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VDs KOMMENTAR
Kära aktieägare
2017 var ett väldigt händelserikt år för bolaget, men nu när
sista kvartalet är avslutat går vi starkt in i 2018 med goda
tillväxtsmöjligheter med en stark balansräkning. Bolaget har
ökat sin försäljning och visar positivt resultat för januari. Med
ny säljorganisation och effektiviserad administration ser jag
mycket goda möjligheter att 2018 kommer bli koncernens
bästa verksamhetsår sedan dess start.

Bolaget har nu även aktiv försäljningsmarknad både i
Finland och Island, samt har anlitat ytterligare en säljresurs
som arbetar aktivt mot den danska och norska marknaden.
Under kommande kvartal kommer vi tillsammans med T2
Biosystems att åka runt och träffa sjukhus i både Sverige,
Norge, Danmark, Finland och Island. Det kommer minst sagt
bli ett spännande och förhoppningsvis givande andra kvartal.

Under januari månad tecknade bolaget ett avtal med
T2 Biosystem att förvärva 10st nya T2 maskiner under
2018, varav 5 maskiner beräknas levereras under Q2 och
resterande 5 maskiner under Q3 & Q4. Detta är koncernens
betydelsefullaste och viktigaste avtal då bolagets försäljning
har potential att öka med cirka 25 miljoner vid full utleverans
till bolagets blivande kunder. De första maskinerna kommer
främst att gå till bolagets största kunder i Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Island.

Värt att nämna är även att bolaget har förnyat 5 viktiga
leverantörsavtal för året, tecknat avtal med Cision presstjänst
och förhandlat fram förmånligare distributionsavtal med
både FedEx och DHL i Sverige.

Vår bedömning är att det finns goda möjligheter att placera
ut ytterligare 20-25 maskiner under de kommande 24
månaderna till både stora och medelstora kunder i hela
norden då ett stort intresse och behov för T2:s produkter
har identifierats. T2:s maskiner för blodanalyser förkortar
väntetiden på provresultat väsentligt vilket in sin tur räddar liv
då avgörande behandling kan sättas in omgående. Dessutom
innebär användandet av T2 minskade sjukhuskostnader då
antal dygn patienten är inlagd förkortas.

Parallellt med marknadsaktiviteterna pågår arbetet med
åternoteringsprocessen för att lista bolagets aktie på lämplig
handelsplats. Arbetet fortgår som planerat och styrelsens
ambition är att få en lösning på denna fråga innan slutet
av halvåret 2018. Vi upplever ett stort stöd från bolagets
aktieägare då bolaget äntligen börjar få vind i seglen.

Glenn Renhult, VD
Biotech-IgG Equity AB (publ)
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017
2017-10-11 - Biotech-IgG har genomfört en riktad nyemission på 1,7 miljoner kronor före emissionskostnader
Styrelsen beslutade på sammanträde den 21 september 2017 att genomföra en nyemission. Genom att aktiekursen sedan dess
ha sjunkit kraftigt gick inte emissionen att genomföra. Efter att börsen stängde den 06 oktober 2017 och aktien avnoterades
från AktieTorget beslutade styrelsen att emissionsbeslutet ändras till nedanstående. Styrelsen i Biotech-IgG AB (publ.) har,
med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 1 726 400
SEK före emissionskostnader. Emissionen omfattar 33 200 000 nya B och A aktier riktade mot en privat grupp investerare som
visat intresse i bolagets verksamhet.

2017-10-11 - Organisationsförändring inom Biotech-IgG
Anders Edvardsson, VD i Biotech-IgG, har i helgen på eget initiativ begärt lämna sitt uppdrag i bolaget. Den arbetsinsats som
krävts fram till nu har varit betydligt större än kalkylerat och mycket återstår. Då Anders driver andra uppdrag parallellt blir
hans situation ohållbar om samma kvalitet som han leverart fram till nu skall kunna bibehållas. Vi är oerhört tacksamma för
den enorma arbetsinsats Anders lagt ner i bolaget. Anders har på kort tid genomlyst bolaget, konstruerat och rullat ut ett antal
program där vi nu ser effekterna komma säger Mats Andersson, styrelsens ordförande i Biotech-igG AB (publ). Som ny VD och
koncernchef för Biotech-igG har styrelsen beslutat att välja Glenn Renhult och han tillträder tjänsten idag den 11 oktober
2017. Med bakgrund av detta så har även Anders Edvardsson kommit överens om att sälja 21 574 814 aktier i Biotech-igG
som ägs av hans bolag Insolita AB till investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) där Renhult är idag huvudägare och VD
och efter transaktionen innehar Insolita AB (Anders Edvardsson) 800 000 aktier i Biotech-igG AB (publ).

2017-10-11 - Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ) 556529-6224, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november kl. 08.00 i
Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

2017-10-12 - Utökad T2 försäljning i Danmark
Bolaget har nu via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S kommit igång med merförsäljning och distributionen av de service
produkter som tillhör T2 maskinerna. Bolaget första beställning kommer från det danska sjukhuset Rigshospitalet och har
ett ordervärde på ca 93,000 kr. Bolagets bedömning är att varje T2 avtal kommer per år att bidra med ca 1 miljoner kronor
i merförsäljning i form av underhåll och löpande tillbehör till kunden och bolaget har idag en prospektlista på över 20 nya
T2 kunder i Sverige, Danmark och Norge. Vid en lyckad införsäljning av T2 produkterna under de kommande 12 månaderna
kommer koncernens intäkter att öka väsentligt. Bolaget har även sett ett ökat intresse från marknaden rörande T2 Biosystem
de senaste veckorna, säger Glenn Renhult VD i Biotech-igG AB (publ).

2017-10-19 - Utökat samarbete med Odense Universitetshospital i Danmark
Bolaget har nu via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S utökat sitt samarbete med Odense Universitetshospital i Danmark med
att ytterligare en avdelning på sjukhuset i form av patologiavdelning som väljer Biotech-igG A/S som leverantör. Första
ordern lagd och den är av mindre värde men vi ser detta som en möjlighet till ett långsiktigt samarbete med fler beställningar
i framtiden säger Glenn Renhult, VD i Biotech-igG AB (publ).

2017-10-31 - Försäljning till Karolinska University
Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S utökat sitt samarbete med Karolinska University i Sverige och har ett
ordervärde på ca 420,000 kr. Vi är givetvis mycket glada över att Karolinska valt Biotech-igG som leverantör och vi ser detta
som en möjlighet till ett långsiktigt samarbete med fler beställningar i framtiden säger Glenn Renhult, VD i Biotech-igG AB
(publ).
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017 (forts)
2017-11-08 - Flaggningsmeddelande i Biotech-IgG AB (publ) – (8.5 miljoner aktier)
Flaggningsmeddelande i Biotech-IgG AB (publ) – (8.5 miljoner aktier) Bolagets ledning har under de senaste dagarna utökat
sin investering i bolaget och har förvärvat ytterligare aktier i Biotech-IgG AB (publ) med nedanstående fördelning:

2017-11-08 - Biotech-IgG sammanfattar mässan i Skövde (NMMD)
Bolaget har medverkat på NMMD i Skövde den 26-27 Oktober där det var ett hundratal besökare. Målet med deltagandet
var att presentera T2Candida och T2 sepsis solution och beskriva dess fördelningar och intresset på mässan var mycket
bra. Resultatet av mässan var ytterligare en bekräftelse på att T2 kommer på sikt bli en stor aktör inom det skandinaviska
sjukvårdssystemet, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-igG AB (publ).

2017-11-10 - Kommuniké från extra bolagstämma den 9 november 2017
Vid den extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 9 november 2017 fattades följande beslut:
Stämman beslutade att omvälja Mats Andersson och Stefan Nyman som styrelseledamöter samt nyvälja Glenn Renhult som
ny styrelseledamot. Till ordförande valdes Mats Andersson. Stämman beslutade att ändra bolagsordning enligt styrelsens
förslag i kallelsen. Stämman beslutade att välja Göran Bringer som revisor.

2017-11-16 - Biotech Equity sammanfattar Medica i Düsseldorf
Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S under veckan besökt Medica mässan i Düsseldorf Tyskland för att träffa en
del av bolagets leverantörer. Under mässan träffade vi bland annat två representanter från T2 Biosystem för att diskutera
kommande försäljningar, leveranstider och tillhörande utbildning. Bolagets förhoppning och målsättning är att kunna
slutföra minst 1 ny försäljning av T2Candida/Sepsis maskin innan årsskiftet men leveranstiden är idag 3 månader. Dock har
T2 ställt sig mycket positiv till vårt försäljningsarbete och undersöker nu möjligheten till att kunna utleverera en maskin
redan under december månad till en av våra svenska kunder. Produkter, försäljning, avtal, lagerhållning och kommande
marknadsföringsåtgärder var en del av de punkter vi gick igenom med våra leverantörer under mässan men framför allt så
fokuserade vi mycket av vår tid på T2 Biosystem och vår kommande T2 försäljning, säger Glenn Renhult, VD i Biotech Equity
AB (publ)

2017-11-16 - Biotech Equity genomför en företrädsemission
Styrelsen i Biotech Equity AB (publ) har idag den 2017-11-16 beslutat med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni
2017 att genomföra en företrädesemission på 24,2 miljoner. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelsen och av
bolagets huvudägare på cirka 4,0 MSEK.

2017-11-23 - Biotech Equity lanserar ny webbplats för aktieägare
Idag den 23 november 2017 lanserar vi en ny webbplats för bolagets aktieägare, www.biotech-equity.se/ Nya portalen är
fokuserad på finansiell information, historik och verksamhetsbeskrivning för att göra det lättare och mer transparent för
bolagets nuvarande och framtida aktieägare att följa Biotech Equity utveckling.

2017-11-23 - Ytterligare T2 försäljning till i Danmark
Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S mottagit en ny beställning från Rigshospitalet som avser november månad
och har ett ordervärde om cirka 186 950 kr. Bolagets bedömning är att varje T2 avtal kommer per år att bidra med ca 1
miljoner kronor i merförsäljning i form av underhåll och löpande tillbehör till kunden och bolaget har idag en prospektlista på
över 29 nya T2 kunder i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget förhoppning och målsättning är att få ut ytterligare en (1) T2
maskin innan årsskiftet och därefter 6-8 maskiner under första kvartalet 2018 (Q1), säger en mycket förväntansfull VD Glenn
Renhult i Biotech-igG AB (publ).
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017 (forts)
2017-11-23 - Försäljning till Oslo Universitetssjukhus i Norge
Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus som har ett
ordervärde om 166 000 kr. Vi är mycket glada att få vara leverantör till ett av skandinaviens största sjukhus i form av Oslo
Universitetssjukhus säger Glenn Renhult VD i Biotech-igG AB (publ).

2017-12-05 - Biotech-IgG expanderar till Finland
Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S idag mottagit sin första beställning från University of Eastern Finland. Första
ordern är av mindre omsättning dock är vi mycket glada över att redan nu få börja sälja på den finska marknaden i december
månad, och bolaget ligger förnärvarande i förhandling med ett flertal potentiella nya kunder som beräknas komma igång
under Q1 2018 i Finland, säger Glenn Renhult VD i Biotech Equity AB (publ).

2017-12-14 - Biotech Equity AB (publ) tillförs 11,6 mkr i nytt kapital (företrädsemissionen)
Bolaget har idag slutfört arbetet kring bolagets företrädsemission och bolaget tillförs 11 656 448 kr före emissionskostnader
och avräkningsnotor är även utskickade till respektive tecknare som valt att delta i emissionen. Teckningsgraden blev ca 48%
av önskat emissionsbelopp om 24 249 790 kr. Av emissionen tecknade bolagets huvudägare Capital Conquest AB (pub) en
teckning om beloppet 4 712 500 kr, varav ca 3 400 000 kr var genom företrädesrätt och resterande teckning skede utan
företrädesrätt. Vi har idag avklarat en väldigt viktig del då vi tillsammans har genomfört denna lyckade kapitalanskaffning i
Biotech Equity AB (publ). Nya kapitalet kommer användas till att utveckla och expandera koncernen till nya marknader och
framtida investeringar, säger Glenn Renhult VD i Biotech Equity AB (publ).

2017-12-14 - Ny beställning från Oslo Universitetssjukhus
Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus som har ett
ordervärde om 278 000 kr.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet 2017
2018-01-03 - Ny årsbeställning från Odense Universitetshospital (Danmark)
Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Odense Universitetshospital som har ett ordervärde om cirka 257 000 kr
och leverans kommer ske löpande under 2018.

2018-01-03 - Ny årsbeställning från Århus Universitetshospital (Danmark)
Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Århus Universitetshospital som har ett ordervärde om cirka 137 000 kr och
leverans kommer ske löpande under 2018.

2018-01-03 - Ny årsbeställning från Akademiska Sjukhuset (Sverige)
Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Akademiska Sjukhuset som har ett ordervärde om cirka 80 000 kr och
leverans kommer ske löpande under 2018.
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2018-01-04 - Ökad T2 försäljning (Danmark)
Biotech-igG har mottagit en ny beställning från Rigshospitalet avseende T2 Biosystem som Biotech-IgG är återförsäljare för i
Skandinavien och ordervärdet är cirka 276 000 kr. En försäljningsökning på nästan 50% mot tidigare månadsbeställning, säger
VD Glenn Renhult i Biotech-igG Equity AB (publ).

2018-01-22 - Ny årsbeställning från Helse Bergen HF (Norge)
Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Helse Bergen HF som har ett ordervärde om cirka 449 000 kr och leverans
kommer ske löpande under 2018.

2018-01-22 - Utökat distributionsavtal med T2 Biosystems (Finland/Island)
Biotech-IgG AB har fått utökade distributionsrättigheter av T2 Biosystem och omfattar idag svenska, Danska, Norska,
Finska och Isländska marknader. Bolaget kommer via sitt nya avtal kunna nå fler slutkunder och därmed även kunna öka sitt
omsättning under innevarande år säger VD Glenn Renhult i Biotech-igG Equity AB (publ).

2018-01-22 - Biotech-IgG har tecknat avtal med T2 Biosystem om 10 nya maskiner
Biotech-IgG AB har tecknat avtal med T2 Biosystem att förvärva 10 nya maskiner under 2018. De första 5 maskinerna
beräknas levereras under Q1/Q2 och återstående 5 maskiner under Q3/Q4. Vår målsättning och ambition är att ställa ut de
första 10 maskinerna till våra största kunder i både Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vi ser mycket positivt på
framtiden och är väldigt förväntansfulla över hur T2 försäljningen kommer att påverka Biotech-IgG Equity AB (publ) säger VD
Glenn Renhult i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2018-02-01 - Redovisar koncernförsäljning för perioden 2018-01-01 – 2018-01-31
Redovisad försäljning för årets första månad blev 1 171 214 kr vilket kan jämföras med 437 515 kr förgående år. Det innebär
en omsättningsökning på hela 267% samt en resultatförbättring på ca 500 Tkr mot förgående år. Bolaget har även under
samma period tagit emot årsbeställningar om totalt 923 000 kr som kommer intäktsredovisas löpande under de kommande
kvartalen 2018. Genom hårt arbete och med hjälp av duktiga medarbetare har vi under de senaste månaderna äntligen vänt
Biotech-IgG:s verksamhet till att bli ett mycket lönsamt företag. Mot bakgrund att Bolaget hållit stängt den första veckan
i januari (merparten av bolagets leverantörer har stängt denna period), är det mycket glädjande att kunna uppvisa en
omsättningsökning på hela 267% när försäljning endast varit aktiv 3/4 av månaden. Detta gör mig väldigt positiv inför 2018
då det här är början på ett spännande och framgångsrikt år, säger VD Glenn Renhult i Biotech-IgG Equity AB.
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Aktien och ägarstruktur
Biotech-IgG ABs aktie (BIGG B med ISIN-kod SE0002837955) noterades på AktieTorget den 3 maj 2010 och avnoterades den
6 oktober 2017. Bolaget hade 3 104 aktieägare den 2017-10-23 och bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget
Capital Conquest AB (publ). Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2018-02-09 till totalt 678 085 494 aktier varav 655
585 494 aktier av serie B och 22 500 000 aktier av serie A. Senaste kända betalkurs per aktie 2018-02-20 var 0,039, vilket ger
ett bolagsvärde på cirka 26,4 Mkr.
Kommer att uppdateras inom kort då företrädsemissionen blev slutregistrerad den 2018-02-02 så är en ny aktiebok
beställd från Euroclear och kommer bolaget tillhanda den 2018-03-15.

Aktieägare per den 2017-10-23
Capital Conquest AB (publ)

A-aktier

B-aktier

Andel

Röster

10 000 000

27 174 814

13,3%

34,5%

Kristoffer Andersson

0

12 582 984

4,5%

3,4%

Bo Leander

0

8 500 000

3,0%

2,3%

Matz Eklund

0

6 029 893

2,2%

1,6%

Joachim Ekdahl

0

5 600 000

2,0%

1,5%

Stratex Consulting AB

0

5 000 000

1,8%

1,4%

Additech Business Consulting AB

0

4 000 000

1,4%

1,1%

Hans Larnfeldt

0

3 003 500

1,1%

0,8%

Bo Åkerlund

0

3 000 000

1,1%

0,8%

Rigmor Johansson

0

2 600 000

0,9%

0,7%

Rune Olsson

0

2 424 241

0,9%

0,7%

Joakim Sellgren

0

2 385 875

0,9%

0,6%

Gunnar Ekdahl

0

2 000 766

0,7%

0,5%

Claes Martinsson

0

2 000 000

0,7%

0,5%

Jonas Gudmunds

0

2 000 000

0,7%

0,5%

Jonbel Transport AB

0

1 878 000

0,7%

0,5%

Anders Regné

0

1 831 879

0,7%

0,5%

Björn Bredås

0

1 764 543

0,6%

0,5%

Tommy Andersson

0

1 664 647

0,6%

0,5%

Kirsi Ourang

0

1 500 000

0,5%

0,4%

Övriga aktieägare

0

171 792 078

61,6%

46,6%

10 000 000

268 733 220

100,0%

100,0%

Totalt
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Biotech-IgG Equity koncernen
Biotech-IgG Equity är leverantör av ett brett sortiment
av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik för
forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience
och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG Equity koncernens
vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av
immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården.
Moderbolag: Biotech-IgG Equity AB (publ)
Bolaget är ett publikt avstämningsbolag som har cirka 3 104
aktieägare och bolagets b-aktie går under kortnamnet BIGG
B (ISIN-kod SE0002837955). Aktiekapitalet uppgick till
2 787 tkr den 2017-12-31. Antalet aktier uppgick även
till 278 733 220 för samma period. Mer information om
moderbolaget och övriga finansiella dokument finner du på
bolagets hemsida www.biotech-equity.se.

Dotterbolag: Biotech-IgG A/S
Biotech-IgG
A/S
är
en
internationell
ISO
9001:2008-certifierad leverantör av produkter för
forskning, rutin- och processapplikationer inom LifeScience
och immundiagnostik. Kunderna återfinns inom sjukhus,
vårdcentraler, akademisk och kommersiell forskning
och utveckling samt industrin, bl.a. läkemedel- och
bioprocessindustrierna.

Väsentliga avtal i koncernen
Biotech-IgG Equity har erhållit 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).
Biotech-IgG Eqity har ett exklusivt avtal med det brittiska
bolaget Enigma Diagnostics Ltd. (Salisbury, Wiltshire, UK)
om distribution av Enigma® MiniLab System. Avtalet ger
Biotech-IgG Equity ensamrätt till försäljning av Enigma®
MiniLab System på de svenska, danska och norska
marknaderna.
Biotech-IgG Equity har tecknat ett avtal med DiaMondiaL
Group. Avtalet ger Biotech-IgG Equity rätt att representera
DiaMondiaL och dess produkter i Sverige, Danmark, Finland
och Norge.
Ett avtal har tecknats med det Tjeckiska bolaget BVT
Technologies (BVT) (Brno, Tjeckien) om överföring av
Bolagets SIRE-teknologi mot royalty. Uppföljning sker genom
årlig rapportering enligt avtalet.

Moderbolagets resultat och nettoomsättning

Närståendetransaktioner

Resultatet i moderbolaget för kvartal 4 uppgick till -518 tkr
(-807 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till
1 461 tkr (1 207 tkr).

Transaktioner med närstående under 2017 Q4 innefattar
kostnader för konsultuppdrag till på 70 tkr (ME Finans AB,
tidigare VD) samt inhyrd personal från Capital Conquest i
form av VD, säljare och administratör till marknadsmässiga
villkor.

Koncernens resultat och nettoomsättning
Biotech-IgG Equity koncernens nettoomsättning för fjärde
kvartalet 2017 uppgick till 2 414 tkr (1 986 tkr), med
ett resultat på -731 (-651) tkr. Kvartalet har även
kostnadsförts med -319 tkr i form av engångskostnader
i anslutning till bolagets nya besparingsprogram och
uppsägningslöner till tidigare ledning.

Investeringar
Inga investeringar har skett under året. De finansiella
anläggningstillgångarna uppgick per 2017-12-31 till 2 111
tkr, vars hela belopp avser aktieinnehav i Biotech-IgG A/S.
Bolaget har sedan 2016-12-31 och fram till upprättandet
av denna rapport inte gjort några pågående eller framtida
investeringar som det har gjorts klara åtaganden om förutom
kapitalplaceringar i övriga räntepapper för att få avkastning
på bolagets överlikviditet.

Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna
eller bolagets revisor har - vare sig själva, via bolag eller
närstående - haft någon direkt eller indirekt delaktighet i
affärstransaktion, som var eller är ovanlig till sin karaktär
under nuvarande eller föregående verksamhetsår. BiotechIgG har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser
till förmån för styrelseledamöterna, de ledande
befattningshavarna eller Biotech-IgGs revisor utöver vad
som angivits i denna och tidigare rapporter. Biotech-IgG har ej
slutit några avtal med medlemmar ur förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan om förmåner efter det att uppdraget har
avslutats.

Personal och övrigt
Antalet anställda i Biotech-IgG Equity vid periodens utgång
uppgick till 0 personer och i koncernen 0 personer.
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Riskfaktorer
En investering i Biotech-IgG Equity, vilket innefattar Biotech-IgG
Equity koncernen, innebär betydande risker. Bolaget befinner
sig i ett tidigt skede av sin utveckling, vilket innebär att risken är
hög såväl tekniskt, affärsmässigt som finansiellt. En investering
i Biotech-IgG Equity medför hög risknivå, vilket vid negativ
utveckling kan innebära att hela det investerade kapitalet förloras.
Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om bolagets
möjligheter och risker. Följande faktorer, som inte framställs i
någon prioritetsordning och heller inte gör anspråk på att vara
heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av bolaget.
Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från
kvalificerade rådgivare. För ytterligare riskbeskrivning hänvisas
även till Bolagets årsredovisning 2016, Not 3 och Not 20, (sida 20
respektive sida 22).
Konkurrenter
De laboratorieanalys- och medicintekniska områdena utvecklas
snabbt och antas fortsätta göra så. Andra företag forskar och
utvecklar analysinstrument och diagnostik som kan komma att
konkurrera med Biotech-IgG Equitys produkter. Vissa av dessa
företag både inom och utanför Sverige har avsevärt större resurser
och längre verksamhetshistorik än Biotech-IgG Equity.
Försäljningsorganisation
Bolaget bedrivs idag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och
VD, säljare och administratör hyrs idag in av Capital Conquest.
Immateriella rättigheter
Under Q1 2016 har Bolagets immateriella rättigheter för SIREtekonologin överförts till Tjeckiska BVT Technologies a.s. mot
royaltyavtal. Bolaget avser dock att driva en fortsatt aktiv
patentstrategi för framtida nyutvecklade produkter. Värdet av
Biotech-IgG Equity är delvis beroende av förmågan att erhålla och
försvara patent och andra immateriella rättigheter. Det finns ingen
garanti för att patenten kommer att ge tillräckligt skydd eller att de
inte kommer att kringgås av andra.

Beroende av nyckelpersoner
Biotech-IgG Equity är beroende av ett fåtal nyckelpersoner.
Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att
attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller några
av dessa nyckelpersoner skulle lämna Biotech-IgG Equity, skulle
detta kunna få en negativ effekt på bolagets möjligheter att nå sina
planerade utvecklingsmål.
Finansiella risker
Framtida kapitalbehov - Såväl storleken som tidpunkten för
Biotech-IgG Equity s framtida kapitalbehov beror bland annat
på möjligheterna att gå in i partnerskap och/eller licensavtal,
framgångar i forskningsprojekt, försäljning, både externt och internt,
testning av produkten samt erhållande av nödvändiga godkännande
från myndigheter av patent och produkter. Biotech-IgG Equity kan
behöva genomföra framtida nyemissioner. Det finns inga garantier
för att nytt kapital, om behov uppstår, kan anskaffas eller att det kan
anskaffas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor.
Valutarisk - I dagsläget har Biotech-IgG Equity främst
affärsverksamhet inom Sverige och övriga Skandinavien och till
viss del EU. I en framtid kan antalet länder som Biotech-IgG Equity
koncernen är verksamt i komma att utökas med ökad exponering
för fluktuationer i olika valutor och en ökad risk för påverkan av
Biotech-IgG Equitys finansiella ställning. Bolaget har dock tecknat
valuta konton i SEB bank för att begränsa sin valuta risk.
Kreditrisk - Biotech-IgG Equitys huvudsakliga likvida tillgångar är
placerade på bankkonton varför kreditrisken är mycket begränsad
i detta avseende. Biotech-IgG Equity har gjort bedömningen att
erforderliga reserveringar har gjorts. Det kan inte uteslutas att
kreditrisk kan uppstå då vissa leverantörers produkter betingar
betydande värden för både kund och leverantör.

10

Försäljning och distribution i Norden
Biotech-IgG Equitys distribuerar idag produkter till både Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland
varav bolagets huvudmarknad ligger idag i Sverige och Danmark. Bolagets försäljningsavdelning med
tillhörande distribution flyttades under slutet av 2017 till bolagets nya huvudkontor i Sverige för att på
bästa möjliga sätt kostnadseffektivera verksamheten.
Bolaget ser goda expansionsmöjligheter i produktförsäljningen till de nordiska sjukhusen samt med
försäljningsavtalet med T2 Biosystem under de kommande kvartalen. Bolagets målsättning är dock att
få en ökad marknadsandel och försäljning i både Finland och Island som bolaget startade sin försäljning i
under Q4 2017. Läs mer på vår hemsida www.biotech-igg.com.
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Försäljningsavtal med T2 Biosystems
Biotech-IgG 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).

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.

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 26 potentiella nya kunder i både Sverige,
Danmark och Norge visat stort intresse för T2 maskinen med
dess tillhörande produkter.

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.

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.
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).
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Ekonomisk redovisning, koncernen
Resultaträkning, koncernen (tkr)

jan-dec
2017

jan-dec
2016

okt-dec
2017

okt-dec
2016

7 653

7 978

2 414

1 986

0

161

0

47

- Råvaror och förnödenheter

-4 747

-4 956

-1 393

-1 273

- Övriga externa kostnader

-4 476

-3 444

-1 381

-839

- Personalkostnader

-2 883

-2 031

-410

-531

-

-11

0

-1

-67

-78

-15

-37

-4 520

-2 381

-785

-648

53

-15

54

-3

-4 467

-2 396

-731

-651

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

- Av/nedskrivningar av materiella/immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt

-

-

-

-

Periodens resultat

-4 467

-2 396

-731

-651

Resultat per aktie

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

Genomsnittligt antal aktier

278 733 220

146 787 367

278 733 220

128 283 351

Antal aktier vid periodens slut

278 733 220

218 683 220

278 733 220

131 209 932

31 dec
2017

31 dec
2016

0

0

0

0

Finansiella tillgångar

18 911

52

Summa anläggningstillgångar

18 911

52

0

522

1 202

822

31

32

855

164

93

306

3 106

8 958

5 287

10 804

24 198

10 856

Balansräkning, koncernen (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
- Koncessioner, patent och likn. rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
- Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
- Kundfordringar
- Skattefordran
- Övriga fordringar
- Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkning, koncernen (tkr)

31 dec
2017

31 dec
2016

2 787

2 187

65 388

65 388

- Annat eget kapital

-55 618

-55 618

- Periodens resultat

-4 467

-2 396

Eget kapital och skulder
Eget kapital
- Aktiekapital
- Övrigt tillskjutet kapital

- Emissionskostnader
Summa eget kapital

-539
7 551

9 561

4

4

1 447

408

15 107

351

93

532

Summa avsättningar och skulder

16 647

1 295

Summa eget kapital och skulder

24 198

10 856

Långfristiga skulder
- Avsättningar
Kortfristiga skulder
- Leverantörsskulder
- Övriga skulder
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Av bolagets övriga skulder är 11,6 MSEK från bolagets senaste nyemission och kommer bokas om mot
eget kapital under Q1 2018 och där med minska övriga skulder med motsvarande belopp.
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING, antagen den 9 november 2017
Biotech-IgG AB (publ)
Org.nr 556529-6224
§1 Firma
Bolagets firma är Biotech-IgG Equity AB (publ).
§2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.
Bolagsstämma skall förutom i Göteborg kunna hållas i, Stockholm
eller Karlstad.
§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet form av forskning, handel och
tillverkning inom områdena sensorteknologi och instrumentteknik.
Bolaget ska även bedriva förvaltningsverksamhet genom att direkt
eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar
samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för
bolagets ägare. Bolagets ska även kunna bedriva med ovanstående
verksamheter förenlig verksamhet.
§4 Aktier och Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 700 000 kronor och högst 10
800 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan
lägst vara 270 000 000 samt högst 1 080 000 000. Aktier av två slag
skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier
vilka medför en (1) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till
andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal
motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier
kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier
i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare
skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.
Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller
kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av
samma slag. Aktier som inte har tecknats med primär företrädesrätt
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning).
Om inte antalet aktier som erbjudits för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt räcker skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån
detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar
att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier
endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om
deras aktier är av serie A eller serie B äga företräde att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här
föreskrivits om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier
skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom
kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner
eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med
avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet
genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag
i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare.
Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya
aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter,
med högst lika antal suppleanter. Styrelse väljs årligen på
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§6 Revisor
Bolaget ska ha 1
revisorssuppleanter.

-

2

revisorer,

med

eller

utan

§7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som
önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget
senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman.
Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla
tidigare änfemte vardagen före stämman.
§8 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt, i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i
förekommande fall, revisorer.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i
förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§10 Behörighet
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister
enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).
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Övrig information
Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 2017/2018
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig
delårsrapportering. Alla finansiella rapporter och årsredovisningar finns tillgängliga hos Bolaget samt kan laddas ner via
Bolagets hemsida www.biotech-equity.se. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

2018
JAN

FEB MAR APR MAJ JUN
Q1 - 2018-05-03

JUL

AUG

SEP

Q2 - 2018-08-02

OKT NOV DEC
Q3 - 2018-11-01

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.
Biotech-IgG Equity AB (publ)
Göteborg, 7 mars 2018

Glenn Renhult					Mats Andersson			
Stefan Nyman
Styrelseledamot och verkställande direktör
Styrelseledamot				Styrelseledamot
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