år

Inom ett 
till fem år

Senare än 
fem år

Koncernen 15 529 1 693 13 836 0

Moderbolaget 6 000 1 600 4 400 0

not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

koncernen Moderbolaget

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Löner och sociala 
avgifter 7 588 4 701 1 127 467

Övriga poster 4 770 4 377 550 494

Summa 12 358 9 078 1 677 961

not 9 – forts.

koncernen Moderbolaget

ANDELAR I  
INTRESSEFÖRETAG 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Ingående  
anskaffningsvärden 1 705 1 192 0 0

Nyanskaffningar 2 597 941 0 0

Resultatandel –566 –428 0 0
Utgående  
ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 736 1 705 0 0

Bokfört värde 3 736 1 705 0 0

koncernen Moderbolaget

ANDRA LÅNG-
FRISTIGA VäRDE-
PAPPERSINNEHAV 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Ingående  
anskaffningsvärden 8 250 8 089 0 0

Förvärvade innehav 0 161 0 0
Utgående  
ackumulerade  
anskaffningsvärden 8 250 8 250 0 0

Bokfört värde 8 250 8 250 0 0

not 10 – andelar i koncernföretag

kapital-
andel, %

Rösträtts-
andel, %

Antal 
andelar

Bokfört 
värde

A+ Science AB 24,63 24,63 106 586 743 29 511

Scandinavian CRI 
Holding AB 100 100 179 299 94 928

A+ Science Umeå AB 100 100 1 000 3 637

Vicore Pharma AB 100 100 1 000 6 530

A+ Science  
Stockholm AB 100 100 2 500 8 381

A+ Science Clinical 
Services AB 100 100 100 000 1 588

A+ Science Holding 
AB 100 100

11 202 
688 8 180

Summa 152 755

Ytterligare 70,86 % av A+ Science AB ägs via dotterbolaget Scandi-
navian CRI Holding AB.

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:

dotterföretag: org.nr: säte:
A+ Science AB  556544–2521 Göteborg
Scandinavian CRI Holding AB 556597–9845 Göteborg
A+ Science Umeå AB 556582-4025 Umeå
Vicore Pharma AB  556607-0743 Göteborg
A+ Science Stockholm AB  556517-0361 Stockholm 
A+ Science Clinical Services AB 556730-5205 Stockholm
A+ Science Holding AB 556680-3804 Göteborg
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not 17 – ställda säkerheter

koncernen Moderbolaget

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Företags-
inteckningar 14 259 10 599 0 0

Aktier i dotterbolag 8 381 22 187 8 381 22 187

Summa ställda 
säkerheter 22 640 32 746 8 381 22 187

not 18 - eventualförpliktelser

koncernen Moderbolaget

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Borgen för  
dotterbolag 0 0 11 758 5 559

Kapitaltäcknings-
garanti för dotterbolag 0 0 0 553

Summa eventual-
förpliktelser 0 0 11 758 6 112

noter 

  Göteborg den 4 maj 2009

 Göran Wessman Per Carendi Björn Dahlöf
 Verkställande direktör Styrelseordförande

 Håkan Gartell  Åsa Rödén Kjell Stenberg

not 19 – förvärv 2007

Namn på verksamheten A+ Science Umeå AB Vicore Pharma AB
A+ Science  

Stockholm AB 
A+ Science Clinical 

Services AB 

Beskrivning av verksamheten CRO-verksamhet Läkemedels utveckling CRO- verksamhet Uthyrningsverksamhet

Förvärvstidpunkt 2007-01-01 2007-01-01 2007-09-01 2007-01-01

Förvärvad andel av eget kapital  
som medför rösträtt 100 % 100 % 100 % 100 %

Totalt anskaffningsvärde 3 637 5 005 22 187 164

   varav med emitterade aktier 2 750 4 960 6 000

Beräkningsgrund Aktuell börskurs Aktuell börskurs Aktuell börskurs

Förvärvade tillgångar och skulder

 Materiella och immateriella  
 anläggningstillgångar 183 5 220 728

 Goodwill 2 629 17 254 64

 Omsättningstillgångar 851 15 4 560

 Likvida medel 3 574 6 4 225 100

 kortfristiga skulder –3 600 –236 –4 580

 Summa köpeskilling 3 637 5 005 22 187 164

 Nyemission –2 750 –4 960 –6 000

 kontant köpeskilling 887 45 16 187 164

Intäkt under perioden som om för-
värvet skett i början på perioden N/A N/A 27 388 N/A

Resultat under perioden som om 
förvärvet skett i början på perioden N/A N/A 2 856 N/A

De förvärv som gjorts i moderbolaget under 2008 avser ett koncerninternt förvärv av aktierna i A+ Science Holding AB för 8 229 kSEK samt 
aktieägartillskott till dotterbolag med 2 900 kSEK.

not 20 – finansiella risker 
Finansiella tillgångar som finns och nyttjas i koncernen är i huvudsak 
likvida medel och kundfordringar. Finansiella skulder i koncernen avser 
främst leverantörsskulder och lån från kreditinstitut. Någon väsentlig 
skillnad mellan bokförda och verkliga värden på finansiella tillgångar 
och skulder föreligger inte. I övrigt hänvisas till förvaltningsberättelsen 
beträffande finansiella risker i koncernen.

not 21 – eget kapital 
Antalet aktier i bolaget uppgick vid årets början till 11 202 688 och 
vid årets slut till 11 202 688 med ett kvotvärde på 4 SEK. 

not 22 – kapitalförvaltning
Bolaget har som policy att placera eventuella kapitalöverskott som 
inte bedöms vara nödvändiga i rörelsen endast i företagscertifikat med 
den högsta ratingen. Några externa restriktioner föreligger inte vad 
beträffar bolagets eget kapital.
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  Göteborg den 4 maj 2009

  Ernst & Young AB
  
 Björn Grundvall  Inger Sjöberg
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

revisionsberättelse

till årsstämman i vita nova ventUres ab (pUbl) org.nr 556652–6835

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i Vita Nova Ventures AB (publ) för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår i detta dokument på sidorna 10-23. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt 
för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 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 vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

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

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar 
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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stYrelse & ledning

per carendi   
Styrelseordförande sedan 2006

Född: 1948 

Aktieinnehav*: 25 000 

VD, SLS Ventures AB

Per har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Göteborg 
och har under perioden 1990-2007 huvudsakligen arbetat med olika 
styrelseuppdrag, varav ett flertal inom life science bolag.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Carmel Pharma AB, Doxa AB och 
Gyros AB. Ledamot i Exirgruppen AB.

björn dahlöf 

Styrelseledamot sedan 2006

Född: 1953 

Aktieinnehav*: 976 639 

Björn är överläkare, docent och specialist inom invärtesmedicin. Han 
har arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i över 25 år och 
forskar om kardiovaskulära sjukdomar.

Övriga styrelseuppdrag: Brazil Invest AB, Tandaxessen AB, BD Medical 
Consulting AB.

håkan gartell 

Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1946

Aktieinnehav*: 477 500

Håkan har en fil.kand. i nationalekonomi och kulturgeografi och har 
tidigare bl:a varit VD för Vita Nova Ventures, Kapitalkraft i Sverige AB, 
Aktieinvest AB, Civic Fondkommission AB, Banco Fonder och Aktie-
spararnas Service AB samt börschef på Dagens Industri.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aktieinvest AB, ESMA För-
säljnings AB, Followit AB(publ), och PHIR AB. Ledamot i Avonova 
AB(publ), Björnekulla Fruktindustrier AB, Havsfrun Investment AB 
(publ), Kindwalls Bil AB (publ) och Taurus Energy AB (publ).

åsa rödÉn 

Styrelseledamot sedan 2008

Född: 1958

Aktieinnehav*: 0  

VD, Xeratech AB

Åsa är Med. Dr. och specialistläkare. Hon har varit VD för Previa AB 
(företagshälovård) samt arbetat som konsult med organisations- och 
ledarskapsutveckling inom TietoEnator och även varit management-
konsult i affärs- och bolagsutveckling.

Övriga styrelseuppdrag: Avonova AB

kjell stenberg

Styrelseledamot sedan 2008

Född: 1946

Akieinnehav*: 342 563

Övriga styrelseuppdrag: Taurus Energy AB, Panalarm AB, Panaxia AB, 
Kindwalls Bil AB, Medical vision R&D AB, Wnt research AB, Cadesthe-
tics AB mfl.

göran Wessman

VD sedan 2006, adjungerad till styrelsen

Född: 1948

Aktieinnehav*: 1 402 527

Göran har en akademisk utbildning inom biomedicin och kemi och 
30 års erfarenhet från sjukvårds- och läkemedelsindustrin. Han har 
grundat ett flertal bolag, däribland Carmel Pharma, Boule Diag-
nostics och SCRI Holding AB.

anders sjögren

Ekonomidirektör sedan 2006

Född: 1950

Aktieinnehav*: 0

Anders är utbildad civilekonom och före detta revisor. Han har tidi-
gare innehaft liknande roller på ett flertal bolag, både noterade och 
onoterade.

Ulrika stenson 

tf . VD A+ Science , operativ chef sedan maj 2008

Informationschef sedan 2007

Född: 1961

Aktieinnehav*: 16 300

Ulrika är utbildad civilekonom och har arbetat med kommunikation och 
företagsutveckling i drygt 20 år. Hon har varit verksam i både privata 
och offentliga verksamheter.

per jansson

Investment Manager sedan 2006

Född: 1956

Aktieinnehav*: 0

Per har 20 års erfarenhet av affärsverksamhet inom Life Science om-
rådet, både i Sverige och internationellt. Han har varit vd i flera medi-
cintekniska start-ups som framgångsrikt avyttrats till större köpare. 
Per är utbildad tandläkare.

björn dahlöf

Scientific och Medical Advisor sedan 2006

Född:  1953

Aktieinnehav*: 976 639

Björn är överläkare, docent och specialist inom invärtesmedicin. Han 
har arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i över 25 år och 
forskar om kardiovaskulära sjukdomar.

* Avser privat innehav eller innehav genom bolag och närstående per 2008-12-31.

stYrelse ledningsgrUpp
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aktien

aktiekapitalet

Aktiekapitalet uppgick 31 december 2008 till knappt 44,8 
MSEK fördelat på 11 202 688 aktier. Aktiens kvotvärde 
är 4 SEK per aktie. Alla aktier har lika rätt till andel i bola-
gets tillgångar och vinst. Alla aktier har samma röstvärde.

NoteriNg och kursutVeckliNg

Vita Nova Ventures aktien är sedan i juni 2004 noterad 
på marknadsplatsen AktieTorget. Under 2008 omsat-
tes 22 procent av aktierna motsvarande ett värde om 12 
MSEK och aktien handlades som lägst till 1,35 SEK och 
som högst till 8,00 SEK per aktie. Det totala börsvärdet 
uppgick den 31 december 2008 till 21,8 MSEK. 

sammaNläggNiNg aV aktieN

Vid en extra bolagsstämma den 29 juni 2007 i Vita Nova 
Ventures AB beslutade stämman om sammanläggning av 
aktier. I slutet av september genomfördes en omvänd split 
1:200 vilket innebar att 200 gamla Vita Nova Ventures 
aktier sammanlades till en ny aktie. En börspost uppgår 
efter det till 500 aktier.

emissioNer

Inga emissioner har gjorts under 2008.

aktieägare

Antalet aktieägare 31 mars 2009 var 1669.  Institutio-
nella ägare innehade vid samma tidpunkt 10 procent av 
aktierna medan resterande 90 procent ägdes av privat-
personer, antingen direkt eller via bolag. De tio största 
aktieägarna ägde 31 mars 2009 cirka 56 procent av 
aktierna i bolaget.

största aktieägare per 2009-03-31

Antal aktier Innehav

Protem Wessman (inkl privat) 1 454 262 13,0 %

Björn Dahlöf 976 639 8,7 %

Familjen Rapp 965 500 8,6 %

Per-Henrik Sturegård m bolag 776 025 6,9 %

Håkan Gartell m bolag 477 500 4,3 %

Nordea Life & Pension SA 365 450 3,3 %

GUH Invest AB 352 404 3,1 %

Kjell Stenberg 342 563 3,1 %

Karl Swedberg 285 000 2,5 %

Åke Hjalmarson 254 522 2,3 %

Victory Life 250 000 2,2 %

Arne Eriksson 230 000 2,1 %

Peter Held 225 100 2,0 %

Rudolf Schaffrath 225 000 2,0 %

Nordnet pensionsförsäkring AB 203 110 1,8 %

Göran Atterwall m bolag 184 750 1,6 %

Rune Davidsson 178 313 1,6 %

A+ Science Holding AB 175 000 1,6 %

Annsofi & Lars Rosenqvist 165 388 1,5 %

Olle Isaksson 156 238 1,4 %

Övriga ägare 2 959 924 26,4 %

Totalt antal aktier 11 202 688 100,0 %

Ytterligare ett tufft år för aktien

kursutveckling januari 2008 – mars 2009
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aktien

aktiernas fördelning per 2009-03-31

Antal aktieägare Innehav Innehav (%) Röster (%)
Marknadsvärde

(kSEK)

1–1 000 1 289 331 613 2,96 % 2,96 % 663

1 001–5 000 259 690 439 6,16 % 6,16 % 1 381

5 001– 25 000 77 854 500 7,63 % 7,63 % 1 709

25 001–50 000 11 388 174 3,47 % 3,47 % 776

50 001– 200 000 18 2 063 307 18,42 % 18,42 % 4 127

200 001– 400 000 11 2 980 649 26,61 % 26,61 % 5 961

400 001– 4 3 894 006 34,76 % 34,76 % 7 788

Totalt samtliga ägare 1 669 11 202 688 100,00 % 100,00 % 22 405

ägarförtecking – fysiska och juridiska personer per 2009-03-31

Antal  
aktieägare

Aktieägare (%) Innehav Innehav (%) Röster (%)
Marknadsvärde

(kSEK)

Fysiska personer 1 558 93,35 % 6 999 382 62,48 % 62,48 % 13 999

  varav boende i Sverige 1 551 92,93 % 6 968 017 62,20 % 62,20 % 13 936

Juridiska personer 111 6,65 % 4 203 306 37,52 % 37,52 % 8 407

  varav boende i Sverige 68 4,07 % 3 306 776 29,52 % 29,52 % 6 614

Totalt antal ägare 1 669 100,00 % 11 202 688 100,00 % 100,00 % 22 405

  varav boende i Sverige 1 619 97,00 % 10 274 793 91,72 %  91,72 % 20 550

aktiekapitalets utveckling

Datum Antal aktier
Antal aktier 
ackumulerat

Nominellt (kSEK)
Nominellt 

ackumulerat 
(kSEK)

Inbetalt (KSEK)

Nybildning 2003-12-11 5 000 100 5 000 100 100 100 100

Nyemission 2004-03-22 42 300 000 47 300 100 846 946 846

Nyemission 2004-07-14 40 645 025 87 945 125 813 1 759 2 876

Nyemission 2004-07-14 3 567 060 91 512 185 71 1 830 178

Nyemission 2004-07-19 37 500 000 129 012 185 750 2 580 3 000

Nyemission 2004-09-18 54 461 338 183 473 523 1 089 3 669 4 357

Nyemission 2004-09-18 563 325 184 036 848 11 3 680 45

Nyemission 2004-11-09 1 920 000 185 956 848 38 3 718 240

Nyemission 2005-02-04 20 230 000 206 186 848 405 4 123 708

Nyemission 2005-04-22 217 000 000 423 186 848 4 340 8 463 10 850

Nyemission 2005-10-07 200 000 000 623 186 848 4 000 12 463 10 000

Nyemission 2005-10-07 50 000 000 673 186 848 1 000 13 463 2 500

Nyemission 2006-08-28 1 344 742 500 2 017 929 348 26 895 40 358 94 132

Nyemission 2007-02-05 62 000 000 2 079 929 348 1 240 41 598 4 960

Nyemission 2007-04-18 25 000 000 2 104 929 348 500 42 098 2 750

Nyemission 2007-04-18 35 608 168 2 140 537 516 712 42 810 3 205

Nyemission 2007-08-31 100 000 000 2 240 537 516 2 000 44 810 6 000

Nyemission 2007-09-19 84 2 240 537 600 0 44 810 0 

Sammanläggning 2007-09-24 11 202 688 0 44 810 0
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cro
Contract Research Organisation är i branschen vedertaget 
namn på organisationer som utför kompletta kliniska pröv-
ningar.

kliniska prövningar
Studier på människa kallas kliniska prövningar och delas in i 
fyra faser; fas I, II, III och IV. Definitionen av en klinisk pröv-
ning är en systematisk tillförsel av ett blivande läkemedel 
för att bland annat studera effekter och biverkningsmöns-
ter. 

medelantal anställda
Genomsnittligt antal anställda under året, med hänsyn till 
anställningstider och tjänstgöringsgrad.

omsättning
Försäljning av företagets produkter och tjänster, exklusive 
moms.

omvänd split
En sammanläggning av aktier. I Vita Nova Ventures fall lades 
200 gamla aktier ihop och blev en ny aktie med ett nytt 
kvotvärde.

prekliniska prövningar
Den prekliniska fasen innefattar alla tester som görs innan 
någon studie utförs på människa.

prövningsfaser
Forskningen för att ta fram ett nytt läkemedel brukar indelas 
i två huvudfaser; den prekliniska och den kliniska. Den prekli-
niska fasen innefattar alla tester som görs innan någon stu-
die utförs på människa. Studier på människa kallas kliniska 
prövningar och delas in i fyra faser; fas I, II, III och IV.

resultat per aktie
Årets resultat dividerat med antal aktier.

rörelseresultat
Det resultat som verksamheten genererar, exklusive finans-
netto och skatter.

renin-angiotensin-systemet
RAS, renin-angiotensin-systemet, är ett grundläggande 
hormoniellt system för reglering av bl.a. blodtrycket.

vidarefakturerade kostnader
Ersättningar som A+ Science förmedlar till kliniker och sjuk-
hus utan pålägg.

definitioner
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vita nova ventUres 
info@vnv.se

www.vnv.se

Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg

Tel. +46 (0)31-703 18 50

a+ science 

info@a-plusscience.com
www.a-plusscience.com

Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg
Tel. +46 (0)31-703 18 50

Smidesvägen 10-12
SE-171 41 Solna
Tel. +46 (0)8-564 88 230

Sveavägen 17
SE-111 20 Stockholm
Tel. +46 (0)8-21 82 60

Tvistevägen 47
Box 7969
SE- 907 19 Umeå
Tel. +46 (0)90-15 49 70

Gasverksgatan 1 
SE-222 29 Lund 
Tel. +46 (0)46-276 30 10

A+ Science City Site 
Sveavägen 17
SE-111 20 Stockholm

Tel. +46 (0)8-21 82 60

vicore pharma 

info@vicorepharma.com
www.vicorepharma.com

i-tech 

information@i-tech.se
www.i-tech.se

Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg
Tel. +46 (0)31-703 18 50

adresser
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