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SenzaGens bokslutskommuniké  
1 januari – 31 december 2017 
 
Lund, 14 februari 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) 
presenterar idag sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 
december 2017. 
 
VD:S KOMMENTAR 
”SenzaGen genomförde under 2017 en framgångsrik notering på Nasdaq First North med en 
kraftigt övertecknad nyemission. Organisationen stärktes med en rad nyrekryteringar och 
positiva resultat erhölls från en valideringsstudie av GARD™ skin. Dessa framgångar ger de 
bästa förutsättningar för en storskalig lansering av vår unika metod för djurfri utvärdering av 
substansers allergiframkallande egenskaper”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.  
   
HALVÅRET 1 JULI – 31 DECEMBER 
• Nettoomsättningen uppgick till 1 079 KSEK (150) 
• Periodens resultat uppgick till -4 884 KSEK (-3 701) 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,35 SEK (-1,70) 
 
HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 
• Nettoomsättningen uppgick till 1 153 KSEK (498) 
• Periodens resultat uppgick till -13 076 KSEK (-8 942) 
• Resultatet per aktie uppgick till -1,62 KSEK (-4,11) 
• Likvida medel per den 31 december uppgick till 82 732 KSEK (22 579) 
• Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  
• SenzaGens aktie noterades på Nasdaq First North. 
• Kraftigt övertecknad nyemission tillförde bolaget 90 mkr före emissionskostnader. 
• Ledningsgruppen förstärktes genom rekryteringar av Chief Commercial Officer och Chief 

Scientific Officer.  
• Patent beviljades för GARD™ skin i Europa. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 
• SenzaGens slutliga valideringsrapport för GARD™ skin inlämnad till regulatoriska 

myndigheter. Rapporten visar på den högsta träffsäkerheten på marknaden. Resultatet 
som presenteras visar att testet med en noggrannhet på 93,8 % kan avgöra om kemiska 
ämnen riskerar att orsaka allergier. 

 



  PRESSMEDDELANDE 14 FEBRUARI 2018 

 

 

 

2 

 

 
 
Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.senzagen.com/investors/rapporter-och-finansiell-information/ 
 
 
För mer information: 
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB 
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com  
Telefon: 0768 284822 
 
Om GARD 
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora 
mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den 
gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. 
SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan 
därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. 
 
Om SenzaGen 
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med 
genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår 
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, 
livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på 
marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i 
egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren 
kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera 
nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt 
huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök 
www.senzagen.com.  
 
Denna information är sådan information som SenzaGen AB (publ) (Nasdaq First North: 
SENZA) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 
klockan 08:45.  
 

http://www.senzagen.com/investors/rapporter-och-finansiell-information/
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