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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Föreningen SwedenBIO, 802413-7203 får härmed avge årsredovisning för 2019,
 föreningens sjuttonde räkenskapsår.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 251 817
årets resultat 400

Totalt 252 217

balanseras i ny räkning 252 217

Summa 252 217

 Om föreningen

 SwedenBIO är en ideell intresseförening och branchorganisation för företag som verkar inom hela
 bredden av life science i Sverige. Föreningen ska tillvarata branschens intressen och förbättra de
 politiska förutsättningarna för sektorn genom att öka medvetenheten hos beslutsfattare och
 allmänheten om branschens verksamhet och dess bidrag till bättre hälsa och ökat välstånd. Dessutom
 ska föreningen utgöra ett forum för utbyte av erfarenhet mellan medlemmarna. 

 Föreningen bygger sin verksamhet kring de tre uppdragen att utöka medlemmarnas affärsnätverk,
 bygga kunskap och ge branschen en stark röst. Verksamheten drivs primärt av en styrelse, fyra
 arbetsgrupper samt ett kansli.

 Arenor för nya affärsnätverk erbjuds huvudsakligen på fyra större event årligen; Executive Dinner i
 mars, SwedenBIO Opinion i maj, Nordic Life Science Days i september och SwedenBIO Summit i
 december. Medlemmar har också fördelar av SwedenBIOs nationella och internationella nätverk.

 Kunskapsbyggande sker löpande bland annat via nyhetsbrev med kontinuerlig omvärldsbevakning,
 rapporter, faktablad och specialiserade kurser och seminarier, ofta i samverkan med föreningens
 medlemmar. 

 Genom att ge branschen en samlad och stark röst förbättrar SwedenBIO förutsättningarna för life
 science-industrin i Sverige. Vårt påverkansarbete är proaktivt   och syftar till att sätta agendan för
 debatten och få till reell förändring. Vi är den naturliga samtalspartnern för beslutsfattare inom riksdag,
 regering och myndighetssverige i frågor som spänner från kompetensförsörjning till tillgång till kapital,
 kliniska prövningar, liksom förutsättningar för FoU och produktion.

 SwedenBIO delar varje år ut SwedenBIO Award för att uppmärksamma ett föredömligt medlemsbolag
 som har utmärkt sig speciellt och bidragit till samhällelig nytta och positiv uppmärksamhet för
 branschen.

 Ordinarie föreningsstämma

 Den ordinarie föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hölls den 12 mars
 2019 i Skyddsrummet på Söder Mälarstrand. Lars Adlersson kvarstod som ordförande och Eva
 Sjökvist Saers som vice ordförande valda 2017 på treåriga mandat. Johan Brun avgick ur styrelsen.
 Övriga styrelseledamöter, Magnus Björsne, Per Samuelsson, Sarah Fredriksson, Lotta Ljungqvist
 Carl-Johan Spak och Kirsti Gjellan omvaldes enhälligt. Kerstin Falck Lagercrantz invaldes i styrelsen.
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Revisor är Magnus Lagerberg, PWC.
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 Medlemmar

 Vid utgången av 2019 hade föreningen 277 (2018: 264, 2017: 244, 2016: 225, 2015:193) medlemmar,
 en ökning med 5%. Medlemskapet delas upp i tre kategorier: life science-företag 74,7% (2018: 72,7%,
 2017: 72,1%, 2016: 73,8 %, 2015: 72,1%), samarbetsorganisationer 6,9% (2018: 6,8%, 2017: 6,1%,
 2016: 6,2%, 2015: 6,7%) och tjänsteföretag 18,4% (2018: 20,5%, 2017: 21,7%, 2016: 20,0%, 2015:
 21,2%). Enligt stadgarna har endast life science-företag rösträtt i föreningen. Kategorin life
 science-företag sträcker sig från start up bolag till globala koncerner. I denna kategori finns även
 CRO/CMO bolag samt så kallade life science konsulter. Gruppen tjänsteföretag består av exempelvis
 investmentbolag, advokat-, patent- och redovisningsbyråer med expertis inom life science.
 Samarbetsorganisationerna är regionala bio/business-organisationer och science parks och
 inkubatorer verksamma inom life science.

 Organisation och operativ verksamhet

 Styrelsen

 Styrelsen har bestått av följande ledamöter:  Lars Adlersson, AdlerssonHeath, ordförande, Eva
 Sjökvist Saers, APL vice ordförande, Magnus Björsne, AstraZeneca, Per Samuelsson, HealthCap,
 Kerstin Falck Lagercrantz, Pfizer, Sarah Fredriksson, Aqilion, Lotta Ljungqvist, GE Nordic, Carl-Johan
 Spak, Recipharm och Kirsti Gjellan, Sobi. 

 Styrelsen har under 2019 hållit fyra styrelsemöten, ett per capsulam möte samt en ordinarie
 årsstämma i Stockholm. Revisor är Magnus Lagerberg, PWC.

 Kansliet

 Kansli för Föreningen SwedenBIO samt SwedenBIO Service AB finns på Wallingatan 24, Stockholm.
 Anställd kanslipersonal bestod 2019 av Jonas Ekstrand, VD till och med augusti och därefter
 seniorrådgivare, Helena Strigård vVD policychef till och med augusti och VD från och med september,
 Ji Vichithing, executive assistant och koordinator, Sara Gunnerås, analyschef och ansvarig för EU
 Support Office, Nicole Hanzon, kommunikationsansvarig, Björn Ursing, seniorrådgivare och Susanne
 Baltzer, seniorrådgivare.

 Inhyrda konsulter har under 2019 varit Olivier Duchamp, VP international business development and
 promotion, Chelsea Ranger, Program Director Nordic Life Science Days, Jonas Ekstrand,
 seniorrådgivare samt Sven Askenberger, ekonomiansvarig.

 Sweden BIOs EU Support Office drivs av SwedenBIO Service AB och ingår som del av en
 paraplyorganisation, EUSMESupport 2020, vilken koordineras av RISE och finansieras av Vinnova och
 Tillväxtverket.

 Resultat och ställning 

 Föreningens medlemsintäkter uppgick till 80 400 kr (2018: 73 800 kr, 2017: 70 800 kr, 2016: 65 100
 kr). Föreningen belastades med kostnader om 80 000 kr (2018: 73 750kr, 2017: 70 000 kr, 2016: 63
 750 kr) för driften av föreningen. Resultatet uppgick till 400 kr (2018: 50 kr, 2017: 800 kr, 2016:1 350
 kr). 

 All operationell verksamhet sköts via SwedenBIO Service AB som redovisade ett resultat efter
 finansiella poster om 122 tkr (2018: 90 tkr, 2017: 1 110 tkr, 2016: 356 tkr). Serviceaktiebolaget hade
 intäkter på 20 149 tkr (2018: 9 435 tkr , 2017: 8 553 tkr, 2016: 7 823 tkr). Rörelsens kostnader uppgick
 till totalt 20 027 kr (2018: 9 345 tkr, 2017: 7 443 tkr, 2016:  7 467 tkr). Det egna kapitalet vid årets slut
 uppgick till 2 041 tkr(2018: 2 009 tkr, 2017: 1 975 tkr, 2016: 1 433 tkr).

 Årets resultat i SwedenBIO Service AB har uppnåtts genom medveten kostnadsåterhållsamhet samt
 genomförandet av Nordic Life Science Days.  
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 Förvaltning

 SwedenBIOs kansli, styrelse och arbetsgrupper har under året varit aktiv i ett flertal projekt och
 aktiviteter. Här följer några belysande exempel:

Vi hjälper innovativa företag att lyckas

 SwedenBIO bygger sin verksamhet kring de tre uppdragen att utöka medlemmarnas affärsnätverk,
 bygga kunskap och ge branschen en stark röst. Verksamheten drivs primärt av en styrelse, fyra
 arbetsgrupper samt ett kansli bestående av sju medarbetare. Kansliet stöttas därutöver av tre
 kontraktsbundna konsulter med olika engagemangsgrad.

 Arenor för nya affärsnätverk erbjuds huvudsakligen på tre större årliga event; Nordic Life Science
 Days, SwedenBIO Summit och Executive Dinner. Medlemmar har också fördelar av SwedenBIOs
 nationella och internationella nätverk.

 Kunskapsbyggande sker löpande bland annat via nyhetsbrev med kontinuerlig omvärldsbevakning,
 rapporter, faktablad och specialiserade kurser och seminarier, ofta i samverkan med föreningens
 medlemmar.
  
 Genom att ge branschen en samlad och stark röst förbättrar SwedenBIO förutsättningarna för life
 science-industrin i Sverige. Vårt påverkansarbete är proaktivt   och syftar till att sätta agendan för
 debatten och få till reell förändring. Vi är den naturliga samtalspartnern för beslutsfattare inom riksdag,
 regering och myndighetssverige i frågor som spänner från kompetensförsörjning till tillgång till kapital,
 kliniska prövningar, liksom förutsättningar för FoU och produktion.

 SwedenBIO delar varje år ut SwedenBIO Award för att uppmärksamma ett föredömligt medlemsbolag
 som har utmärkt sig speciellt och bidragit till samhällelig nytta och positiv uppmärksamhet för
 branschen.

Större händelser under året

 ·     I samband med att regeringens life science-kontor tog fram en life science-strategi i början av året,
 fick SwedenBIO tillsammans med Lotta Ljungqvist, President & VD GE Nordic, ansvar för att
 gemensamt leda en arbetsgrupp med uppdraget att stärka Sveriges internationella attraktionskraft och
 lyskraft som life science-nation - något som samlar och engagerar hela ekosystemet.

 ·     Rapporten Sveriges Internationella attraktionskraft och lyskraft presenterades för regeringen, via
 life science-kontoret och de tre statssekreterarna för utbildnings-, närings- och socialdepartementet
 den 12 februari i Göteborg.

 ·     SwedenBIO kartlade det svenska finansieringslandskapet i en omfattande rapport som visar att life
 science-bolag breddar sina möjligheter till finansiering, där 2018 var ett rekordår för emissioner på
 svenska börslistor. Rapporten presenterades för finansaktörer i maj.

 ·     SwedenBIOs internationella satsning, som tog avstamp hösten 2018, fortlöpte under året. En
 större marknadsföringsinsats av nordisk life science på BIO i USA leddes av Innovasjon Norge och
 SwedenBIO. 

 ·     Den 1 september tillträdde Helena Strigård (tidigare vice vd) som ny vd på SwedenBIO.

 ·     SwedenBIO tog under året in hela organisationen kring NLSDays i sin verksamhet, vilket förklarar
 den stora ökningen i omsättning, från 9,4 mkr till 20,1 mkr
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Så utökar vi medlemmarnas affärsnätverk

 Nordic Life Science Days (NLSDays)
 Nordic Life Science Days, vårt årligen återkommande investerar-, partnering- och nätverksmöte,
 arrangerades på Malmömässan den 10-12 septemer. Mötet har vuxit kraftigt och antal delegater med
 mera framgår av tabellen nedan. SwedenBIO tackar alla medarrangörer, sponsorer, partners,
 supporters, talare, moderatorer samt panelister och delegater för att ni bidrog till att göra även den
 femte upplagan av Nordic Life Science Days till ett lyckat möte och en viktig plattform för att utveckla
 den svenska och nordiska life science-sektorn.

                                            2013       2014       2015        2016          2017          2018          2019
                                           Sthlm      Sthlm      Sthlm      Sthlm        Malmö       Sthlm        Malmö
 Antal
 Delegater                             650          890       1 026       1 070         1 300        1 280          1 240
 Företag/organisationer        350          570          630          680            800           780             790
 Länder                                   20            26            31            38               40            40                40
 Mötesförfrågningar            3 500       7 700       9 519     12 000       16 500      14 800        14 500
 Partneringmöten               1 000       1 600       1 939       2 200          3 000       2 900           2 750
 Licensieringsmöjligheter      123          490          541          460             540          720       Inte def. 
                                                                                                                                           i nya systemet

 SwedenBIO Summit
 Att varje medlem i SwedenBIO har en egen värdefull resa att dela med sig av är det ingen tvekan om.
 Under årets Summit fick vi höra några, bland annat gav Sarah Fredriksson en personlig vy på hur det
 var att starta bolag. Att kunna lyssna, att inte låna ut privata pengar till bolaget och att hitta långsiktiga
 ägare - det var några lärdomar. Något som kom upp under frågesessionen Whats cooking är
 betydelsen av nätverk. En digital publikröstning visade att just nätverksbyggande toppar listan över vad
 våra medlemmar vill att vi ska satsa ännu mer på under 2020. SwedenBIO:s roll som
 branschorganisation, aktiviteter för att bygga och sprida kunskap och ge branschen en stark röst är
 andra inslag som efterfrågas i SwedenBIO:s arbete under 2020.

 Lokalen var fullsatt med 215 deltagare. Mötet möjliggjordes genom generöst stöd från Thermo Fisher
 Scientific, Chiesi, Anchor Management Consulting, Cobra, Nordic Interim, Bulb intelligence, IRW,
 Crown CRO, Scandinavian CRO, Viedoc, K2 Search, Recipharm och Groth & Co.

 SwedenBIO Executive Dinner
 Den 12 mars 2019 bjöd SwedenBIO för fjärde gången in ledarna för medlemsföretagen till en informell
 middag för nätverkande och diskussioner om branschens framtid. Drygt 150 ledare från
 medlemsföretagen deltog i diskussioner om hur vi förbereder oss för morgondagens utmaningar och
 möjligheter. 
 Sponsorer till evenemanget var Nasdaq, Sprint Bioscience, Recipharm, AQILION och IQVIA.

 Policymingel
 I oktober hölls ett exklusivt policymingel på SwedenBIO:s kontor på Wallingatan med anledning av
 SwedenBIO:s inspel till forskningspolitiska propositionen.

 Ny internationell satsning  
 Genom vår internationella satsning skapar vi ett nav med uppgift att flytta fram positionerna för nordisk
 life science i ett internationellt perspektiv. Målet är att öka antalet investeringar och kommersiella
 samarbeten, och samtidigt stödja våra medlemsföretags utveckling på världsmarknaden. 
 Det handlar om att få del av internationella investeringar för att möjliggöra för svenska bolag att växa,
 om förmåga att väcka internationella scouters intresse för nya nordiska innovationer, men också om
 att attrahera utländska aktörer att etablera sig i Sverige och övriga nordiska länder - enkelt uttryckt att
 koppla upp nordisk life science internationellt. Satsningen innebär ett ökat fokus på marknadsföring av
 Norden som ett framstående life science-kluster vid alla de internationella möten och events som utgör
 grunden för nya samarbeten och investeringar. En viktig pelare i vår satsning är det aktiva Nordiska life
 science-konsortiet som samlar nyckelaktörer från samtliga nordiska länder. SwedenBIO var drivande i
 konsortiets arbete med den nordiska paviljongen på BIO i USA.
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Så bygger vi kunskap

 Rapporter och faktablad - SwedenBIO kartlägger branschen
 Varje år undersöker SwedenBIO hur industrilandskapet inom life science ser ut. Det har bland annat
 handlat om att kartlägga läkemedelsprojekt (i den så kallade pipelinerapporten) och titta närmare på
 vilka företag och projekt som finns inom området precisionsmedicin. Rapporterna används både av
 medlemmar, export- och investeringsfrämjande organisationer samt utländska aktörer för att lära sig
 mer om branschen och hitta samarbetsprojekt. De fungerar också som kunskapsunderlag i dialog med
 beslutsfattare om vad branschen behöver. 
 Samtliga rapporter, inklusive årets, går att ladda ner från  swedenbio.se/rapporter 

 Bridging the gap - a survey-based report on financing activities in the life science sector 
 Den 8 maj 2019 släpptes SwedenBIO:s senaste kartläggning, som tagits fram tillsammans med
 Business Region Göteborg, Invest Skåne och Invest Stockholm. Rapporten är framtagen tillsammans
 med Westerberg Kommunikation, samt med data från Industrifonden.

 Den växande life science-sektorn i Sverige har under den senaste tioårsperioden utökat möjligheterna
 att finansiera sin verksamhet. Det visar resultatet av en enkät som har samlat in data för 361
 finansieringshändelser sedan grundandet i fyrtiosex bolag under perioden 2007-18. Enkätresultaten
 visar att svenska privata aktieinvesterare (t.ex. private equity och venture capital) fortsätter att vara den
 vanligaste källan till finansiering, men att andelen för denna grupp kontinuerligt minskade i betydelse
 under perioden. Det enskilt viktigaste bidraget till minskning i betydelse för private equity var ett ökat
 antal börsnoteringar med påföljande nyemissioner. En annan förklaring är uppgången för mjuka
 finansieringskällor, såväl från statliga verksamheter av typen Vinnova och Almi, som från europeiska
 stödprogram av typen Horisont 2020. 

 Ny rapport om svenska läkemedelsprojekt riktade mot sällsynta sjukdomar 
 I samband med den internationella temadagen Rare Disease Day i februari publicerade Business
 Sweden tillsammans med SwedenBIO rapporten: Rare- & Orphan Disease Drug Development - What
 is the status in Sweden?

 Det är många svenska forskningsintensiva företag som utvecklar behandlingar mot sällsynta
 sjukdomar och som har stor potential att göra skillnad för patienter som idag kan stå mer eller mindre
 utan adekvat behandling. Sedan år 2000 har svenska företag beviljats 107 orphan drug designations
 av den amerikanska respektive europeiska läkemedelsmyndigheten. Investerare, särskilt från USA,
 efterfrågar rare disease-projekt och därför har SwedenBIO valt att tillsammans med Business Sweden
 ta fram ett fokuserat material att sprida både på internationella möten och digitalt.

 Denna typ av nischat material som vänder sig till en internationell publik ligger i linje med SwedenBIO:s
 utåtriktade satsning för att synliggöra Sverige som en stark life science-nation. I broschyren intervjuas
 SOBI, Immedica Pharma, HealthCap, NDA Group samt Karolinska Institutet. 

 Faktablad
 Under året publicerades två faktablad där medlemmarna ger praktisk information och handfasta råd till
 andra medlemmar: Skapa hållbar handel på börsen - tips till små bolag i samarbete med Recall
 Capital och SPC - Ett komplement till patentskydd / Missa inte möjligheten att förlänga din ensamrätt
 på marknaden i samarbete med Valea.

Kurser och temadagar
 Kurser i läkemedelsutveckling
 I samarbete med Läkemedelsakademien anordnar SwedenBIO en tredagarskurs som ger en insikt i
 alla de delar man bör adressera för att effektivt ta ett läkemedelsprojekt i mål. Två kurser genomfördes
 under 2019, varav den ena hade särskilt fokus på biologiska läkemedel.

 Temadag: Affärsutveckling för medicintekniska produkter 
 Affärsutveckling såväl som säljstrategi behöver anpassas för att möta det nya medicintekniska
 landskapet. Vilka regulatoriska strategiska beslut behöver man ta, hur går utvärdering och prövning
 praktiskt till och vilka olika investeringsvägar finns? Dessa frågor diskuterades vid en temadag som
 arrangerades av Läkemedelsakademin i samarbete med SwedenBIO, Apotekarsocietetens sektion för
 Medicinteknik, Swedish Medtech, UIC och Sting.
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Omvärldbevakning och information genom nyhetsbrevet

 SwedenBIO:s nyhetsbrev skickas ut ungefär två gånger per månad. I nyhetsbrevet finns information
 om vad som händer i branschen, om de aktuella frågor som drivs av SwedenBIO, om branschmöten
 samt inbjudningar till medlemsträffar. Där sprids också information om medlemsförmåner och
 rabattkoder. Nyblivna medlemmar presenteras i nyhetsbrevet.

Så ger vi branchen en stark röst

 SwedenBIO:s påverkansarbete är proaktivt och syftar till att sätta agendan för debatten och få till
 verklig förändring. Vi är den naturliga samtalspartnern för beslutsfattare inom riksdag, regering och
 myndighetssverige i frågor som spänner från kompetensförsörjning till tillgång till kapital, kliniska
 prövningar, liksom förutsättningar för FoU och produktion. Hur ekosystemet fungerar helt enkelt.
 Helheten har blivit vår nisch.

 Vi har tagit täten i arbetet för att öka Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som life
 science-nation, t.ex. genom arbetsgruppen under regeringens life science-kontor. Som medlem
 representerar vi dig i regeringens samverkansgrupp för life science, i Kommittén för Kliniska Studier
 Sverige vid Vetenskapsrådet, i UD:s högnivågrupp för exportfrämjande (Team Sweden), i
 förhandlingar med SKR, branschsamtal och högnivåmöten o.s.v.

 Genom vårt medlemskap i den europeiska industriorganisationen EuropaBIO påverkar vi den
 Europeiska bioteknikagendan. Och genom deltagande i styrgruppen och referensgruppen för Hälsa,
 ledd av Vetenskapsrådet, ger vi inspel till nuvarande och kommande ram- och arbetsprogram inom
 EU, Horizon 2020 samt Horizon Europe. Tack vare ett brett genomslag i branschpress nationellt och
 internationellt får vi synlighet och når ut med våra budskap.

 Några exempel på insatser under året följer nedan.

 Forskningspolitiska propositionen 
 SwedenBIO var officiell remissinstans att inkomma med inspel till regeringens kommande
 forskningspolitiska proposition. Genom arbete i arbetsgrupper togs sju stycken förslag fram för en
 starkare life science-bransch. Parallellt med arbetet med inspelet skedde möten med beslutsfattare.
 Inspelet fick stor uppmärksamhet och blev startpunkten för nya dialoger med myndigheter och
 politiker. 

 Förhandlingar med SKR för samarbetsavtal om kliniska prövningar 
 Tillsammans med systerorganisationerna LIF och Swedish Medtech förhandlar SwedenBIO med SKR
 (Sveriges Kommuner och Regioner) kring ett nytt samarbetsavtal för kliniska prövningar. I arbetet
 deltar representanter för två medlemsföretag, Empros Pharma och BMS. 

 Inspel till life science-strategin och regeringens life science-kontor 
 SwedenBIO hade i början av 2019 tillsammans med Lotta Ljungqvist, President & VD GE Nordic,
 ansvar för att gemensamt leda en arbetsgrupp med syftet att stärka Sveriges internationella
 attraktionskraft och lyskraft som life science-nation. Inspelet Sveriges Internationella attraktionskraft
 och lyskraft presenterades för regeringen, via life science-kontoret och de tre statssekreterarna för
 utbildnings-, närings- och socialdepartementet, den 12 februari i Göteborg. 

 Almedalen  
 SwedenBIO deltog i nätverkande under Almedalen för att lyfta svensk life science gentemot regionala,
 nationella och internationella kontakter. Flera enskilda möten hölls i SwedenBIO-huset och
 SwedenBIO deltog i ett flertal paneler, workshops och slutna möten. Medlemmarna bjöds också in på
 sedvanligt mingel tillsammans med beslutsfattare i SwedenBIO-husets trädgård. 

 Internationellt påverkansarbete 
 När det gäller internationell verksamhet säkrar SwedenBIO inflytandet via medlemskap i EuropaBIO
 samt i amerikanska BIO (Biotechnology Innovation Organization) och International Council of Biotech
 Associations. 

 Media och kommunikation
 SwedenBIO kommunicerar via webbsidan, nyhetsbrev, pressmeddelanden, Twitter och Linkedin. På 
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 www.swedenbio.se   publiceras aktuell information om möten, aktuella händelser och SwedenBIO:s
 kommentarer på dessa. 

 Under året distribuerades 10 pressmeddelanden via SwedenBIO:s nyhetsrum på Mynewsdesk.
 SwedenBIO har 2 232 följare på Twitter (2018: 2 064, 2016: 1 112) och 4 470 följare på Linkedin
 (2018: 2 834, 2016: 1 042). Vi glädjs åt att vi fått fler än 1 600 nya följare på Linkedin (organisk tillväxt),
 ett resultat av att vi aktivt ökat kommunikationen genom kanalen. Även för NLSDays har en ökad
 satsning på sociala medier gjorts genom ett samarbete med Notch Communications. NLSDays har fått
 en Linkedin-sida (2019: 183 följare) och ökad tillväxt på Twitter, 851 följare, samt i Linkedin-gruppen.

 SwedenBIO har också haft äran att under två veckor vara värd för Stockholm Science Citys
 instagramkonto.

 Under 2019 har SwedenBIO stärkt samarbetet med branschmedia och flitigt skrivit krönikor och
 bidragit till artiklar. Ett urval:

 ·     I Exportrådet som publiceras regelbundet i Life Science Sweden delar medlemmar med sig av sina
 bästa exportråd.
 ·     Ett stort reportage om globala läkemedelsbolagens produktionssatsningar i Sverige gjordes i
 samarbete med Pharma Industry.
 ·     SwedenBIO och Life Science Sweden lanserade forskproppsveckan där totalt sju förslag till
 regeringen släpptes - ett om dagen. Medlemmar intervjuades och fick tycka till.

 Under året fick SwedenBIO god internationell synlighet tack vare PR-arbetet kring NLSDays och den
 nordiska paviljongen på BIO i USA. I svensk media har SwedenBIO synts i flertalet kanaler (bland
 annat Life Science Sweden, Nordic Life Science, Medtech Magazine, Pharma Industry, News
 Øresund, Dagens Samhälle, Rapidus, Läkemedelsmarknaden, Läkemedelsvärlden, Aktiespararna,
 Life-time.se, Biostock). 

 Arbetet med att uppdatera SwedenBIO:s hemsida inleddes under hösten. Syftet med den nya webben
 är att i högre grad möjliggöra att SwedenBIO kan utgöra en samlingsnod även digitalt för
 medlemmarna, på samma sätt som vi utgör ett nav i branschen genom våra aktiviteter. Det kräver
 förändringar i hur hemsidan fungerar rent tekniskt för att möjliggöra en mer dynamisk gränsyta mot
 medlemmarna.

Fyra arbetsgrupper med engagerade experter

 Arbetsgrupperna är en viktig del av SwedenBIO:s verksamhet. Via dessa identifieras vilka frågor som
 är aktuella inom olika områden samtidigt som de fungerar som referensgrupper när SwedenBIO
 tillfrågas i olika sakfrågor. 

 Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation 
 Gruppen arbetar med SwedenBIO:s övergripande påverkansstrategier. Huvudfrågan för gruppen
 under 2019 var arbetet med inspel till den forskningspolitiska propositionen. 

 Deltagare i gruppen under 2019 var Björn Arvidsson, ordförande (UppsalaBIO), Anette Orheim
 (Medicon Village), Mia Ekdahl (Sahlgrenska Science Park), Charlotte Af Klercker (SOBI), Charlotte
 Edenius (Gesynta), Marie Gårdmark (RegSmart), Sofia Lofkvist (Roche), Ulrika Goossens (Pfizer) och
 Annica Holmberg (BMS).

 Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering 
 Arbetsgruppen fokuserar på frågor som rör branschens finansiering och affärsmöjligheter. Under året
 har gruppen varit engagerad i att ta fram en kurs i affärsutveckling för medlemmarna, samt att
 vidareutveckla rekommendationen för informationsgivning vid ägarspridning. Den nya versionen
 förtydligade att företag inom medicinteknik också ingår i målgruppen. Arbetsgruppen är också
 referensgrupp inför Nordic Life Science Days.

 Deltagare i gruppen under 2019 var Christina Herder, ordförande (Medivir) Björn Fahlen (Redeye),
 Björn Sjöstrand (Scandinavian Biopharma Holding), Göran Conradsson (bulb Intelligence), Hans
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 Andreasson (SLS Invest), Iris Öhrn (Business Region Göteborg), Jonas Brambeck (Industrifonden),
 Ola Lidström (Hamilton Advokatbyrå), Viktor Drvota (Karolinska Development) och Viktor Sundberg
 (HealthCap).

 Arbetsgruppen för forskning och utveckling 
 Syftet med arbetsgruppen är att bidra till att förbättra branschens förutsättningar för forskning inom life
 science i Sverige och stödja affärsutveckling. Huvudfrågan för gruppen under 2019 var arbetet med
 inspel till den forskningspolitiska propositionen. Gruppen är också engagerad i antibiotikafrågor genom
 Henrik Hansson, Sofus, som deltar i den svenska motsvarigheten till AMR Industry Alliance.

 Deltagare i gruppen under 2019 var Anna Sandström, ordförande (AstraZeneca), Gunilla Ekström
 (Haracon), Hampus Rystedt (Zacco), Henrik Hansson (Sofus Regulatory Affairs), Johanna Bergh
 (AWA), Jonas Westerberg (Lindahl), Karin von Wachenfeldt (Truly Translational) och Martin Norin
 (Kancera).

 Arbetsgruppen för produktutveckling och tillverkning 
 Arbetsgruppen har till uppgift att stimulera till ett aktivt kunskapsutbyte mellan branschens forskande
 och utvecklande/tillverkande discipliner och att verka för att frågor som rör tillverkning och utveckling
 inom life science finns på den politiska agendan. Gruppen initierade ett besök för internationella
 delegater på Galenica på Medeon i Malmö i samband med NLSDays i september. Gruppen arbetar
 med att skapa ett traineeprogram/nätverksgrupp för utbyte av kunskap för personal på tillverkande
 företag.

 Deltagare i gruppen under 2019 var Torkel Gren (Recipharm), Andreas Gretander (Phase2Phase),
 Christer Johansson (Nordic BioAnalysis), Christina Holmberg (APL), Jarmo Larsson Lager (Pfizer),
 Gunnar Hörnsten (Ceffort ControlSep), Janet Hoogstraate (Valneva), Johanna Magnusson (GE
 healthcare), Kajsa Hagspiel (AstraZeneca), Nicolaas Schipper (RISE) och Tuulikki Lindmark
 (Disruptive Materials).

Branschpriser lyfter de goda exemplen

 För att lyfta fram goda föredömen som inspiration och samtidigt synliggöra branschen som helhet har
 SwedenBIO instiftat två olika branschpriser. 

 SwedenBIO Award
 För 13:e året i rad delade SwedenBIO ut priset till ett företag som utmärkt sig genom att bidra till
 samhällelig nytta som understryker betydelsen av en framgångsrik life science-industri i Sverige. 

 Årets pris tilldelades Biotage, som med engagemang och uthållighet har bidragit till den svenska life
 science-sektorn i över tre decennier. Biotage har vuxit till ett internationellt företag med framgångsrik
 försäljning och närvaro över hela världen, och samtidigt behållit rötterna med huvudkontoret i Uppsala.
 Tack vare målinriktad utveckling av egna instrument och sekvenseringsmetoder har bolaget genererat
 vinst och vuxit till nära 500 anställda.

 Juryn består av SwedenBIO:s styrelse och en representant från prispartnern, vilken i år utgjordes av
 HealthCap.

 Nordic Life Science Award
 SwedenBIO har initierat Nordic Life Science Award (tidigare Nordic Stars Award) - ett pris som tilldelas
 innovativa nordiska akademiska projekt och life science-bolag i samband med Nordic Life Science
 Days. I år delades priset ut med stort engagemang från de nordiska organisationerna Spark Norway,
 Spark Finland, SciLifeLab, BioInnovation Institute, University of Oslo, Oslo Cancer Cluster, The Life
 Science Cluster, Health Turku, Turku Science Park och Promote Iceland. Prispartners vad Arthur D.
 Little och EIT Health.

 Årets pris i den  akademiska klassen  gick till Patrik Hollos från Åbo Akademi University / Spark Finland
 för hans utveckling av genombrottsteknologi för tidig upptäckt av Parkinsons sjukdom.

 Tio life science-företag, två från varje nordiskt land, nominerades till  företagsklassen . Årets vinnare av
 både jurypriset - och publikpriset - blev Elypta från Sverige. Elyptas avancerade teknik har potential att
 förbättra cancerdiagnostik, för att gynna patienter och sänka kostnaderna för sjukvården.
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EU Support office (EUSO)

 SwedenBIO har sedan 2007 drivit ett EU-supportkontor (EUSO), ett nationellt nätverk med syfte att
 öka svenska deltagandet av SME i Horisont 2020 och Eurostars.   I och med starten av nuvarande
 ramprogram Horisont 2020 (2014-2021) tillkom ett SME-dedikerat program, det så kallade
 SME-Instrumentet, vilket ger möjlighet för SME att på egen hand söka finansiering för
 kommersialiseringsnära projekt. 

 Under hösten 2017 gjordes en halvtidsutvärdering av supportkontoret, och det beslutades att kontoret
 skulle få förnyat förtroende ramprogrammet ut (Projektslut 2021-05-31). 

 Inom ramen för arbetspaketet Kommunikation och information som SwedenBIO är arbetsledare för var
 fokus under första halvåret 2019 på att ta fram en ny visuell identitet, webbsida samt
 kommunikationsplan för projektet för att på ett professionellt sätt lättare och tydligare kunna
 marknadsföra EU SME support projektet och erbjudandet. Projektet var finansierat av Vinnova och
 Tillväxtverket.
  
 Läs mer och kontakta supporten via  www.eusme.se 

 SwedenBIO är också aktiv i styrgruppen för Hälsa, Sveriges kanal till påverkan av kommande ram-
 och arbetsprogram inom programområdet Hälsa.

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Medlemsintäkter 80 400 73 800
80 400 73 800

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -80 000 -73 750

Rörelseresultat 400 50

Resultat efter finansiella poster 400 50

Resultat före skatt 400 50

Årets resultat 400 50
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 100 000 100 000

100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 157 817 156 817

157 817 156 817

Summa omsättningstillgångar 157 817 156 817

SUMMA TILLGÅNGAR 257 817 256 817

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 251 817 251 767
Årets resultat 400 50

252 217 251 817

Summa eget kapital 252 217 251 817

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 600 5 000

5 600 5 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 257 817 256 817
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd.

 Fordringar upptas, efter individuell bedömning, till de belopp som beräknas bli betalt.

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Andelar i koncernföretag
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 100 000 100 000

Redovisat värde vid årets slut 100 000 100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
SwedenBIO Service AB, 556644-6398, Stockholm 100 000 100 100 000

100 000
SwedenBIO Service ABs  egna kapital uppgick till 2 041 291 kr per 2019-12-31

Not 2  Eget kapital
 Balanserat  
 Resultat Årets resultat
Vid årets början 251 767 50
Disposition enl beslut på årsstämma 50 -50
Årets resultat 400

Vid årets slut 251 817 400
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