Delårsrapport Q1
1 januari - 31 mars 2018

•

Resultatet i koncernen uppgick till 708 tkr (-1 172 tkr) (resutat på koncern nivå jämfört med föregående år)

•

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3 416 tkr (1 816 tkr).

•

Försäljningsökning om 88%.

•

Ökad bruttomarginal från 30% till 63%.

•

Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr) under första kvartalet 2018.

•

Nettolåneskuld i koncernen uppgick till 0 kr.

•

Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 316 tkr (3 106 tkr).

Bolaget är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bolaget har cirka 3 000 aktieägare och
bedriver verksamhet i både Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island varav bolagets huvudkontor är i Karlstad.
Läs mer på www.biotech-igg.com och www.biotech-equity.se
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VDs KOMMENTAR
Kära aktieägare
Det har varit ett händelserikt kvartal för bolaget och
resultatet talar sitt tydliga språk med en tillväxt på hela 88%
jämfört med förgående år och med ett positivt rörelseresultat
på ca 700 tkr vilket tydligt visar att bolagets nya affärsmodell
fungerar mycket bra. För första gången i bolagets historia går
verksamheten med stark vinst. Detta är bara början på en
lång och framgångsrik resa tillsammans!

En ytterligare positiv affärshändelse under kvartalet har
varit en överenskommelse med vår huvudleverantör T2
Biosystems om att tidigarelägga inköpsdatum för 2st av våra
T2 maskiner till Q1 istället för Q2. I och med det erhåller
bolaget en inköpsrabatt om ca 130 tkr och därmed minskar
investeringsbehovet med motsvarande belopp gällande
inköpet av de avtalade 10 maskinerna under 2018.

Under kvartalet har vi valt att fokusera bolagets resurser
på utökade säljinsatser i form av bokade mässor och
nya kundbesök i både Sverige, Norge, Danmark, Finland
och Island. Detta resulterade bland annat i att Islands
centralsjukhus, Landspitali University Hospital, gjorde sin
första beställnig i slutet av mars och förhoppningsvis får
vi ett mycket långsiktigt samarbete med dem och de andra
sjukhusen på Island.

Bolaget får löpande många frågor kring hur
åternoteringsproccesen fortgår. Vi har en mindre
ledningsgrupp och administration vilket skapar stora
påfrestningar på bolaget när vi försöker besvara alla
aktieägare som tillskrivet bolaget. Vår ambition är att få en
lösning på åternoteringen innan slutet av halvåret 2018 och
så fort vi har mer information att lämna kommer denna att
presenteras till alla aktieägare i form av ett pressmeddelande
på bolagets hemsida. Vi ber därför alla att ha förståelse och
ge bolagets ledning den arbetsro som behövs för att kunna
komma vidare i denna fråga.

Införsäljningen av T2:s produkter har under kvartalet gått över
förväntan och framförallt i Danmark har försäljningsarbetet
kommit så långt att Biotech tillsammans med T2 representant
under maj månad besöker 4 nya sjukhus för en mer fördjupad
presentation av maskinen och dess system. Vår förhoppning
är sedan att merparten av dessa sjukhus väljer att gå vidare
med T2 Biosystem vilket då innebär en stark ökning i både
försäljning och resultat.

Till sist vill jag avsluta med att tacka alla aktieägare. Utan er
hade denna resa aldrig varit möjlig att genomföra!

Glenn Renhult, VD
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Bild från höger. Bill Standwill General Manager International for T2 Biosystems, Glenn Renhult CEO,
Stefan Nyman Bord member & Mattias Waernhoff Sales for Biotech-IgG Equity

Viktiga händelser under första kvartalet 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 sin
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.

2018-02-01 - Uppdatering kring åternoteringen (aktiehandel)
Som utlovat återkommer nu bolaget med mer information kring bolagets åternoteringsprocess då denna fråga är viktig för
bolagets aktieägare och för styrelsen. Bolaget har redan under slutet av 2017 påbörjat en åternoteringsprocess för att lista
bolagets aktie på en lämplig handelsplats som är lämplig för Biotech-IgG verksamhet då bolaget idag har cirka 3500 aktieägare.
Arbetet fortgår som planerat och styrelsens ambition är att få en lösning på denna fråga innan slutet av halvåret 2018.

2018-03-23 - Utökad försäljning i Island (Landspitali)
Bolaget är nu även leverantör till Islands centralsjukhus Landspitali University Hospital och deras patologiavdelning. Första
ordern lagd och den är av mindre värde men vi ser detta som en mycket god möjlighet till att få ett långsiktigt samarbete med
sjukhuset. Att Biotech-IgG nu även blivit leverantör till Islands centralsjukhus ser jag som mycket positivt och det är ett bevis
på att vi gör rätt saker, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2018-03-28 - Biotech-IgG Equity erhåller 2 maskiner från T2 Biosystem
Bolaget har idag mottagit en leveransbekräftelse från T2 Biosystem för de första 2 maskinerna som beräknas levereras under
nästa vecka till Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har även bokat in en site assessment för både Sahlgrenska och Karolinska
som kommer genomföras av T2 Biosystem under april månad.
Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se

Viktiga händelser efter förta kvartalet 2018
2018-04-09 - Biotech-IgG Equity tecknar nytt distributionsavtal med FineTest
Bolaget har tecknat ett nytt distributionsavtal med företaget FineTest och nya avtalet ger Biotech-IgG rättigheterna att
sälja deras produkter i både Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island under 2018. Vårt nya avtal med FineTest ger oss
möjligheten att sälja fler produkter till både befintliga och nya kunder vilket kommer öka vår försäljning och resultat, säger
Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2018-04-11 - Biotech-IgG Equity medverkar på Mikrobiologiska vårmötet i Karlstad
Bolaget kommer med T2 Biosystem medverka på Mikrobiologiska vårmötet i Karlstad den 2018-05-29 – 2018-06-01.
Mässan är den största nationella mötesplatsen för infektion och mikrobiologi, som för fjärde året i rad samarrangeras av de
Mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM), Infektionsläkarföreningen (SILF) och Infektionssjuksköterskorna (IFIS).
Lokala arrangörer är Infektionsklinken och Klinisk Mikrobiologi i Karlstad. I samordning med vår leverantör T2 Biosystem
kommer vi även demonstrera och köra en T2 maskin live på mässan där besökarna har möjligheten att titta närmare på
maskinen samt ställa frågor direkt till T2:s personal som även medverkar på mässan i vår monter. Vi ser en mycket god
möjlighet att på denna mässa få möjligheten att träffa nya sjukhus som är intresserad av T2:s produkt, säger Glenn Renhult,
VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2018-04-11 - Biotech-IgG Equity har genomfört en riktad nyemission om 1,6 mkr
Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt bemyndigande från stämman den 22 juni 2017 beslutat att
genomföra en riktad nyemission på 1 615 288 kr om totalt 41 417 674 B-aktier riktat till en grupp investerare om cirka 60
personer. Emissionen genomfördes till aktiekursen 0.039 kr och medför en utspädningseffekt om cirka 6 % för bolagets
befintliga aktieägare. Vid bolagets senaste företrädsemission som genomfördes i nov/dec 2017 så fick en del aktieförvaltare
problem med att boka ut teckningsrätter till en del av bolagets aktieägare. Detta resulterade i att en större grupp aktieägare
sedan tillskrev bolaget med önskemål om att få teckna aktier efter emissionens utgång. Styrelsen tog då beslutet att genomföra
en riktad nyemission dock till en emissionskurs om 0.039 kr aktie vilket är cirka 36% högre teckningskurs än vid bolagets
företrädsemissionen i 2017, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).
Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se

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 har cirka 3 000 aktieägare och bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget Capital
Conquest AB (publ). Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2018-03-31 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 2018-03-31 var 0,039, vilket ger ett
bolagsvärde på cirka 26,4 Mkr.
Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt bemyndigande från stämman den 22 juni 2017 beslutat att genomföra
en riktad nyemission på 1 615 288 kr om totalt 41 417 674 B-aktier riktat till en grupp investerare om cirka 60 personer. Emissionen
genomfördes till aktiekursen 0.039 kr och medför en utspädningseffekt om cirka 6 % för bolagets befintliga aktieägare. De nya
aktierna ligger inne hos bolagsverket för registrering och beräknas bokas ut under maj 2018.

Aktieägare per den 2018-03-31

A-aktier

B-aktier

Andel

Röster

22 500 000

179 224 814

29,75%

45,90%

Henrik Johansson (inklusive juridisk person)

23 000 000

3,39%

2,61%

Joachim Gunnarsson Ekdahl

22 400 000

3,30%

2,54%

Stratex Consulting AB

20 000 000

2,95%

2,27%

Hans Larnefeldt

17 000 000

2,51%

1,93%

Rune Olsson

14 696 964

2,17%

1,67%

Joakim Sellgren

9 543 500

1,41%

1,08%

Matz Eklund

9 468 166

1,40%

1,08%

Bo Leander

8 500 000

1,25%

0,97%

ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB

8 200 000

1,21%

0,93%

Gunnar Ekdahl

8 003 064

1,18%

0,91%

Jonas Gudmunds

8 000 000

1,18%

0,91%

Sareko Consulting AB

7 900 000

1,17%

0,90%

Bert Skoglund (inklusive juridisk person)

7 738 920

1,14%

0,88%

Stefan Nyman (inklusive juridisk person)

7 220 000

1,06%

0,82%

Bo Göran Åkerlund

7 000 000

1,03%

0,79%

297 690 066

43,90%

33,81%%

655 585 494

100,0%

100,0%

Capital Conquest AB (publ)

Övriga aktieägare (ca 3 000 st)
Totalt

22 500 000
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Biotech-IgG Equity koncernen
Verksamheten

Investeringar

Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus
på Biotech sektorn och bedriver handel och distribution av
produkter till sjukvårdsbranschen och bolagets vision är
att bli den ledande distributören av av sjukvårdsprodukter
inom skandinavien. Därutöver bedriver bolaget även en aktiv
förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt aktier
och övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt
för bolagets ägare.

Biotech-IgG Equity har under kvartalet investerat i ett
T2Dx instrumet och kommer under kvartal 2-4 investera i
ytterligare 9 instrument. (Enligt tidigare pressmeddelande).

Biotech-IgG Equity AB (publ)
Bolaget är ett publikt avstämningsbolag som har cirka 3 000
aktieägare och bolagets b-aktie går under kortnamnet BIGG
B (ISIN-kod SE0002837955). Aktiekapitalet uppgick till
6 780 tkr den 2018-03-31 och antalet aktier uppgick även till
678 085 494 för samma period. Mer information om bolaget
och övriga finansiella dokument finner du på bolagets
hemsida www.biotech-equity.se.

Dotterbolaget Biotech-IgG AsP
Biotech-IgG AsP verksamhet är under avveckling då
distribution och försäljning har flyttats till Sverige. Under
2018 kommer bolaget belastas med avvecklingskostnader
om cirka 500 tkr. Resutatet med denna konsolidering kommer
dock påverka koncernens resultat positivt under invarande
verksamhetsår.

Resultat och nettoomsättning
Resultatet för kvartal 1 uppgick till 708 tkr (-1 172 tkr).
Nettoomsättningen uppgick till 3 416 tkr (1 816 tkr). Varav
2 147 tkr avsåg Biotech-IgGs försäljnings verksamhet och
1 199 tkr avsåg bolagets nya verksamhetsdel (BiotechIgG Equity). Övriga rörelseintäkter om 70 tkr är på grund
av positiv valuta växling. Under kvartalet har bolaget
kostnadsförts cirka 200 tkr i avvecklingskostnader som
härrör till kontoret i Lund & Köpenhamn.

Väsentliga avtal i koncernen
Biotech-IgG Equity har erhållit distributionsrättigheter på de
svenska, danska, norska, finska och isländska marknaderna
för det diagnostiska T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande
T2Candida® & T2Bacteria® reagensförbrukningsartiklar för
snabb diagnos av blodförgiftning genom ett exklusivt avtal
från T2 Biosystems Inc. (Lexington, Massachusetts, USA).
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.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med närstående under kvartal 1 innefattar
kostnader för inhyrd personal från Capital Conquest AB i form
av VD, säljare och administratör till för ett belopp om 418 tkr.
Därutöver ett konsultuppdrag till styrelseledamot Stefan
Nyman om 65 tkr avseende försäljning och administration.
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.

Personal och övrigt
Antalet anställda i Biotech-IgG Equity vid periodens utgång
uppgick till 0 personer och i koncernen 0 personer då bolaget
idag hyr in sin personal från Capital Conquest AB.
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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.
Konkurrenter
Vissa konkurrenter 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 AB.
Immateriella rättigheter
Under Q1 2016 har Bolagets immateriella rättigheter för SIREtekonologin överförts till Tjeckiska BVT Technologies a.s. mot
royaltyavtal. Bolaget avser att under 2018 försöka teckna ett nytt
avtal med Tjeckiska BVT Technologies a.s. där bolaget erhåller en
fast engångs ersättning istället för royaltyavtalet.

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 och
administration.
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Försäljningsavtal med T2 Biosystems
Biotech-IgG AB har distributionsrättigheter på de svenska, danska, norska, finska, isländska 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).
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. 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.
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 hälsooch 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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Här finns Biotech-IgG Equity

ISLAND
NORGE

ÅLAND

FINLAND

SVERIGE

DANMARK

Försäljningredovisning per land under perioden jan - mars 2018
100%

50%

46%
24%
0%

0%

DANMARK

FINLAND

26%

3%
ISLAND

0%
NORGE

SVERIGE

ÅLAND
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Resultaträkning
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ)

jan-mar
2018

jan-mar
2017

jan-dec
2017

Nettoomsättning - Biotech-IgG Försäljning

2 147

1 814

7 653

Nettoomsättning - Equity Förvaltning

1 199

0

0

70

2

0

3 416

1 816

7 653

-2 005

-1 418

-4 747

-860

-903

-4 476

-61

-650

-2 883

-

-

-

Övriga rörelsekostnader

-16

-13

-67

Rörelseresultat

474

-1 168

-4 520

Finansiella poster

234

-4

53

Resultat efter finansiella poster

708

-1 172

-4 467

-

-

-

Periodens resultat

708

-1 172

-4 467

Resultat per aktie

0,1

-0,01

-0,02

Genomsnittligt antal aktier

678 085 494

218 683 220

278 733 220

Antal aktier vid periodens slut

678 085 494

218 683 220

278 733 220

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar

Skatt
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Balansräkning
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ)
Jämförelsetal är ej möjligt på koncern nivå då verksamheten idag endast bedrivs i moderbolaget.

31 mars
2018

31 mars
2017

Koncessioner, patent och likn. rättigheter

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Inventarier, verktyg och installationer

0

0

Finansiella tillgångar

2 111

2 111

Summa anläggningstillgångar

2 111

2 111

0

0

1 387

360

183

0

19 672

48

325

356

1 316

7 409

Summa omsättningstillgångar

22 883

8 173

Summa tillgångar

24 994

10 284

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran

* Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Kassa och bank

* Avser räntebärande placeringar (utlåning m.m) som förfaller till betalning inom 90 dagar till bolaget.
* Resultatet av dessa placeringar resulterade i en finansiell vinst om 225 Tkr för kvartal 1.
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Balansräkning (forts.)
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ)
Jämförelsetal är ej möjligt på koncern nivå då verksamheten idag endast bedrivs i moderbolaget.

31 mars
2018

31 mars
2017

6 780

2 187

17 189

7 954

708

-814

Emissionskostnader

-206

0

Summa eget kapital

24 471

9 327

0

0

Leverantörsskulder

173

97

Övriga skulder

350

268

0

592

523

957

24 994

10 284

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Periodens resultat

Långfristiga skulder
Avsättningar

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa avsättningar och skulder
Summa eget kapital och skulder
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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
Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings principen (K3) och denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Alla finansiella rapporter och årsredovisningar finns tillgängliga hos Bolaget samt kan laddas ner via Bolagets hemsida
www.biotech-equity.se.

2018
MAJ JUN

2019
JUL

Q1 - 2018-05-03

AUG

SEP

Q2 - 2018-08-02

OKT NOV DEC
Q3 - 2018-11-01

JAN

FEB MAR APR
Q4 - 2019-02-01

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, 3 maj 2018

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

15

