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Bolaget är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn 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

• Resultatet i koncernen uppgick till 969 tkr (-2 691 tkr) (resultat på koncernnivå jämfört med föregående år) 

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9 670 tkr (3 912 tkr). 

• Försäljningsökning om 148%.

• Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr).

• Nettolåneskuld i koncernen uppgick till 0 kr.

• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 056 tkr (6 771 tkr).
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Koncernchef har ordet

T I L L S A M M A N S  B YG G E R  V I  E N 
S TA R K  KONCERN, STARK NOG ATT 
MÖTA FRAMTIDENS UTMANINGAR!

”

Kära aktieägare

Bolaget har under sitt första halvår lyckats ökat sin försäljning 

från 3.9 mkr till 9,7 mkr vilket är en tillväxt på hela 148% och 

samtidigt även lyckats behålla ett positivt rörelseresultat i 

koncernen. Som bolagets koncernchef kan jag inte vara mer 

än stolt över vår fantastiska utveckling och dess hårda arbete 

från mina kollegor och våra samarbetspartners runt om i 

Norden.

Med denna kvartalsrapport bakom oss har vi nu bevisat att 

bolagets nya affärsmodel fungerar och att vi faktiskt tjänar 

pengar på det vi gör och tillsammans kommer vi bygga 

detta bolag till att bli ett av nordens marknadsledande 

distributionsföretag inom läkarvård då vår tillväxtresa bara 

har börjat!

Under de senaste kvartalet har fokus varit helt inriktat mot 

T2 Biosystem och vår försäljning av deras T2Dx system 

till våra nordiska sjukhus. Ett arbete som har resulterat i 

ett flertal nya offerter och vår förhoppning är att det blir 

försäljning på merparten av dessa redan under innevarande 

år. Störst intresse kommer idag uteslutande från Danmarks 

sjukhus men försäljning pågår även i Sverige, Norge, Finland 

och Island kring T2Dx och vår målsättning är att redan under 

aug/sep placera ut två nya maskiner i både Stockholm och 

Göteborg och samtidigt sätta T2 på den svenska kartan.

Bolagets övriga produkter har även under kvartalet utvecklats 

mycket bra. Vår försäljningsavdelning har fokuserat på att 

teckna årsavtal istället för en enskild produktförsäljning då vi 

tror det kommer gynna bolaget bättre på lång sikt med dessa 

avtal. Försäljningsprocessen är visserligen mer kostsam och 

tar tyvärr längre tid men vi är övertygande om att denna väg 

skapar bästa möjliga mervärde för bolaget och samtidigt den 

bästa värdeutveckling för bolagets aktieägare. 

Jag vill avsluta med att lämna en uppdatering kring bolagets 

åternoteringsprocess då jag vet att denna fråga är väldigt 

väsentlig för många av våra aktieägare. För att komma 

vidare i noteringsfrågan så blev vi ombeda av våra finansiella 

rådgivare att presentera två kvartal under 2018 där vi kan 

påvissa en god lönsamhet samt att bolaget inte är beroende 

av nyemissioner utan istället nu lever på egen kraft. Detta 

har vi nu gjort i samband med att vi publicerar denna 

halvårsrapport vilket då möjliggör att vi kommer vidare i vår

noteringsprocess. Så fort vi har mer information att lämna 

kring denna process kommer den att presenteras till alla 

aktieägare via bolagets hemsida. Styrelsen prioriterar denna 

fråga då den är av stort intresse från bolagets aktieägare men 

ber samtidigt om er förståelse att en åternoteringsprocess 

tar tid. Till sist vill jag avsluta med att tacka alla aktieägare. 

Utan er hade denna resa aldrig varit möjlig att genomföra! 

Glenn Renhult, VD och koncernchef

Biotech-IgG Equity AB (publ)

”
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Viktiga händelser under andra 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 vårmöte 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. 

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. 

2018-06-11 - Försäljning till Oslo Universitetssjukhus på 560 000 kr

Bolaget har mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus till ett ordervärde om 560 000 kr vilket är en ökning med 

100% från deras tidigare månadsbeställning, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (pub).

2018-06-21 - Biotech-IgG Equity har genomfört en kapitalanskaffning om 1.7 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 1 698 900 kr om totalt 40 450 000 B-aktier riktat till en grupp privata investerare på 15 

investerare. Emissionen genomfördes till aktiekursen 0.042 kr och medför en utspädningseffekt om cirka 5,40 % för bolagets 

befintliga aktieägare. Kapitalanskaffningen kommer uteslutande att användas för att kunna expandera i en högre takt med T2 

Biosystem instrument T2Dx i både Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland och Island, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG 

Equity AB (publ).

Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se

Viktiga händelser efter andra kvartalet 2018 

2018-07-05 - T2 Biosystem har blivit FDA godkänd för både T2Bacteria och T2Candida

T2 Biosystem instrument T2Dx har sedan länge varit CE godkänd men blev nyligen även FDA godkänd vilket är en stort 

kvalitestämpel och kommer öppna upp stora möjligheter för deras produkt framöver. Mer information kan ni läsa på T2 

Biosystem egna hemsida (se nedanstående länk)
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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 har cirka 3 000 aktieägare och bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget Capital 
Conquest AB (publ).  Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2018-06-29 till totalt 722 345 120 aktier varav 699 845 
820 aktier av serie B och 22 500 000 aktier av serie A. Senaste kända betalkurs per aktie 2018-06-29 var 0,042, vilket ger ett 
bolagsvärde på cirka 30,3 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 1 698 900 kr om totalt 40 450 000 B-aktier riktat till en grupp investerare om cirka 15 investerare. 
Emissionen genomfördes till aktiekursen 0.042 kr och medför en utspädningseffekt om 5,40 % för bolagets befintliga aktieägare. 
De nya aktierna ligger inne hos bolagsverket för registrering och beräknas bokas ut under aug/sep 2018.

Aktieägare per den 2018-06-29 A-aktier B-aktier Andel Röster

Capital Conquest AB (publ) 22 500 000 179 224 814 27,93% 43,71%

Henrik Johansson (inklusive juridisk person) 31 000 000 4,29% 3,35%

Jonas Gudmunds (inklusive juridisk person) 28 000 000 3,88% 3,03%

Joachim Gunnarsson Ekdahl 22 400 000 3,10% 2,42%

Hans Larnefeldt 17 000 000 2,35% 1,84%

Rune Olsson 14 696 964 2,03% 1,59%

Joakim Sellgren 9 543 500 1,32% 1,03%

Matz Eklund 9 468 166 1,31% 1,02%

Bo Leander 8 500 000 1,18% 0,92%

ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB 8 200 000 1,14% 0,89%

Gunnar Ekdahl 8 003 064 1,11% 0,87%

Sareko Consulting AB 7 900 000 1,09% 0,85%

Bert Skoglund (inklusive juridisk person) 7 738 920 1,07% 0,84%

Stefan Nyman (inklusive juridisk person) 7 220 000 1,00% 0,78%

Bo Göran Åkerlund 7 000 000 0,97% 0,76%

Övriga aktieägare 333 950 392 46,23% 36,11%

Totalt antal aktier: 22 500 000 699 845 820 100,00% 100,00%
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Biotech-IgG Equity koncernen

Verksamheten

Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus 
på Biotechsektorn 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 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 2018-06-29 och antalet aktier uppgick även 
till  722 345 120 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 2 uppgick till 261 tkr (-1 518 tkr). 
Nettoomsättningen uppgick till 9 670 tkr (3 911 tkr).  Varav 
5 391 tkr avsåg Biotech-IgGs försäljnings verksamhet och 
4 279 tkr avsåg bolagets nya verksamhetsdel (Biotech-
IgG Equity). Övriga rörelseintäkter om 284 tkr är på grund 
av positiv valuta växling. Under kvartalet har bolaget 
kostnadsförts cirka 500 tkr i avvecklingskostnader som 
härrör till kontoret i Lund & Köpenhamn.

Investeringar

Biotech-IgG Equity har under kvartalet investerat i två 
T2Dx instrumet och kommer under kvartal 3-4 investera i 
ytterligare 7 instrument. (Enligt tidigare pressmeddelande).

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 2 innefattar 
kostnader för inhyrd personal från Capital Conquest AB i form 
av VD, säljare och administratör till för ett belopp om 757 tkr. 
Därutöver ett konsultuppdrag till styrelseledamot Stefan 
Nyman om 180 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 SIRE-
tekonologin 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 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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OncAlert® RAPID-testet + provtagningssatsen är en 

patientnära enhet för kvalitativ detektion av human CD44 

och totalprotein i orala sköljningar för att hjälpa till vid 

diagnostiseringen av oral cancer tillsammans med andra 

kliniska faktorer. 

Skivepitelcellscancer i huvud-/halsområdet (HNSCC, head 

and neck squamous carcinoma), den sjätte vanligaste 

maligniteten, svarar för cirka 3 % av alla cancrar. 

Skivepitelcancrar i munhålan och svalget (oral cancer) svarar 

för den huvudsakliga majoriteten av HNSCC. Det är 529 000 

nya fall1 årligen i hela världen

®

TRANSFORMING DETECTION, IMPROVING LIVES®

Vem som helst kan få oral cancer, som inkluderar mun, läpp och hals. 

VISSA FAKTORER KAN ÖKA DIN RISK:

RÖKNING

5x–9x ökad risk

TOBAK

15%–60% av 
användarna 

utvecklar lesioner

ALKOHOL

9x–30x  
ökad risk 

Mer än 1 dryck / dag för män.
Mer än 2 drink / dag för kvinnor

SEXUELL AKTIVITET

>50% av orala ancer
är relaterade till 
människaN 

rus (HPV) 

Source: Oral Cancer Foundation

Världsomspännande 5 års 
överlevnadstakt är endast 50% 
på grund av fördröjd intervention 

med mer än hälften av diagnoserna 
vid etapp III och IV2

Oral cancer är en global utmaning 
med mer än 529.000 fall och 

nästan 292,00 dödsfall varje år11 

Tidigare upptäckt (steg I och II) 
ger överlevnadshastigheter 
upp till 80% -90%2

Sources

1   WHO 2014–2015 World Cancer Report 
2   Pereira LH, Reis IM, Reategui EP, Gordon C, Saint-Victor S, Duncan R, Gomez C, Bayers S, Fisher P, Perez A, Goodwin WJ, Hu JJ, Franzmann EJ. Risk Stratification System for Oral Cancer Screening. Cancer Prev Res (Phila). 2016 Jun;9(6):445-55.

*Oral Cancer statistics reference oral and oropharyngeal cancer        BR00-0008

50% 90%

529k+ 80%–
BARA

FALL

Testing is easy and painless and takes seconds to administer. 

Ask your healthcare provider to get tested today! 

ÄR DU I  RISKZONEN FÖR

ORAL CANCER?

Fighting Cancer Every Step of the Way

®

 WHY TEST NOW?
The disease is too often detected in the 
late stages where treatment is difficult. 

Early diagnosis can double your chances of 

survival.2 Oral Cancer is often detected too late, 
when treatment is difficult. Early detection is critical, 
and now it is easier than ever.

FPO

Oral cancer är speciellt farlig därför att screeningen är 

suboptimal och kan, i dess tidiga stadier, gå oupptäckt och 

utvecklas utan att ge smärta eller igenkännliga symtom. 

När de upptäcks är det oftast i senare stadier. Patienter som 

överlever den första konfrontationen med sjukdomen har upp 

till en 20 gånger högre risk att utveckla en sekundär cancer. 

För nuvarande finns de inga acceptabla tidiga detektionstest 

för HNSCC. Den aktuella gold standard- diagnostisering av 

oral cancer består av en oral undersökning följt av en biopsi 

för att fastställa om en lesion eller abnormalitet identifierats. 

Detta tillvägagångssätt saknar dock sensitivitet och 

specificitet och är kostsamt.

Biotech-IgG Equity AB (publ) har licensrättigheterna för Vigilant Biosciences att sälja och distribuera  deras produkter inom 

Norden. En om fattande försälningsprocess har pågått under 2018 och försäljning till en större återförsäljare kommer att 

påbörjas redan under september 2018.
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ISLAND

SVERIGE

NORGE

DANMARK

FINLAND
ÅLAND

Försäljningredovisning per land under perioden jan - jun 2018

DANMARK FINLAND ISLAND NORGE SVERIGE ÅLAND

100%

50%

0%

20%

67%

0%1% 1%
11%

Här finns Biotech-IgG Equity
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Resultaträkning

jan-jun
2018

jan-jun
2017

apr-jun
2018

Nettoomsättning - Biotech-IgG Försäljning 5 391 3 911 3 244

Nettoomsättning - Equity Förvaltning 4 279 0 3 080

Övriga rörelseintäkter 284 1 214

9 954 3 912 6 324

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -7 337 -2 556 -5 330

Övriga externa kostnader -1 918 -2 273 -1 058

Personalkostnader -67 -1 765 -7

Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar -2 - -2

Övriga rörelsekostnader -32 -30 -17

Rörelseresultat 598 -2 712 124

Finansiella poster 371 21 137

Resultat efter finansiella poster 969 -2 691 262

Skatt - - -

Periodens resultat 969 -2 691 262

Resultat per aktie 0,1 -0,01 0,1

Genomsnittligt antal aktier 722 345 120 678 085 494 722 345 120

Antal aktier vid periodens slut 722 345 120 678 085 494 722 345 120

Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) 

Koncernchef Glenn Renhults kommentarer till resultatet för första halvåret 2018

Biotech-IgG Equity rörelseresultat har äntligen vänt och går från ett negativt resultat till ett positivt samtidigt som vi har ökat 

försäljningen med 148% under perioden. Bolaget har under den aktuella perioden hyrt in personal till en kostnad av 939 Tkr 

då bolaget inte har några anställda. Dock kommer detta att förändras från och med 1 augusti då all personal kommer vara 

anställda i bolaget.

Koncernen belastas dock av avvecklingskostnader i Danmark i samband med nedläggning av bolagets danska kontor till en 

kostnad av ca 500 tkr samt investeringskostnader kring T2Dx inköpen i form av tullavgifter och fraktkostnader till en kostnad 

av ca 150 tkr. Rörelseresultat för koncernen var därför exklusive dessa kostnader ca 1.6 mkr för första halvåret 2018, vilket är 

en resultatförbättring på hela 4.2 mkr jämfört med förgående år.
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Balansräkning

30 juni
2018

30 juni
2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent och likn. rättigheter 0 0

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 69 0

Finansiella tillgångar 1 111 2 111

Summa anläggningstillgångar 1 180 2 111

Omsättningstillgångar

Varulager 2 076 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 612 957

Skattefordran 60 49

Övriga fordringar 17 919 182

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 552 233

Kassa och bank 1 056 5 533

Summa omsättningstillgångar 22  199 6  954

Summa tillgångar 23 379 9 065

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

Bolaget har under kvartalet genomfört kontorsinvesteringar om ca 69 Tkr.

Bolagets finansiella tillgångar har minskat med 931 Tkr på gund av nedskrivning av aktier i dotterbolag (Danmark).

En ökad försäljning under kvartal 2 påverkar även kundfodringar med en ökning om 1 225 Mkr .

Merparten 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 137 Tkr för kvartal 2.

* 

** 

*** 

****

*

**

***

****
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30 juni
2018

30 juni
2017

Eget kapital och skulder

Eget kapital

 Aktiekapital 6 780 2 187

Övrigt tillskjutet kapital 11 430 7 954

Periodens resultat 969 -2 455

Emissionskostnader -174 0

Summa eget kapital 19 005 7 686

Långfristiga skulder

Avsättningar 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 991 454

Övriga skulder 0 235

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 414 690

Summa avsättningar och skulder 3 405 1 379

Summa eget kapital och skulder 22 410 9 065

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



14

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 - 2 revisorer, med eller utan 
revisorssuppleanter.

§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
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Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 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.

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, 8 augusti 2018

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