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INLEDNING
Stiftelsen beslutade under året att lämna anslag för inköp av medicinsk apparatur
och utrustning till 16 sökande med ett sammanlagt belopp om drygt 29,5 miljoner.
Sedan stiftelsen grundades har stiftelsen totalt lämnat anslag med drygt 636 miljoner.
Det kan konstateras att stiftelsen spelar en viktig roll till stöd för forskning inom
stiftelsens ändamålsområden.
Även 2012 präglades av finansiell turbulens och stor politisk oro i världen. I ett sådant
läge har styrelsen valt att fokusera på att bevara stiftelsens kapital, dock utan att
begränsa stiftelsens möjligheter att främja stiftelsens ändamål.
Styrelsen har därför beslutat att stiftelsen skall ha en låg exponering mot aktiemarknaden, vilket i sin tur medfört lägre aktieutdelningar än under tidigare år.
Under året har beslutats om ett nytt placeringsreglemente att tillämpas under
kommande treårsperiod. Det nya placeringsreglementet är närmare beskrivet i
förvaltningsberättelsen.
Genom en minskad exponering mot aktiemarknaden, en satsning på selektiv utlåning
mot realsäkerhet, investeringar i fastighetsrelaterade tillgångar med god direktavkastning samt investeringar i hedgefonder är det styrelsens bedömning att stiftelsens
avkastningsmål i vad avser värdetillväxt och avkastning om 5 procent skall kunna
uppnås med betydligt lägre risk än under tidigare år.
Stiftelsens hemsida och årsredovisning presenterar årligen ett antal forskningsprojekt
som fått anslag från stiftelsen. Det är styrelsens förhoppning att besökare på hemsidan
och läsare av årsredovisningen skall få större förståelse för de enskilda forskningsprojekt som stöds av stiftelsen liksom stiftelsens roll inom forskarvärlden.
Björn Aschan
Ordförande
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ANNETTE GRANÉLI

FORSKNINGSPROJEKT I NÄRBILD
Möt tre av de totalt sexton forskare som fick anslag under 2012.

Forskarassistent på institutionen för fysik
vid Göteborgs universitet

Intervjuerna där de tre berättar om sin forskning finns även

HELENA BRISBY

publicerade på stiftelsens webbsida. Där finns även intervjuer med

Professor på avdelningen för ortopedi, Göteborgs universitet

forskare som fick anslag under 2009, 2010 och 2011.

och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BÖRJE HARALDSSON
Professor i njurmedicin vid Göteborgs universitet
och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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SPÄNNANDE ATT FÖLJA
ETT PROTEIN I DNA-KEDJAN
ANNETTE GRANÉLI
Forskarassistent på institutionen för fysik
vid Göteborgs universitet

Annette Granélis utmaning är att förstå
hur ett visst nyckelprotein i DNAreparationsprocessen påverkar uppkomsten
av cancer. Hon har valt att arbeta tvärvetenskapligt med nya fysikaliska tekniker.

komma åt. Det är spännande att följa ett protein på denna

Varje dag får de mänskliga cellerna skador på DNA som

saknades något.

kroppen själv kan reparera. Ett nyckelprotein i denna

– Jag nöjde mig inte med att bara utveckla metoder, utan

reparationsprocess kallas Rad 51 som bland annat har en

ville använda dem också. Därför valde jag att ställa mig

direkt koppling till en bröstcancergen. Annette Granéli har

med ett ben i varje läger och arbeta i mellanrummet. Det

riktat in sig på att studera hur reparationsprocessen går till

finns en stor, outnyttjad potential i det området där vi

på detaljnivå. När en cell har blivit en cancercell kan det

blandar kunskap från ytfysik, materialvetenskap, biokemi

vara en enda DNA-reparation som har gått fel.

och bioteknik.

– Jag vill förstå de molekylära mekanismerna bakom detta

Det som fick Annette att ta det avgörande steget att fokusera

och har utvecklat en metod för att studera de enskilda

på enstaka biomolekyler var erfarenheterna som post-

– Det kommer att ge utdelning. Vi kommer att lyckas.

i Sveriges unga akademi. Det är något som verkligen får

proteinerna och interaktionen med DNA.

doktor i New York.

För anslaget från stiftelsen köper hon ett fluorescens-

igång henne.

– Då fick jag lära mig hur man kan kombinera biokemi

mikroskop som är tillräckligt känsligt för att kunna kart-

– Det är uselt ställt med jämställdheten inom forskarvärlden,

Förhoppningen är att en ökad förståelse på molekylär

med den typ av metoder jag doktorerat på. Det var väldigt

lägga proteinets rörelser och se hur det interagerar med

fortfarande är bara 23 procent av landets professorer

nivå i slutändan leder till att man kan lösa medicinska

inspirerande och det fick mig att återvända till biokemin.

DNA.

kvinnor, trots att det i 30 år har varit fler tjejer än killar

– Men det ligger förstås oerhört långt fram i tiden, säger

Många biokemister tvekar ibland att ge sig in på fysik-

Annette Granéli lägger också ner ett stort engagemang i

hon och brister ut i ett varmt skratt.

området, särskilt när man behöver ett helt batteri av analys-

forskningspolitiska frågor och är vald som vice ordförande

nivå och försöka förstå processerna.
Annette Granéli är både fysiker och biokemist. Sedan
några år jobbar hon som forskarassistent på institutionen
för fysik vid Göteborgs universitet. Hon doktorerade i
materialvetenskap på Chalmers men tyckte att det

Annette Granéli vill ta reda på exakt vad det är i DNA-strukturen som gör att cellreparationerna ofta fungerar men ibland fallerar.

problem.

på grundutbildningarna. Där måste det ske en ändring.
Text och bild: Monica Havström

tekniker för sina studier. I USA är man mycket bättre
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Samtidigt som hon och kollegerna kartlägger detta utvecklar

på att jobba tvärvetenskapligt jämfört med hur det är i

de också nya metoder för att kunna komma ännu längre

Sverige, menar hon.

ner i detaljerna.

Annette Granéli bekänner att hon gett sig in i ett mycket

– Man kan likna Rad51-proteinet vid en skolbuss. Det är

komplicerat forskningsfält. Men ser inte ett dugg be-

de enstaka händelserna när bussen stannar för att släppa

kymrad ut.

av eller på ett barn som är intressanta, inte all annan tid

– Det tar förstås lång tid. Därför är jag oerhört tacksam att

när bussen är i rörelse. Det är just den kunskapen jag vill

Lundbergsstiftelsen ger mig den här chansen.
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STAMCELLER KAN VARA LÖSNING
PÅ KOSTSAMMA RYGGPROBLEM
HELENA BRISBY
Professor på avdelningen för ortopedi, Göteborgs universitet
och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Långvarig ryggsmärta är inte bara ett bekymmer för den som drabbas. Även samhällsekonomiskt är det ett stort problem.
Över 30 miljarder kronor om året är notan
för ryggbehandlingar i Sverige.

är steloperation eller operation med diskprotes.

utöver sin forskartjänst, chef för avdel-

Men det botar inte de underliggande problemen.

ningen för ortopedi med 58 doktorander.

För några lindrar det inte ens smärtan.
Dessutom uppskattar hon sitt jobb på
Forskargruppen studerar också hur underliggande cell-

ortopedkliniken och tar på sig operations-

mekanismer påverkar utvecklingen av diskdegeneration,

kläderna en till tre dagar i veckan.

diskbråck och ischias. Ett tredje projekt går ut på att se

– Det är ibland rena styrketräningspasset

Det är snart tjugo år sedan Helena Brisby klev in som

vilken effekt fysisk aktivitet har på skadade ryggdiskar.

att operera en ländrygg. Jag är ofta helt

doktorand på avdelningen för ortopedi i Göteborg. Då

Det gör man genom att låta råttor springa på löpband.

svettig efteråt. Att gå på gym är inget för

sporrades hon av utmaningen att förstå vad det är som

– Vi vill veta om träning har positiv effekt på diskarna.

mig, den träningen får jag på jobbet.

orsakar smärta i ländryggen. Intresset har hållit i sig och

Det hade varit jättekul att kunna motivera folk med

ryggen visade sig vara en sann forskningsutmaning.

sådana resultat.

Text och bild: Monica Havström

Fortfarande söker hon och hennes kolleger efter nyckeln
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till vad som orsakar smärtan. Olika faktorer kan leda till

Helena Brisbys nätverk är en brokig skara forskare med

värk i rygg och ben men hos många patienter är det svårt

helt olika inriktningar, som neurofysiologi, cellbaserad

att finna en exakt orsak.

terapi, biomaterial och ryggkirurgi. Deras arbetsplats i en

– Det begränsar ju våra möjligheter att hjälpa patienter

äldre byggnad på Sahlgrenska sjukhuset har luftiga rum

med smärtor i ryggen. Vi vill utveckla dagens diagnos-

med högt i tak, och i alla står utrustning som köpts in tack

– Jag gillar att åka längdskidor, och springer

metoder för att kunna ge alla en bättre behandling, säger

vare ett flertal anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs

regelbundet. Sedan spelar jag innebandy

Helena Brisby.

forskningsstiftelse.

Ett av projekten går ut på att påverka ryggdiskar med

Det är dags att byta ut en hel del apparatur som är ut-

varje vecka, bara för att det är så kul.

stamceller för att motverka nedbrytning och hjälpa dem

sliten och föråldrad. Därför kommer det nya anslaget från

att hålla sig elastiska. I försöken används både human

stiftelsen väl till pass.

benmärg och djurmodeller och forskargruppen är i

Helena visar några avancerade modeller i cellodlings-

startgroparna för att ge patienter med diskdegeneration

rummet. I en sal intill pågår undervisning och längre bort

transplantation av egna stamceller. Kanske kan det leda

i korridoren passerar två besökare som ska till rörelse-

till en ny och effektiv behandlingsmetod.

labbet.

– Om vi med ett mindre ingrepp kan använda pigga,

– Vi är många forskare som jobbar med väldigt olika

friska celler som vi för in i disken skulle det vara mycket

projekt här i lokalerna.

värt, och kanske kunna ersätta en del av de stora

Lundberglaboratoriet, som det kallas, har vuxit gradvis

operationerna.

sedan 1995 då man fick den första donationen. Nu har de

Dagens alternativ för dem med svår kronisk ryggsmärta,

ytterligare två labb på Mölndals sjukhusområde. Helena

där sjukgymnastik och smärtstillande medicin inte fungerar,

Brisby har varit med om hela resan och idag är hon,

Hur håller Helena Brisby sin egen rygg i trim?

11

NJURENS MAKALÖSA FILTERFÖRMÅGA
ÄR EN SVÅRKNÄCKT FORSKARGÅTA
BÖRJE HARALDSSON
Professor i njurmedicin vid Göteborgs universitet
och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med hjälp av ett ämne från den ökända
svampen toppig giftspindling utvecklar
forskare i Göteborg en behandling av
svår njurcancer. Börje Haraldsson och
hans kollegor upptäckte av en slump att
svampgiftet kan döda cancerceller.

diagnosen njurcancer, varav drygt 600 redan har eller får
metastaser.
– Än så länge finns det ingen effektiv behandling och i
snitt är överlevnaden mindre än tolv månader. Vi tror att
patienter kan bli botade från njurcancer med vår metod
och då blir dialys en acceptabel bieffekt av behandlingen.
För detta forskningsarbete kommer anslaget från Lund-

Toppig giftspindling (Cortinarius rubellus) plockas ibland

bergsstiftelsen i precis rätt tid. De kan snart köpa en

av misstag ihop med trattkantareller. Om man får i sig

avancerad analysutrustning som krävs för att kunna ge

svampgiftet, orellanin, leder det till en obotlig njurskada,

exakt rätt giftdos till patienter. Samma utrustning kan

men det påverkar inga andra organ i kroppen. I ett försök

även användas vid andra behandlingar, då man vill spåra

att finna ett motgift upptäckte Börje Haraldsson att detta

proteiner i urin.

gift även tas upp av njurcancerceller.

– Ett annat av våra projekt gäller att förstå mer om njur-

– Vi har kartlagt hur giftet verkar, det stänger bland annat

sjukdomen glomerulonefrit. Genom att kartlägga signal-

av cellernas försvarssystem. Nu försöker vi hitta exakt

vägar inuti cellerna har vi sett att några sjukdomstillstånd

vilken av njurarnas många specifika transportörer som

uppstår för att cellerna skickar fel information mellan sig.

svarar för upptaget av svampgiftet. Vi har sett i studier att

Med den vetskapen har vi i experiment kunnat stoppa

orellanin är effektivt mot både human njurcancer i cell-

sjukdomsutvecklingen. Förhoppningsvis kommer dessa

odling och i gnagare.

studier att leda till nya behandlingsmetoder.

Börje Haraldssons forskargrupp hoppas kunna testa sitt
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– De generösa anslagen från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse har varit
ett starkt stöd för min forskning kring njurar och deras sjukdomar under flera år, säger
Börje Haraldsson.

Haraldsson under hela hans forskarliv.

Utbytet med kollegorna i USA blev extra intensivt i

patentskyddade koncept på patienter inom två år. Dock

Njursjukdomar drabbar relativt få människor men vården

– Människans njurar renar 180 liter blodplasma varje

fjol då han var gästprofessor på Manhattan.

leder behandlingen till dialysberoende.

av dem som insjuknar är mycket resurskrävande. Av

dygn och restprodukten blir den liter urin du kissar varje

– På den kliniken finns fler njurforskare än vi har i

– Såvida vi inte kan ta ut en frisk njure, hålla igång den

någon anledning blir tre gånger fler män än kvinnor sjuka.

dag. Det finns inget filter i världen som är ens i närheten

hela Norden och de är passionerade i sitt arbete. Det

och återinplantera personens egen njure efter avslutad

Börje Haraldsson gillar att arbeta kliniskt och prioriterar

av den kapacitet som våra njurar har.

var en lyx för mig att få ägna mig åt forskningen 18

cancerbehandling, tillägger han och ler när jag undrar

sin tid med patienterna.

Filtret, eller den glomerulära barriären, fungerar tack vare

timmar om dygnet när jag var där. Jag vet att det låter

hur långt fram i tiden han blickar då.

– Mötet med människor som drabbats av njursjukdom är

ett sinnrikt samspel mellan celler i njuren. Det var rönen

nördigt, men det är min största hobby.

Faktum är att man idag gör på motsvarande sätt med

min inspirationskälla. Det blir så tydligt att behandlings-

om detta samspel och endotelcellers betydelse som gjorde

Börje Haraldsson önskar att fler tog chansen att jobba

lungor, så helt avlägsen är inte den möjligheten.

formerna måste förbättras.

Börje och kollegan Jenny Nyström internationellt kända.

utomlands en period.

– Tillsammans med forskare i New York har vi nyligen

– Det är oerhört utvecklande.

Det är en dröm för Börje Haraldsson att kunna erbjuda

Utöver arbetet med att utveckla nya vårdmetoder vill han

kunnat visa att de olika celltyperna i njurens filter är

människor som drabbats av avancerad njurcancer en

fördjupa förståelsen av njurens intrikata uppbyggnad.

intimt förbundna och beroende av varandra för fortsatt

läkande behandling. Varje år får cirka tusen svenskar

Exakt hur filtret fungerar är en gåta som har fängslat Börje

överlevnad.

Text och bild: Monica Havström
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET

STYRELSEN

Styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings-

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig

Under året inkom sammanlagt 48 ansökningar till ett totalt

Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse be-

stiftelse får härmed avlämna årsredovisning för verksam-

forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar och

belopp om drygt 111 miljoner kronor. För främjande av stif-

stående av fem ledamöter. Styrelsen utgörs av advokat

hetsåret 2012.

ortopedi.

telsens ändamål lämnades under 2012 anslag till 16 sökande

Björn Aschan, ordförande, finanschef John Vivstam,

Stiftelsens anslag har genom åren koncentrerats till större

med ett sammanlagt belopp om 29 544 tkr fördelade på sätt

Olle Isaksson, professor emeritus, Håkan Olsson, pro-

projekt, som bedömts vara väsentliga för den framtida utveck-

som framgår av not 7 respektive not 8. Återföring har gjorts

fessor, samt fru Monica Lundberg. Styrelsen har under

lingen inom stiftelsens ändamålsområde. I normalfallet lämnas
Grosshandlare Arne Lundberg föddes i Göteborg den 23 decem-

med totalt 1 164 tkr. Efter justering för återföring har 28 380

året haft fyra styrelsemöten.

inte anslag för projektfinansiering. Stiftelsen prioriterar inköp

ber 1910. Arne Lundberg anställdes 1929 i firma Malmsten &

tkr beviljats för ändamålet.

av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Forskning inom

Bergvall där han blev delägare. Arne Lundberg utsågs senare

Göteborgsregionen har företräde.

till verkställande direktör i AB Fortia, moderbolag till Pharmacia

Mottagare av anslag skall inom två år lämna en redovisning

AB. Han var även verksam i ett antal styrelser, bland annat

till stiftelsen över de vetenskapliga resultat som uppnåtts med

som ordförande i Adaco AB, ledamot i Pharmacia AB, Säfve-

hjälp av anslaget.

INFORMATION OM STIFTELSEN

åns AB, Återförsäkrings AB Skandia och Göteborgs Handelskammare. Arne Lundberg avled 1973.
Till minne av Arne Lundberg donerade hans hustru, IngaBritt
Lundberg, den 28 september 1982 stiftelsens kapital. IngaBritt
Lundberg blev 1995 hedersdoktor i medicin vid Sahlgrenska
akademin. Hon avled den 6 juni 1999 och förordnade i sitt
testamente om ytterligare kapital till stiftelsen.
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Stiftelsen har från 1983 till nuvarande räkenskapsår beviljat
417 anslag med sammanlagt
636 491 tkr. Andel utdelade
medel av stiftelsens avkastning
under de senaste fem åren är 83 %.
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FÖRVALTNING, RISKER OCH RISKHANTERING
Styrelsen har antagit ett nytt placeringsreglemente att, under
förutsättning att inget oförutsett inträffar, gälla under kommande
treårsperiod. Placeringsreglementet kommer därför att omprövas
år 2015.

täckande av finansiella och administrativa kostnader, externt
skall förvaltas och investeras i
•

Placeringsreglementet anger riktlinjer, mål, ansvar och
befogenheter samt risker och restriktioner för förvaltningen av
stiftelsens kapital.
Stiftelsens stadgar medger att såväl stiftelsens kapital som
avkastning kan användas till främjande av stiftelsens ändamål.
Därför finns inget hinder för stiftelsen att placera stiftelsens
kapital i tillgångsslag som inte ger direktavkastning.

•

•
I sin förvaltning av stiftelsens tillgångar söker styrelsen
eftersträva en rimlig balans mellan värdetillväxt och avkastning.
Målet, särskilt i turbulenta tider, är realsäkring av stiftelsens
kapital och att årligen, till främjande av stiftelsens ändamål,
kunna dela ut anslag med belopp på mellan 25 till 30 miljoner
kronor.

Vid beslut om enskilda investeringar skall risk, säkerhet och
avkastning bedömas från fall till fall. Styrelsen noterar att
stiftelsens anslag och kostnader är i svenska kronor och att
valutarisker bör undvikas.
Stiftelsens avkastningsmål för förvaltningen är att under
en treårsperiod genomsnittligt uppnå 5 % sammanlagd
värdetillväxt och avkastning.
Stiftelsens nya placeringsreglemente innebär att stiftelsens
kapital, med beaktande av ovannämnda kriterier och stiftelsens
behov av likviditet för utbetalning av beviljade anslag samt för

Den svenska börsen är välskött, men liten och därför
volatil. Med hänsyn till stiftelsens ”evighetsperspektiv”
kan dock detta förhållande accepteras.
30 % (+/- 10 %) i svenska ränterelaterade tillgångar som
obligationer och andra räntebärande värdepapper. Minst
1/3 del av tillgångarna skall ha låg risk och kunna vara
en likvid tillgång. Dessutom kan stiftelsen lämna lån mot
realsäkerhet.

Under året lämnade Åke Altéus styrelsen. Stiftelsen vill uttryckta sin tacksamhet och uppskattning över den
värdefulla insats Åke Altéus har gjort genom åren.
Till ny styrelseledamot efter Åke Altéus har utsetts John Vivstam, Stockholm.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Stiftelsens stadgar medger att såväl stiftelsens kapital som avkastning kan användas till främjande av stiftelsens
ändamål. Därför finns inget hinder för stiftelsen att placera stiftelsens kapital i tillgångsslag som inte ger direktavkastning.
Årets förvaltningsresultat uppgår till 25 942 tkr (35 025 tkr). Disponibla medel uppgår till 36 271 tkr (38 709 tkr).

•

20 % (+/- 10 %) i fastighetsrelaterade tillgångar med god
direktavkastning. Syftet med dessa investeringar är att
inflationsskydda stiftelsens kapital.

Omplacering av stiftelsens tillgångar har under året gett ett realisationsresultat uppgående till
-6 169 tkr (-1 474 tkr) vilket har förts mot bundet eget kapital.

•

25 % (+/- 10 %) i alternativa investeringar, exempelvis
hedgefonder.

Stiftelsens förmögenhet, där tillgångarna upptagits till marknadsvärde med avdrag för beviljade ej utbetalade anslag, uppgår vid utgången av räkenskapsåret till 1 017 237 tkr (1 017 060 tkr) vilket är i nivå med föregående år.

I förvaltningen av stiftelsens kapital skall hänsyn tas till etiska
aspekter.
Vid val av förvaltare skall prioriteras förvaltare där stiftelsen
kan ha en personlig kontakt med den eller de personer hos
förvaltaren som faktiskt fattar investeringsbeslut beträffande
stiftelsens kapital. Kunskap, integritet, förtroende, personlig
service och frekventa möten med stiftelsen är väsentliga kriterier
vid stiftelsens val av förvaltare. Av stiftelsen valda förvaltare har
att löpande hantera marknads-, ränte- och valutarisker.

25 % (+/- 10 %) i aktierelaterade tillgångar och då
företrädesvis i svenska aktier och andra värdepapper
kopplade till värdet på svenska aktier. Styrelsens
uppfattning är att svenska bolag är välskötta,
exportorienterade och kända för stiftelsen.

Under året har styrelsen, som ett led i styrelsens beslutade satsning på kompetensutveckling, besökt Beijing,
Shanghai och Hong Kong. Styrelsen träffade företrädare för svenska företag i Kina (bl.a. Springtime AB och
Scania AB), banker (Handelsbanken och SEB), Exportrådet (Kina och Taiwan), Svenska Handelskammaren i Kina,
Svenska Ambassaden i Beijing samt Generalkonsulatet i Hong Kong. Resan var synnerligen givande och har
fått stor betydelse för styrelsens arbete med utformningen av det nya placeringsreglementet samt för styrelsens
löpande riskhantering i vad avser förvaltningen av stiftelsens kapital samt val av enskilda förvaltare.

Som framgår av detta placeringsreglemente har stiftelsen,
i förhållande till vad som tidigare varit fallet, minskat
investeringar i aktierelaterade tillgångar från 50 % till 25 %.
Styrelsens uppfattning är att avkastningsmålet i förvaltningen
av stiftelsens kapital kan uppnås med denna lägre risk.
Rådande politisk oro i världen har inneburit att stiftelsen
under 2012 haft en låg aktieexponering, vilket i sin tur medfört
lägre aktieutdelningar än tidigare år. Styrelsens bedömning är
att denna oro kommer att fortsätta under ett antal år, vilket
kommer att innebära att stiftelsens svenska aktieinnehav från
tid till annan kan komma att avvika från vad som angivits
som mål i placeringsreglementet.
Stiftelsen kommer från 2013 att från SEB få en månatlig
rapportering innehållande uppgifter om avkastning och
utveckling för hela stiftelsens kapital fördelat per förvaltare
med nyckeltal och budgetjämförelse.

Den totala avkastningen på stiftelsens kapital, det vill säga både direktavkastning och värdeförändring, uppgick
under året till 3,5 %.

FLERÅRSÖVERSIKT
2012

2011

2010

2009

2008

25 942

35 025

27 295

30 096

39 413

1 017 237

1 017 060

1 057 896

996 925

835 933

Disponibla medel

36 271

38 709

55 177

55 433

50 826

Beviljade medel

28 380

26 494

27 551

25 622

27 950

82 %

97 %

92 %

66 %

85 %

År (Tkr)
Förvaltningsresultat
Förmögenhet

Fullföljdsgrad

I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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BALANSRÄKNING

Not

2012

2011

(kr)

(kr)

880 334 310
880 334 310

836 984 368
836 984 368

880 334 310

836 984 368

246
6 393 975
5 520 786
11 915 007

245
6 811 466
6 811 711

-

108 599 369

155 406 708

76 612 510

167 321 715

192 023 591

1 047 656 025

1 029 007 959

934 654 205

940 823 228

36 270 825
970 925 030

38 708 567
979 531 795

51 468 670
24 996 507
265 818
76 730 995

49 304 409
171 755
49 476 164

1 047 656 025

1 029 007 959

34 272 070

42 557 462

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

RESULTATRÄKNING

2012

2011

(kr)

(kr)

10 351 733
15 280 060
3 820 415
349 888
29 802 096

25 746 790
10 563 840
1 879 835
38 190 465

-1 264 195
-2 016 319
-579 640
-3 860 154

-1 093 734
-1 476 064
-595 423
-3 165 221

Förvaltningsresultat

25 941 943

35 025 244

Realisationsvinster
Realisationsförluster

6 869 201
-13 038 224
-6 169 023

46 237 531
-47 711 603
-1 474 072

19 772 920

33 551 172

Not

Årets resultat

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar
Räntor, obligationer
Räntor, penningmarknad och bank
Premier optioner

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Externa kostnader
Arvoden

4

1
2
3

-

Kortfristiga fordringar
Avräkning skattekonto
Vp-likvid över årsskiftet, fsg
Upplupna räntor

Kortfristiga placeringar

5

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

7, 8, 9

Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag
Vp-likvid över årsskifte, köp
Upplupet förvaltningsarvode
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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NOTER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år.
Värdering av värdepapper

2012

2011

-337 938
-309 521
-284 802
-331 934
-1 264 195

-536 430
-212 950
-344 354
-1 093 734

-1 102 440
-76 375
-825
-498 986
-92 200
-122 094
-93 750
-29 649
-2 016 319

-980 234
-48 750
-825
-195 268
-92 200
-139 487
-19 301
-1 476 064

-348 000
-62 890
-168 750
-579 640

-345 500
-62 423
-187 500
-595 423

(kr)

Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning

(kr)

och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. Värdet av direktinvesterade

Not 1

utländska värdepapper har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och köpkursen per

SEB
DNB Asset Management
Wahlstedt-Sageryd Financial Services AB
Sveafastigheter

bokslutsdagen på respektive valuta..
Obligationer

Förvaltningskostnader

Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s
inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras
jämnt över kvarvarande löptid. Anskaffningsvärdet justeras löpande med periodiseringen. För realränteobligationer tillämpas Riksgäldens beräkningsprinciper.
Köpoptioner
Stiftelsen utfärdar köpoptioner i syfte att öka utdelningsbar avkastning. Erhållen premie skuldförs som
en minskning av finansiella anläggningstillgångars bokförda värde tills optionen avslutats. Vid förfall
och återköp redovisas premien enligt FAR RedR 7 avseende redovisning av optioner. Även vid lösen
redovisas premien som utdelningsbar avkastning och läggs ej till försäljningspriset.
Fordringar

Not 2

Externa kostnader

Administrationsarvode
Revision
Länsstyrelsen
Styrelsemöten inkl resekostnader
Försäkring
Info material, framställande årsredovisning, hemsida
Kostnader för ansökshantering
Övriga externa kostnader

Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Förmögenhet

Not 3

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar

Styrelsearvoden
Sociala avgifter
Arvode, granskning ansökningar

upptagna till bokfört värde minskat med skulder.
Anslag

Arvoden

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Anslagen redovisas som skuld vid beslutstillfället.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och senare donerat kapital) och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget
kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/
från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot
bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna kapitaliseras.
Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.
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Not 4

Långfristiga värdepappersinnehav

2012

2011

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Årets periodisering av över-/underkurs
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

836 984 368
449 339 007
-402 553 213
-3 435 852
880 334 310

981 501 750
962 753 075
-1 104 075 161
-3 195 296
836 984 368

Utgående bokfört värde

880 334 310

836 984 368

Realisationsvinster
Realisationsförluster

6 869 201
-13 038 224

46 237 531
-47 711 603

Aktierelaterade, svenska i SEB
Bokfört värde
Marknadsvärde

133 729 506
137 943 767

102 069 469
93 198 510

Not 4 fortsättning
Hedgefond, Brummer & Partners Carve 1
Bokfört värde
Marknadsvärde
Hedgefond, Brummer & Partners Multi-Strategy
Multi-Strategy
Bokfört värde
Marknadsvärde
Hedgefond, Brummer & Partners Nektar
Bokfört värde
Marknadsvärde
Fastighetsplacering, Profi I
Bokfört värde
Marknadsvärde
Aktieägarlån
Fastighetsplacering, Sveafastigheter fond III
Bokfört värde
Marknadsvärde
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100 000 000
100 000 000

84 303 916
108 776 279

105 404 728
117 691 678

-

84 303 916
105 749 735

105 404 728
113 685 264

9 116 001
4 728 834

9 116 001
13 919 514

39 988 537

36 788 024

19 625 672
24 631 960

Räntebärande, DNB Asset Management
Bokfört värde
Marknadsvärde

2012

2011

216 745 756
220 743 360

205 543 053
211 311 611

Räntebärande, lån Gothenburg VG AB
Lån Gothenburg VG AB 6,7 % / 2016-10-15

80 760 000

80 760 000

Räntebärande, övrigt i SEB
Bokfört värde
Marknadsvärde

90 660 195
91 381 801

200 018 397
200 174 382

880 334 310
926 646 216

836 984 368
872 426 044

Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde

12 980 780
16 839 004
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Not 7

Beviljade anslag 2012 (kr)

Professor Göran Landberg, Sahlgrenska Cancer Center Göteborg

1 500 000

Projekttitel
Storskalig kvantitativ analys av cancerceller med fokus på bröstcancer,
vävnadsarrayer och sfäranalys.
Professor Patrik Rorsman, Oxford Churchill Hospital

3 000 000

Projekttitel
Högupplösande studier av störd hormonfrisättning vid diabetes.
Professor Peter Naredi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

1 000 000

Projekttitel
Etablerande av C. elegansforskning vid Sahlgrenska Cancer Center
kräver inköp av mikrosop avsedda för studier av maskar.
Senior forskare Herwig Schüler, Karolinska Institutet

Not 5

Kortfristiga placeringar

500 000

Projekttitel
Funktionell analys av ADP-ribostransferaser mot en ny generation
av PARP-inhibitorer.

Penningmarknadsinstrument
Bokfört värde

-

108 599 369

Professor Dan Holmberg, BMC D14 Lund

Marknadsvärde

-

108 676 811

Projekttitel

3 000 000

Flödescytometer för cellsortering för immunologirelaterad forskning.
Summa bokfört värde

-

108 599 369

Summa marknadsvärde

-

108 676 811

Not 6

Patogenesen vid smärttillstånd i ryggen.
Professor Chandrasekhar Kanduri, Göteborgs universitet

Åtagande avseende framtida investeringar
Sveafastighet fond III
Gothenburg VG AB Capex

1 500 000

Projekttitel

Ansvarsförbindelser

Profi I

Avdelningschef Helena Brisby,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

4 038 492

4 038 492

23 503 578

31 788 970

6 730 000

6 730 000

34 272 070

42 557 462

1 500 000

Projekttitel
Långa icke-kodande RNA-molekylers roll vid cancer.
Forskarassistent Annette Granéli, Göteborgs universitet

1 500 000

Projekttitel
En mer detaljerad bild av DNA-reparationsmekanismer för att undersöka
genomisk instabilitet genom att undersöka Rad51 – ett nyckelprotein i DNA
repiaration – och dess relation till Brca2 och cancer.		
Forskargrupp chef Lena Svensson, BMC D14 Lund

1 500 000

Projekttitel
Visulisering av enskilda molekylers interaktioner i migrerande cell i real tid.
Professor Gunnar C. Hansson, Göteborgs universitet

2 000 000

Projekttitel
Bakterier, mukus, inflammation, och tjocktarmscancer.
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Not 7 Beviljade anslag 2012 fortsättning
Professor Björn Haraldsson,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Not 8
3 000 000

Projekttitel

År

Translationell njurforskning som öppnat nya behandlingsmetoder för
patienter med njursjukdom inklusive dem med metastaserad njurcancer.

1983

1

891

861

1984

2

866

785

1985

24

12 126

20 891

1986

24

12 617

21 093

1987

13

22 000

24 758

1988

13

16 925

17 731

1989

12

18 948

28 541

1990

14

19 990

32 274

1991

23

24 813

31 612

Projekttitel

1992

21

34 908

35 692

Studier av en ny variant av cytomegalovirus för uppkomsten av cancer
utgående från nervsystemet och epitel; nya angrepssätt för hjärntumörer
och metastaserande bröst, kolon och prostata cancer.		

1993

14

15 937

31 372

1994

22

38 027

33 174

1995

13

32 621

28 959

1996

22

26 328

26 834

1997

16

25 567

29 248

Projekttitel

1998

13

27 270

31 345

Utrustning för studier av stamceller i Ranviers nisch i ledbrosk samt vid
implantat i ben.

1999

12

30 293

21 711

2000

11

21 549

19 419

2001

13

20 606

17 815

2002

8

14 540

14 042

2003

10

13 940

14 623

2004

8

14 540

15 878

2005

9

15 040

16 847

2006

11

20 305

24 650

Lektorat Jovanna Dahlgren, Drottning Silvias
Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

2 500 000

Projekttitel
Proteommönster och steroidprofiler: Utredning och behandling av barn
med urogenitala sjukdomar, tillväxtavvikelser samt skelettmissbildningar.
Professor, gruppledare Cecilia Söderberg-Nauclér,
Karolinska institutet Stockholm

Forskare Eva Skiöldebrand, professor Anders Lindahl och professor
Peter Thomsen, Sahlgrenska Akademin Göteborgs

Professor Mattias Belting, Lunds universitet

2 000 000

1 500 000

1 500 000

Projekttitel
Betydelsen av membranvesikler för tumörutveckling samt diagnostik
och behandling av cancer.
Professor Mikael Olaussson, Göteborgs universitet

2 000 000

Antal
anslag

Beviljade
anslag (Tkr)

Förvaltningsresultat (Tkr)

Projekttitel

2007

11

19 940

32 913

Konstgjorda blodkärl och trombinhämmare ger nya möjligheter till nya
behandlingsmetoder inom inom regenerativ medicin.

2008

16

27 990

39 413

2009

14

25 489

30 096

2010

16

27 551

27 294

2011

15

26 494

35 025

2012

16

28 380

25 942

417

636 491

730 838

Beviljade forskningsanslag

29 500 000

Beviljade övriga anslag
Forskning & Framsteg
Totalt beviljat
Återfört, ej utnyttjade delar av anslag
Till ändamålet netto
26

Förvaltningsresultat respektive beviljade anslag
årsvis från stiftelsens bildande

44 000
29 544 000
-1 164 315
28 379 684
27

Not 9 Eget kapital (kr)

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Stiftelsekapital

Balanserade medel

940 823 228

38 708 567

Belopp vid årets ingång
Beviljade anslag

-29 544 000

Återförda anslag

1 164 315

Årets resultat

19 772 920

Omföring till / från bundet kapital
- årets realisationsresultat

-6 169 023

6 169 023

Belopp vid årets utgång

934 654 205

36 270 825

Summa bundet /fritt eget kapital

934 654 205

36 270 825

Göteborg 2013-05-14
Styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse

Björn Aschan 			

John Vivstam

Monica Lundberg			

			

Olle Isaksson

Håkan Olsson

Revisionsberättelse har lämnats 2013-05-14

Klas Björnsson
Auktoriserad revisor
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Monica Lundberg John Vivstam Olle Isaksson Björn Aschan Håkan Olsson

foto: Johan Blomdahl

STYRELSE
Monica Lundberg

Björn Aschan

är dotter till IngaBritt och Arne Lundberg.

har som delägare vid en större svensk advokatbyrå
40 års erfarenhet som affärsjurist.

John Vivstam
har varit verksam som finanschef vid Nobelstiftelsen

Håkan Olsson

och ansvarat för förvaltningen av Nobelstiftelsens

är professor i onkologi (tumörsjukdomar) vid

kapital.

Lunds universitet.
Håkan Olsson är medlem i ett stort antal svenska

Olle Isaksson

och internationella organisationer med inriktning

är professor emeritus i endokrinologi (läran om

på cancersjukdomar.

hormoner) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg. Olle Isaksson har haft olika ledningsuppdrag vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs
universitet och bland annat varit prefekt vid
Institutionen för medicin åren 1998–2008.
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INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE
SEB Stiftelsetjänst
405 04 Göteborg
info@lundbergsstiftelsen.se
www.lundbergsstiftelsen.se
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