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Bakgrund och motiv

Biotech Equity har på begäran av bolagets aktieägare kallat 
till en extra bolagsstämma den 22 juni och på stämman valde 
aktieägare som representerade ca 73% av närvarade röster 
och kapital att entlediga samtliga styrelseledamöter och 
därefter tillsätta en ny styrelse.

Vid ett konstituerande styrelsemöte den 22 juni 2017 i Lund 
beslutade den nya styrelsen att utse Mats Andersson till 
ny styrelseordförande och även samma dag beslutade att 
entlediga nuvarande verkställande direktör Dario Kriz från 
sin tjänst.

Bakgrunden och motivet till att förändra bolagets styrelse 
med tillhörande ledning är att merparten aktieägare ville 
se en förändring och få verksamheten vinstdrivande vilket 
tidigare ledning inte lyckats med. Därför har man beslutat 
att genomföra ett stort kostnadsbesparingsprogram vilket 
kommer påverka bolaget positivt med 4,5 miljoner kronor 
årligen och koncernen konsolideras så att den operativa 
verksamhet placeras i ett nybildat säljbolag.

Bolagstämman den 9 november 2017 beslutade att breda 
bolagets befintliga verksamhet så att investeringar kan göras 
i ett flertal olika branscher för att öka bolagets riskspridning 
och mervärdet för bolagets aktieägare. Aktieägarna 
beslutade även att ändra namn till Biotech Equity AB (publ). 

Koncernen redovisade för oktober månad en väldigt 
stark tillväxt med en omsättningsökning på ca 105% mot 
föregående månad vilket visar att bolaget är på väldigt god 
väg att bli ett lönsamt företag.

Under november månad beslutade styrelsen att bilda de nya 
försäljningsbolag i form av Biotech-IgG International AB för att 
effektivisera och hantera koncernens försäljningsprocesser.

Med bakgrund av ovanstående genomför nu bolaget denna 
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare för 
att stärka bolagets allmänna finansiella ställning, samt att 
möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Mats Andersson  Stefan Nyman Glenn Renhult

Göteborg den 16 november 2017
Biotech Equity AB (publ)

Styrelsen
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Inbjudan till teckning av aktier i Biotech Equity AB (publ) 

Styrelsen i Biotech Equity AB (publ) beslutade den 16 
november 2017 med stöd av bemyndigande från stämman 
den 22 juni 2017, att genomföra en nyemission med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut 
innebär att högst 836 199 660 nya aktier ska emitteras till en 
teckningskurs om 0,029 SEK per aktie. 

Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till de aktier de äger på avstämningsdagen 
den 23 november 2017. Aktier som inte tecknas av 
teckningsberättigade aktieägare ska erbjudas allmänheten 
till teckning. För varje aktie i Biotech som innehas den 23 
november 2017 har varje aktieägare en (1) teckningsrätt. 
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) ny 
aktier. Emissionen omfattas även av en minimum teckning på 
100 000 aktier per respektive investera, vilket motsvarar ett 
kapitalbelopp om 2900kr. Teckningsperioden löper från och 
med den 23 november 2017 till och med den 07 december 
2017 eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen.

Teckning av nya aktier kan också ske utan stöd av 
teckningsrätter. Se avsnitt Villkor och anvisningar för 
fullständig information i de memorandum som finns 
tillgänligt att ladda ner på bolagets hemsida, alernativt kan 
detta beställas via bolaget kostnadsfritt.

Genom Erbjudandet ökas aktiekapitalet med högst 
8 361 996,6 kronor. Vid fullteckning av Erbjudandet 
kommer Bolaget att tillföras cirka 24 249 790 kronor före 
transaktionskostnader, vilka uppskattas till cirka 250 000 till 
300 000 kronor. 

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att 
få sin ägarandel utspädd med högst 75 procent av kapitalet 
och rösterna. 

Härmed inbjuds aktieägarna i Biotech Equity att med 
företrädesrätt teckna nya aktier i Biotech Equity i enlighet 
med villkoren i detta Emissionsmemorandum. 

De nyemitterade aktierna medför samma rätt som de 
förutvarande aktierna i Bolaget. 

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar 
som kan medföra att tidpunkten för genomförande av 
Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet 
kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl 
omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan 
helt eller delvis återkallas.



Kära aktieägare, 

Styrelsen har beslutat att bolaget ska genomföra en nyemission 

med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att bolaget ska 

kunna stärka sin allmänna finansiella ställning, samt att möjliggöra 

finansiering av framtida företagsförvärv. En nyemission som 

jag själv stödjer och jag avser att använda mina teckningsrätter 

fullt ut och därmed teckna aktier för minst 3,4 miljoner via mitt 

investmentbolag Capital Conquest AB (publ) då min tilltro till 

bolaget och dess nuvarande verksamhet är idag väldigt stor och om 

inte alla teckningsrätter används i emissionen så avser vi även att 

teckna 2-3 miljoner utan företrädesrätt i emissionen. 

 

Som ni flesta vet så har bolaget tidigare varit tvungen att genomföra 

1-2 nyemissioner per år bara för att täcka löpande förluster i 

verksamheten vilket i sin tur har resulterat i ett skattemässiga 

underskott på hela 95 Mkr och därmed även en latent skattefordran 

på ca 20,9 Mkr som ligger bolaget tillgodo vid framtida vinster.

Men till skillnad från tidigare emissioner som bolaget har varit 

tvungen att genomföra så genomförs inte denna emission för att 

täcka förluster utan istället för att skapa tillväxt kapital till bolaget. 

Genom utökat rörelsekapital är det bolagets målsättning och 

förhoppning att verksamheten ska kunna expandera i snabbare 

takt samt möjliggöra nya företagsförvärv och därmed skapa en 

värdetillväxt för bolagets aktieägare.

VDs KOMMENTAR
Kort innebär erbjudandet att ni kan teckna tre nya aktier för varje 

gammal aktie till ett pris om 0,029 kr per aktie, vilket är cirka 45 % 

rabatt mot senaste betalningskursen för bolagets aktie.

 

Som jag tidigare kommunicerade i vår senaste delårsrapport (Q3) 

så är det min och styrelsens bedömning att bolaget verksamhet nu 

kommer kunna redovisa ett positivt rörelseresultat i Q4 (exklusive 

de kvarvarande avvecklingskostnader från tidigare ledning)  och 

äntligen börja ge avkastning till bolagets aktieägare då våra 

förutsättningar till detta är idag mycket goda. Bara genom vårt 

distributionsavtal med T2 Biosystem kommer bolaget att väsentligt 

kunna öka sin omsättning och resultat.

 

Förutom att driva verksamheten framåt och faktiskt tjäna pengar 

är det bolagets målsättning att så snart som möjligt även återlista 

bolagets B-aktie på en svensk MTF lista och det är styrelsens 

uppfattning att bolaget uppfyller de krav som ställs inför en listning, 

bolaget har dock ännu inte lämnat in någon ansökan.

 

Min förhoppning och tro är att detta kommer bli bolagets sista 

nyemission och nästa år istället kan bolaget genomföra en väldigt 

efterlängtad aktieutdelning till bolagets aktieägare!

Glenn Renhult 

VD och koncernchef 
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Erbjudandet i Sammandrag

TECKNINGSTID 

23 november 2017 – 07 december 2017 

 

TECKNINGSKURS 

0,029 sek per aktie 

MINIMUM TECKNING 

100 000 aktier

 

EMISSIONSVOLYM 

24 249 790 SEK

AVSTÄMNINGSDAG

23 november 2017 

 

ANTAL AKTIER SOM ERBJUDS 

836 199 660 aktier 

FÖRETRÄDESRÄTT 

För 1 innehavda aktier äger man rätten att teckna 3 nya aktier

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter 

kan göras under teckningsperioden. Besked om eventuell 

tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken 

ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.

 

PRE-MONEY 

8,1 MSEK



Verksamhetsbeskrivning

Bakgrund 
Biotech Equity är leverantör av ett brett sortiment av 
högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för 
forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience 
och livsmedelsindustrin och koncernen har under den senare 
tiden genomgått en lång rad kostnadsbesparingar i syfte till 
att göra verksamheten lönsam.

Koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska 
aktören som erbjuder ett komplett sortiment av 
sjukvårdsdiagnostiska och LifeScience produkter till 
sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av 
egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar 
inom analys, produktion och utveckling av proteiner, främst 
antikroppar.

Koncernen har dock under många år haft ett negativt 
rörelseresultat och är helt beroende av bolagets aktieägare 
som tillsammans har tillfört bolaget ca 95 MSEK. Med 
bakgrund av detta så har en grupp aktieägare i bolaget gått 
ihop och kallat till en extra bolagstämma för att kunna välja 
en ny styrelse, ledning och VD då man vill se en förändring i 
bolagets nuvarande affärsmodell. 

Resultatet blev en extra bolagsstämma den 22 juni 2017 där 
aktieägarna tillsammans med bolagets då största aktieägare 
Capital Conquest AB (publ) valde en helt ny styrelse som 
sedan på samma dag via ett konsoliderat styrelsemöte valde 
en ny VD i bolaget.

Bolagets nya styrelse och VD har under sin korta tid 
genomfört ett flertal förändringar inom koncernen i syfte att 
få bolaget lönsamt och uppnå ett positivt kassaflöde som på 
sikt kan delas ut till bolagets aktieägare.

Styrelsen beslutade den 2017-09-28 att bolagets aktie 
ska avnoteras från AktieTorget med hänvisning till bl.a. 
att formaliteterna runt nynoteringsprocessen har gjort 
att bolaget inte haft skälig tid till förfogande. Bolagets 
målsättning är dock att inom 6 månader åternotera bolaget 
vilket med största sannolikhet kommer kunna ske under Q1 
2018 om allt går som planerat.

Vid en extra bolagstämma i november beslutade aktieägarna 
att  breda bolagets befintliga verksamhet så att investeringar 
kan göras i ett flertal olika branscher för att öka bolagets 
riskspridning och mervärdet för bolagets aktieägare. 
Aktieägarna beslutade även att ändra namnet till Biotech 
Equity AB (publ). 

Bolaget beslutade även under november månad att bilda ett 
nytt försäljningsbolag i form av Biotech-IgG International 
AB för att effektivisera och hantera koncernens 
försäljningsprocesser.
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Distributionsavtal med T2 Biosystems

Företaget bygger sina diagnostiska instrument på T2 
Magnetic Resonance plattformen, (T2MR), och avser 
utveckla en bred uppsättning program som syftar till att 
sänka dödligheten, förbättra behandlingsresultaten och 
minska kostnaderna för hälso- och sjukvården genom att 
hjälpa vårdpersonal göra riktade behandlingsbeslut på 
ett tidigare stadium. T2MR möjliggör snabb och känslig 
detektion av patogener, biomarkörer och andra avvikelser i 
olika orenade patientprovtyper , inklusive helblod, plasma, 
serum, saliv, sputum och urin, och kan detektera cellulära mål 
vid detektionsgränser så låga som en kolonibildande enhet 
per ml (CFU/mL). 

Diagnostikprodukterna från T2 Biosystems används i 
kliniska laboratorier på sjukhus och i privatdiagnostiska 
servicelaboratorier. Försäljningsarbetet är i full gång och 
bolaget tog nyligen sin första order från Rigshospitalet 
som är ett av de största sjukhusen i Danmark. Därutöver 
har ytterligare 29 potentiella nya kunder i både Sverige, 
Danmark och Norge visat stort intresse för T2 maskinen med 
dess tillhörande produkter. 

T2 Biosystems Inc. fokuserar på att utveckla innovativa 
diagnostiska produkter för att förbättra patienters hälsa. 
Med två FDA-godkända produkter inriktade på diagnos av 
blodförgiftning (sepsis) samt en rad andra produkter under 
utveckling, är T2 Biosystems ett snabbt framväxande företag 
inom in vitro-diagnostik. 

T2Candida® reagenspanelen revolutionerar diagnos av 
blodförgiftning. Den är den första sepsis-patogendiagnostiska 
panelen som inte kräver förodling av blodkultur, vilket ger 
snabbare, enklare och korrekta resultat inom tre till fem 
timmar från provtagning. 

T2Candida® Panelen identifierar tillsammans med det 
helautomatiska T2Dx instrumentet, de fem kliniskt relevanta 
arter av Candida direkt från helblod som gör det möjligt för 
läkare att initiera lämplig behandling på ett mycket tidigt 
stadium.

Biotech Equity AB har distributionsrättigheter på de svenska, 
danska och norska marknaderna för det diagnostiska 
T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande T2Candida® 
reagensförbrukningsartiklar för snabb diagnos av 
blodförgiftning genom ett exklusivt avtal från T2 Biosystems 
Inc. (Lexington, Massachusetts, USA). 
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