
Bolaget är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och be-
driver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och har sitt huvudkontor i Karlstad. Läs mer på www.

biotech-igg.com och www.biotech-equity.se 

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 24 298 tkr (7 653 kr). 

• Resultatet i koncernen uppgick till 3 114 tkr (-4 467 tkr) (resultat på koncernnivå jämfört med föregående år

• Försäljningsökning om 317%.

• Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (-0,02 kr).

• Nettolåneskuld i koncernen uppgick till 0 kr

• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 795 109 kr (3 106 tkr)

1 januari - 31 december 2018

Delårsrapport Q4
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Koncernchef har ordet
Kära aktieägare

Det är med glädje jag kan meddela er att styrelsen den 18 

februari i år fattade beslut att ansöka om listning av bolagets 

aktier på Merkur Market som drivs av Oslo Børs. Vi förväntar 

oss att ansökan kommer godkännas under första kvartalet 

(Q1). Med ett sådant godkännande vore det realistiskt att 

bolagets b-aktie kan upptas i deras handelssystem före 

utgången av första kvartalet i år. Detta under förutsättning 

att de krav som ställs på oss som bolag är till fullo uppfyllda.

Vägen till åternotering har varit lång och slitsam för alla 

inblandade. Inte minst för alla aktieägare som tålmodigt fått 

hålla ut. Utan er uthållighet, tro på företaget samt fortsatta 

vilja att stötta med kapital hade denna tillväxtresa aldrig 

varit möjlig. Och, det är den resan som blivit vår nyckel till 

noteringen.  

Främsta anledningen till valet av Oslo Børsens Merkur Market 

är kostnadsskäl. Denna handelsplats bedöms vara 50% 

billigare än motsvarande lista i Sverige. Avgörande har också 

varit att även denna handelsplats använder sig av modern, 

elektronisk handel. Med andra ord blir processen för den 

som vill handla med aktien i princip den samma som tidigare. 

Vidare ser vi genom valet av handelsplats en potential till 

mer aktiv handel av aktien. Detta genom bolagets förväntade 

tillväxt och etablering i Norge genom vår utrullning av vårt 

T2 program och att finnas representerad på norsk lista. 

Bolaget kommer även fortsättningsvis publicera 

delårsrapporter och pressmeddelanden på svenska.  

Framledes skall bolagets pressmeddelanden också 

kommuniceras på norska och danska nyhetssidor. Detta då vi 

vet att intresset för bolagets aktie idag redan finns på dessa 

marknader. Den utökade exponeringen av bolaget förväntas 

påverka aktiens handel och likviditet positivt. 

Förutom planerad åternotering har hårt och fokuserat arbete 

resulterat i mycket positiv utveckling av verksamheten under 

kvartalet. Vi konstaterar ökning av så väl nya kunder som 

volymer hos etablerade kunder. Detta återspeglas tydligt i 

både omsättning och rörelseresultat. 

Vi konstaterar stolt att bolaget under januari 2019 

tecknat avtal med inte mindre än tre mycket tongivande 

referenssjukhus. Dessa är; Karolinska Universitetssjukhus 

i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt 

Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre. Avtalen 

gäller T2Dx instrumentet från T2 Biosystem. Detta blir en 

fantastisk milstolpe för Biotech-IgG och kommer med största 

sannolikhet ha mycket stor betydelse för bolagets framtida 

försäljning. 

På den negativa sidan tyngs bolaget resultatmässigt under 

kvartalet med två stora nerskrivningar. Detta med anledning 

av att bolaget tillämpar försiktighetsprincipen för finansiella 

innehav. Nedskrivningarna härrör bland annat vårt gamla 

dotterbolag i Danmark som i dag ligger under avveckling. 

Fortsättningsvis skall bolaget fokusera på sin kärnverksamhet 

och där igenom minimera risk för liknande påverkan på 

resultat och finansiella ställning genom intressebolag eller 

dotterbolag.  

Vidare har bolaget under kvartalet valt att aktivera dess 

skattemässiga förlustavdrag. Utrymmet är på ca 88 miljoner. 

Aktiveringen påverkar bolagets resultat och finansiella 

ställning positivt med ca 19,3 Mkr per den 31/12. Anledningen 

till bedömningen att aktivera nu är att bolaget kommer kunna 

använda hela förlustavdraget under de kommande 5 åren. 



Styrelsen och huvudägaren har haft som ambition att kalla 

till extra bolagstämma. Anledningen har varit för att fatta 

beslut om sakutdelning samt genomförande av omvänd splitt 

av aktien. Omständigheter har dock resulterat i att stämman 

fått låta vänta på sig. Under denna tid har framkommit att 

sakutdelning inte längre är möjlig. Detta med anledning av 

den nerskrivning bolaget tvingades genomföra per den sista 

december 2018. 

Som vanligt vill jag avsluta med att personligen tacka 

alla aktieägare för ert finansiella stöd och tilltro till vår 

verksamhet. Jag vill också passa på att tacka styrelsen för 

dess engagemang, utan er alla hade vi aldrig lyckats vända 

detta bolag till ett lönsamt tillväxtbolag! 

Glenn Renhult, VD och koncernchef

Biotech-IgG Equity AB (publ)

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!

”
”



Handel på Merkur Market marknadsplatser sker med 
elektronisk orderbokhandel och automatisk ordermatchning 
med Millennium Exchange-handelssystemet. Oslo Børs 
marknadsövervakning är också densamma för denna 
handelsplats. 

Eftersom Merkur Market är en multilateral handelsanläggning 
(MTF) är både upptagningskraven och de fortsatta 
rapporteringsskyldigheterna efter införandet enklare och 
mindre omfattande än för Oslo Børs och Oslo Axess. Trots 
att de fortsatta skyldigheterna för företag på Merkur Market 
är enklare, måste företagen utan dröjsmål offentliggöra 
internt information och på eget initiativ samt publicera 
halvårsredovisningar.

Merkur Market är en alternativ marknad som passar många 
företag, både norska och internationella. Marknaden är 
också tillgänglig för företag som inte är aktiebolag (ASA) 
och är intresserade för företag som söker större synlighet 
och likviditet för sina aktier med möjlighet till elektronisk 
aktiehandel. De marknadsplatser som drivs av Oslo Børs är en 
viktig källa till kapital för näringslivet och den nya marknaden 
kommer att utvidga omfattningen av detta i linje med de 
förändringar som görs genom EU: s regler och föreskrifter.
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Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2018 

2018-10-08 - T2 Biosystems blir uppmärksammad i Massdevice.com

MassDevice.com ger nyheter och information för medicinsk apparatindustri och är erkänd inom hela den medicinteknologiska 

branschen. I en publicerad artikel beskrivs hur T2 Biosystems blodanalyser kan innebära ett pardigmskifte när det gäller att 

snabbt identifiera och diagnostisera blodinfektioner, s.k. sepsis. Genom att snabbt få patienten på rätt medicin kan dödligheten 

minskas till hälften. T2 Biosystems är ensamma om att vara FDA-godkända för denna typ av diagnostik.

2018-10-30 - T2 Biosystems blodanalyser av fortsätter att ge kliniska och ekonomiska fördelar för sjukhusen!

Ny sjukhusdata vid IDWeek 2018 visar fördelarna med blodanalysresultat av candida på 3 till 5 timmar, utan att vänta på 

resultatet från blodkultur. Kliniker på University of Pittsburgh Medical Center presenterade en rapport som visar att 

T2Candida-panelen leder till en bevisad minskning av onödig insättning av antibiotika. Med T2Candida-panelen reducerades 

antalet dagar av behandling per patient med en median på 11 dagar inom intensivvården. Kliniker från Henry Ford Health 

System presenterade 3 rapporter över deras nyttjande av T2Candida-panelen. Studierna fann att T2Candida Panelens 

snabba användningstid och tillförlitliga resultat, reducerar insättningen av bred antibiotikabehandling och styr det kliniska 

beslutsfattandet hos Henry Ford. T2Candida-panelen visade en betydande snabb fördel jämfört med blododlingskulturen. I en 

studie var den genomsnittliga tiden till resultat för T2 6 timmar (3-12 timmar), medan motsvarande tid för blodkulturbaserade 

resultat i genomsnitt var 4 dagar (2-5 dagar).

2018-11-06 - Biotech-IgG Equity AB gör riktad emission till strategiska investerare

Bolaget genomförde en riktad nyemission till strategiska investerare om beloppet 1.341.600 kr före avdrag för 

emissionskostnader. Tecknade b-aktier blev totalt 25 800 000 st. I samband med denna kapitalanskaffning har rådgivare varit 

Capital Conquest AB (publ).

2018-11-15 - Upptagande av obligationslån

Bolaget har erhållit en likvid om totalt 1.150.000 kr för teckning av OB1 (3 år obligation). Utbokning av obligationerna beräknas 

ske till respektive tecknare inom 2-4 veckor när registreringen är klar på Euroclear. Totalt var det cirka 75 tecknare som valde 

att delta i bolagets obligationsteckning med en genomsnittsteckning på cirka 15 tkr, säger Glenn Renhult, Koncernchef i 

Biotech-IgG Equity AB (publ).

2018-11-15 - Bolaget tecknar kreditavtal om 2.5 mkr med Capital Conquest AB (publ)

Bolaget har tecknat ett kreditavtal med huvudägaren Capital Conquest AB (publ) om totalt 2.5 mkr för att säkerställa 

finansiering av 3st T2Dx instrumenten som är beställda från leverantören T2 Biosystems. Kreditavtalet är tecknat till 

marknadsmässiga villkor och löper på 5 år med en årsavgift om 3,5%. Vi är givetvis väldigt tacksamma att ha en huvudägare 

som kan stötta bolaget ekonomiskt när vi genomför inköp i denna storleksordning, säger Glenn Renhult, Koncernchef i 

Biotech-IgG Equity AB (publ).

2018-12-07 - Större svenskt universitets-, och regionsjukhus väljer T2 Biosystems

Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring med av Sveriges större universitets-, och regionsjukhus om att 

anskaffa ett T2Dx instrument från T2 Biosystem. Biotech-IgG har under en längre tid fört en diskussion med detta sjukhus 

och vår förhoppning är att ett avtal kommer på plats innan årsskiftet och därefter en leverans av instrumentet under Q1 2019 

till sjukhuset.

Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se
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Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2018 (forts.) 

2018-12-07 - Större danskt sjukhus planerar för installation av T2 Biosystems blodanalysinstrument 

Biotech-IgG Equity AB (publ) för idag diskussioner med ett av Danmarks större sjukhus om att anskaffa en T2Dx från T2 

Biosystem. Sjukhuset kommer under 2019 öppna ett akutlabb där de planerar för en T2Dx vilket skulle innebära en effektivare 

hantering av svåra fall av sepsis hos patienter som söker akutvård. På så vis kan blodanalysen ske omgående och rätt behandling 

sättas in. Sjukhuset ser detta som ett stort steg framåt i möjligheterna att ge snabbare och mer adekvat vård till de med tecken 

på sepsis (blodförgiftning). Biotechs förhoppning är att kunna leverera ett instrument före halvårsskiftet 2019.

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

Viktiga händelser efter fjärde kvartalet 2018 

2019-01-09 - T2 Biosystems ingår samarbete med Karolinska Universitetssjukhus

Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått avtal med Karolinska Universitetssjukhus med leverans och installation av ett 

T2Dx instrument, samt utbildning av Karolinska Universitetslaboratoriets personal, vilket sker under första halvan januari. 

Samarbetet mellan Biotech-IgG Equity AB och Karolinska sjukhuset kommer inledas med en testperiod där Karolinska utför 

en blodanalysstudie utifrån sina patientgrupper där provresultat och arbetssätt ska fastställas. Karolinska sjukhuset har en 

betydande roll och position inom svensk sjukvård där stor vikt läggs vid att ligga i framkant vad det gäller innovationer och ny 

teknik. Genom att vi får möjligheten att inleda detta samarbete är vi övertygade om att andra sjukhus snabbare får kunskap, 

lärdom och förtroende för T2Dx och dess funktionalitet. Vi är mycket stolta att kunna presentera detta samarbete med 

Karolinska Universitetssjukhus vilket är ett stort steg mot att etablera T2 på den Nordiska marknaden säger Glenn Renhult, 

Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ)

2019-01-10 - Akademiska sjukhuset väljer T2Dx och genomför forskningsstudie

Akademiska sjukhusets institution för medicinska vetenskaper tillsammans med Klinisk mikrobiolog och vårdhygien i Uppsala 

har tecknat avtal med Biotech-IgG Equity att genomföra en egen blodanalysstudie med T2Dx instrumentet från T2 Biosystem 

i USA. Biotech har sedan tidigare ett samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala såsom leverantör av in vitro artiklar. Att 

nu även få möjligheten att utöka och fördjupa samarbetet i och med leverans av ett T2Dx instrument känns mycket positivt för 

framtiden säger Biotechs VD Glenn Renhult.

2019-01-31 - Utökad försäljning till Oslo Universitetssjukhus (Norge)

Bolaget har mottagit två nya beställning från Oslo Universitetssjukhus till ett ordervärde om ca 710 000 kr vilket är en ökning 

med 140% från förgående år. Vår uppskattning är att försäljning för 2019 blir ca 5-6 Mkr till dem, säger Glenn Renhult VD i 

Biotech-IgG Equity AB (publ).
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Viktiga händelser efter fjärde kvartalet 2018 (forts.) 

2019-01-31 - Biotech-IgG Equity AB genomför en kapitalanskaffning om 2,7 Mkr 

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd från sitt bemyndigande från årstämman den 20 juni 2018 beslutat 

att genomföra en riktad nyemission till strategisk investerare om totalt 42 136 450 b-aktier till teckningskursen 0.055 kr. 

Därutöver har ledningen tecknat 7 310 000 B-aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram som beslutades 20 juni 2018. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett så effektivt sätt som möjligt genomför en kapitalanskaffning 

för att säkerställa bolagets expansion möjligheter med T2 Biosystems samt stärka bolagets finansiella ställning.

2019-01-31 - Årsbeställning från Odense Universitetshospital (Danmark)

Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Odense Universitetshospital som har ett ordervärde om cirka 594 000 

kr och leverans kommer ske löpande under 2019 vilket är en ökning med 130% från förgående år säger Glenn Renhult VD i 

Biotech-IgG Equity AB (publ).

2019-01-31 - Årsbeställning från Århus Universitetshospital (Danmark)

Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Århus Universitetshospital som har ett ordervärde om cirka 215 000 kr och 

leverans kommer ske löpande under 2019 vilket är en ökning med 59% från förgående år säger Glenn Renhult VD i Biotech-

IgG Equity AB (publ).

2019-01-31 - T2 Biosystems ingår samarbete med Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre (Danmark)

Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått avtal med Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre med leverans och installation 

av ett T2Dx instrument, samt utbildning av sjukhusets personal på mikrobiologiavdelning, vilket sker under våren. Samarbetet 

mellan Biotech-IgG Equity AB och Hvidovre sjukhus kommer inledas med en testperiod där Hvidovre utför en blodanalysstudie 

utifrån sina patientgrupper där provresultat och arbetssätt ska fastställas. Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre är 

bland de sjukhus i Norden som utför absolut flest antal blodanalyser och vi är därför väldigt stolta över att kunna presentera 

detta samarbete. Vi är övertygade om att andra sjukhus snabbare får kunskap, lärdom och förtroende för T2Dx och dess 

funktionalitet när sjukhus såsom Hvidovre visar vägen. Det känns mycket glädjande att kunna presentera detta samarbete 

med Hvidovre Universitetssjukhus vilket är ytterligare ett stort steg mot att på allvar etablera T2 på den Nordiska marknaden 

säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2019-01-31 - Biotech-IgG Equity ansöker om listning på Merkur Market (Oslo Børs)

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) (Biotech-IgG eller Bolaget) har fattat beslut om att ansöka om en listning av 

bolagets aktier på Merkur Market som drivs av Oslo Børs. Bolaget förväntar sig att ansökan kommer att godkännas av Oslo 

Børs under första kvartalet (Q1) och handel med bolagets b-aktie kommer kunna upptas i deras handelssystem före utgången 

av första kvartalet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Processen för att nå en handelsnotering har varit lång för alla parter som har varit involverade, men framför allt för bolagets 

aktiägare som under många år har valt att stötta bolaget finansiellt. För utan Er hade denna tillväxtresa aldrig varit möjlig att 

genomföra. Men tillsammans står vi nu redo att åternotera ett mycket lönsamt Biotechbolag på börsen, säger Glenn Renhult 

VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se
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Aktieägare per den 2018-12-31 A-aktier B-aktier Andel Röster

Capital Conquest AB (publ) 22 500 000 179 224 814 26,41% 41,83%

Joachim Gunnarsson Ekdahl 28 350 000 3,71% 2,93%

Henrik Johansson (inklusive juridisk person) 28 000 000 3,67% 2,90%

Jonas Gudmunds (inklusive juridisk person) 28 000 000 3,67% 2,90%

Hans Larnefeldt 23 000 000 3,01% 2,38%

Rune Olsson 17 196 964 2,25% 1,78%

Bert Skoglund (inklusive juridisk person) 11 738 920 1,54% 1,21%

Joakim Sellgren 9 543 500 1,25% 0,99%

Matz Eklund 9 468 166 1,24% 0,98%

Bo Leander 8 500 000 1,11% 0,88%

ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB 8 200 000 1,07% 0,85%

Gunnar Ekdahl 8 003 064 1,05% 0,83%

Sareko Consulting AB 7 900 000 1,03% 0,82%

Stefan Nyman (inklusive juridisk person) 7 220 000 0,95% 0,75%

Bo Göran Åkerlund 7 000 000 0,92% 0,72%

Övriga aktieägare 359 972 740 47,13% 37,25%

Totalt antal aktier: 22 500 000 741 318 168 100,00% 100,00%

Aktien och ägarstruktur

Biotech-IgG Equity ABs aktie (BIGG B med ISIN-kod SE0002837955) noterades på börsen den 3 maj 2010 och avnoterades den 6 
oktober 2017. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare varav bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB 
(publ). Antalet aktier i bolaget uppgick per 2018-12-31 till totalt  763 818 168 aktier varav 741 318 168 aktier av serie B och 22 500 
000 aktier av serie A. Senaste kända betalkurs per aktie 2018-12-31 var 0,055, vilket ger ett bolagsvärde på cirka 42,0 Mkr.

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd från sitt bemyndigande från årstämman den 20 juni 2018 beslutat att den 
2018-11-06 genomföra en riktad nyemission till strategiska investerare om totalt 25 800 000 b-aktier till teckningskursen 0.052 kr. 
När nyemissionen är registrerad på bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget öka till totalt 789 618 168 st varav  767 118 168 
aktier av serie B och 22 500 000 aktier av serie A.

2018-12-31 finns det utomstående teckningsoptioner utställda till nedanstående personer/företag
SAREKO Consulting AB (Mats Andersson) äger rätt att teckna högst 10 000 000 st teckningsoptioner. Stefan Nyman äger rätt att 
teckna högst 10 000 000 st teckningsoptioner. Capital Conquest AB (publ) äger rätt att teckna högst 60 000 000 st teckningsoptioner. 
Varje teckningsoption ger rätten att teckna 1 B-aktie till ett pris av 0,048 kr per aktie vilket innebär att det totalt till bolaget kan 
tillföras 3 840 000 kr om alla teckningsoptioner utnyttjas.
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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. Bolagets vision är att 
bli den ledande distributören av sjukvårdsprodukter inom 
Skandinavien. Därutöver bedriver bolaget även en aktiv 
förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt 
handla 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 7 638 
tkr den 2018-12-31 och antalet aktier uppgick även till 763 
818 168 för samma period. Mer information om bolaget och 
övriga finansiella dokument finner du på bolagets hemsida
www.biotech-equity.se

Dotterbolaget Biotech-IgG AsP (under avveckling)

Biotech-IgG AsP verksamhet är under avveckling då
distribution och försäljning har flyttats till Sverige. Under
2018 belastades koncernen med avvecklingskostnader
om cirka 500 tkr. Resultatet med denna konsolidering 
kommer påverka koncernens resultat positivt under
kommande verksamhetsår.

Resultat och nettoomsättning i kvartal 4 (Q4)

Resultatet uppgick till 2 003 kr (- 731tkr) och 
nettoomsättningen uppgick till 11 442 tkr (2 414tkr).
Varav 2 737 tkr avsåg Biotech-IgGs försäljningsverksamhet 
och 8 400 tkr avsåg bolagets nya verksamhetsdel (BiotechIgG
Equity). Övriga rörelseintäkter om 305 tkr är på grund av
positiv valutaväxling samt utvecklingskostnader från T2.
Under kvartalet har även bolaget kostnadsförts cirka 250 tkr
i avvecklingskostnader som härrör till kontoret i Köpenhamn.

Investeringar i kvartal 4 (Q4)

Biotech-IgG Equity har under kvartalet investerat i 5 T2Dx 
instrument från T2 Biosystems. Ingen av styrelseledamöterna, 
de ledande befattningshavarna eller bolagets revisor har - 
vare sig själva, via bolag eller närstående - haft någon direkt
eller indirekt delaktighet i affärstransaktionen, som var eller
är ovanlig till sin karaktär under nuvarande eller föregående
verksamhetsår.

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).

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 4 innefattar
kostnader för kontoret i Karlstad som bolaget idag delar
med Capital Conquest AB (publ) till för ett belopp om ca 
60 tkr. Därutöver ett konsultuppdrag till styrelseledamot
Stefan Nyman om ca 90 tkr avseende försäljning och 
administration.

Personal och övrigt

Antalet anställda i Biotech-IgG Equity vid periodens utgång
uppgick till 3 personer och övrig personal hyres in vid behov i
form av säljare och konsulter.
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Riskfaktorer

Operativa risker

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 vilket alla investerare bör vara medvetna om vid sin 
investering i bolaget.

Försäljningsorganisation

Bolaget bedrivs idag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
med en liten organisation varav merparten anställda är placerade 
på bolagets kontor i Karlstad och resterande på vårt säljkontor i 
Göteborg.

Immateriella rättigheter

Bolaget sålde 2016 sina immateriella rättigheter för SIREtekonologin 
till Tjeckiska BVT Technologies a.s. mot ett royaltyavtal. Bolaget 
avser dock att under 2018 försöka teckna ett nytt avtal med 
Tjeckiska BVT Technologies a.s. där bolaget erhåller en fast engångs 
ersättning istället för nuvarande royaltyavtal.

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.

Valutarisker

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 
ett antal valutakonton i SEB bank för att begränsa sin valutarisk 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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Danmarks centralsjukhus Rigshospitalet är idag en stor 
användare av T2Dx instrumentet vilket vi på Biotech-
IgG Equity och T2 Biosystem är mycket stolta att få vara 
avtalspartner till då det är Köpenhamns största sjukhus och 
en viktig del av hela Danmarks sjukvårdssystem.

Rigshospitalet har mer än 100 högspecialiserade avdelningar 
och funktioner och löser ett antal särskilda uppgifter vid 
patientbehandling, forskning och utbildning. Den höga 
forskningsaktiviteten innebär att ny och konstant utvecklas 
bättre behandlingsmetoder för patienterna, och samtidigt 
är sjukhuset utsett som en utbildningsinstitution till många 
tusentals sjukvårdsstudenter. 

Det är Rigshospitalets vision att vara Danmarks 
internationellt  erkända sjukhus och bli bland de tio bästa 
forskningssjukhusen i Europa. Och för att kunna arbeta på 
den nivån fokuserar sjukhuset kraftigt på att lära av andra 
och förmedla kunskaper och erfarenheter bortom landets 
gränser.

Köpenhamn är Danmarks huvudstad. Staden ligger i 
östligaste Danmark, på öarna Själland och Amager, vid 
Öresund. Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella 
och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för 
regeringen samt för Danmarks regerande drottning.
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Sveriges centralsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset 
ingick 2019-01-09 avtal med Biotech-IgG. Samarbetet 
kommer inledas med en testperiod där Karolinska sjukhuset 
utför en blodanalysstudie utifrån sina patientgrupper för att 
fastställa provresultat och arbetssätt.

Vi är mycket stolta att kunna presentera detta samarbete 
med Karolinska Universitetssjukhus vilket är ett stort steg 
mot att etablera T2 på den Nordiska marknaden säger Glenn 
Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ). 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas 
största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska 
Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med 
högt internationellt anseende. Sjukhuset har idag 1 600 
vårdplatser med 15 800 medarbetare och har cirka 1,6 
miljoner unika patientbesök per år varav 5% av dessa är 
utomläns eller- utlandspatienter.

97 270 vårdtillfällen per år
1 580 000 patientbesök
7 000 vårdtillfällen av utomläns- eller utlandspatienter
74 000 besök av utomläns eller- utlandspatienter
1 600 vårdplatser

Drygt 2600 medarbetare är aktiva inom forskning
160 professorer/lektorer vid Karolinska Institutet, KI

60 adjungerade professorer/lektorer vid KI

70 adjungerade kliniska adjunkter med anknytning till KI och 
Röda korsets högskola.

2 900 publicerade vetenskapliga artiklar år 2014
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Akademiska sjukhusets institution för medicinska 
vetenskaper tillsammans med Klinisk mikrobiolog och 
vårdhygien i Uppsala har tecknat avtal med Biotech-IgG 
Equity att genomföra en egen blodanalysstudie med T2Dx 
instrumentet från T2 Biosystem i USA.

Biotech har sedan tidigare ett samarbete med Akademiska 
sjukhuset i Uppsala såsom leverantör av in vitro artiklar. Att 
nu även få möjligheten att utöka och fördjupa samarbetet 
i och med leverans av ett T2Dx instrument känns mycket 
positivt för framtiden säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG. 

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus med 
sina 940 vårdplatser och 8 300 medarbetare och hanterar 
idag ca 700 000 unika patientbesök per år, varav såld vård till 
andra landsting är 2,3 miljarder kr.

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och 
högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Tillsammans med sina samverkanspartners 
följer sjukhuset patienten längs hela vårdkedjan även utanför 
sjukhuset. Karolinska är det ledande universitetssjukhuset 
i Sverige med fokus på bästa kliniska utfall för patienten. 
Sjukvårdens kvalitet, ett nära samarbete med Uppsala 
universitet och ett starkt life science kluster är basen för sin 
internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och 
utbildning.

Läkarbesök i öppenvård: 356 000
Övriga öppenvårdsbesök: 315 000
Slutenvård: 49 300
Dagsjukvård: 44 000
Operationer: 32 000
Vårdplatser: 940

Dryft 8 300 medarbetare jobbar inom Akademiska
1 400 läkare
2 560 sjuksköterskor och barnmorskor
1 800 undersköterskor eller skötare
295 biomedicinska analytiker.
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Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått avtal med Köpenhamns 
Universitetssjukhus Hvidovre med leverans och installation 
av ett T2Dx instrument, samt utbildning av sjukhusets 
personal på mikrobiologiavdelning, vilket sker under våren. 
Samarbetet mellan Biotech-IgG Equity AB och Hvidovre 
sjukhus kommer inledas med en testperiod där Hvidovre 
utför en blodanalysstudie utifrån sina patientgrupper där 
provresultat och arbetssätt ska fastställas.

Det känns mycket glädjande att kunna presentera detta 
samarbete med Hvidovre Universitetssjukhus vilket är 
ytterligare ett stort steg mot att på allvar etablera T2 på den 
Nordiska marknaden säger Glenn Renhult, Koncernchef i 
Biotech-IgG Equity AB (publ).

Hvidovre sjukhus är beläget i Hvidovre nära Köpenhamn i 
Danmark och är ett av Danmarks största sjukhus med mer än 
40 000 patienter varje år. Sjukhuset är även ett lärosäte för 
medicinska studenter från Köpenhamns universitet.

År 2012 fusionerades Amager sjukhus och Hvidovre sjukhus. 
Sjukhusen fungerar sålunda som en organisation med 
gemensamma staber och aktiviteter.

Som ett av Danmarks ledande akutsjukhus står sjukhuset 
redo med kompetens och vård 24 timmar om dygnet och deras 
mål är att ta patienten snabbt från diagnos till behandling och 
säkert hem till vardagen.

Sjukhuset tränar också 1300 studenter varje år och 
bidrar därmed till att säkra grunden för det framtida 
hälsovårdssystemet

Drygt 3500 anställda hanterar årligen mer än 350 000 
polikliniska besök.
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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 fall 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 omfattande försäljningsprocess har pågått under 2018 och försäljning till en större återförsäljare kommer att 

påbörjas redan under september 2018.
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Försäljningredovisning per land under perioden jan - dec 2018
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100%
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0%1,5% 0,5%

33%

Här finns Biotech-IgG Equity
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Resultaträkning

jan-dec
2018

jan-dec
2017

okt-dec
2018

Nettoomsättning - Biotech-IgG Försäljning 11 077 7 653 2 737

Nettoomsättning - Equity Förvaltning 13 221 0 8 400

Aktiverat arbete för T2 Biosystems 250 0 80

Övriga rörelseintäkter 931 0 225

25 480 7 653 11 442

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter −22 211 −4 747 −12 073

Övriga externa kostnader −3 365 −4 476 −893

Personalkostnader −903 −2 883 −428

Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar −15 013 0 −15 007

Övriga rörelsekostnader −378 -67 −147

Rörelseresultat -16 390 −4 520 -17 106

Finansiella poster 172 −53 -224

Uppskjutenskatt (förlustavdrag) 19 333 0 19 333

Resultat efter finansiella poster 3 115 −4 467 2 003

Skatt 0 0 0

Periodens resultat 3 115 −4 467 2 003

Resultat per aktie 0,004 -0,02 0,002

Antal aktier vid periodens slut 763 818 168 278 733 220 763 818 168

Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) 

Koncernchef Glenn Renhults kommentarer till resultatet för 4 kvartalet 2018 

Bolaget har även detta kvartal gjort stora framsteg jämfört med förgående år i sitt försäljningsarbete och intäkterna ökade 

i koncernen med hela 317% jämfört med förgående år. Bolaget har under kvartalet inköpt 5st nya T2Dx instrument från T2 

Biosystems enligt tidigare avtal vilket även har leverats och ligger idag i vårt lager i Karlstad. Vi har gått från en försäljning om 

ca 5,5 miljoner 2017 till att under 2018 istället omsätta ca 25 miljoner vilket är en stor bedrift enligt mig, men detta är bara 

början på vår tillväxtresa, säger Glenn Renhult VD och koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).
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Balansräkning

31 dec
2018

31 dec
2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Koncessioner, patent och likn. rättigheter 0 0

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Aktiverat arbete för T2 Biosystems 250 0

Inventarier, verktyg och installationer 261 0

Finansiella tillgångar 22 436 18 911

Summa anläggningstillgångar 22 947 18 911

Omsättningstillgångar

Varulager 6 359 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 665 1 202

Skattefordran 65 31

Övriga fordringar 1 715 855

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 711 93

Kassa och bank 1 795 3 106

Summa omsättningstillgångar 11 310 5 287

Summa tillgångar 34 257 24 198

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

Bolaget har under verksamhetsåret genomfört arbete med T2 Biosystems som har aktiverats om ca 250 Tkr.

Bolaget har under verksamhetsåret genomfört kontorsinvesteringar om ca 260 Tkr.

Bolaget har under verksamhetsåret genomfört inköp av 10st T2Dx instrument varav lagret har ökat med ca 6 359 Mkr.
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31 dec
2018

31 dec
2017

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 7 195 2 787

Övrigt tillskjutet kapital 13 724 9 770

Periodens resultat 3 115 -4 467

Emissionskostnader −578 -539

Summa eget kapital 23 456 7 551

Långfristiga skulder

Obligationslån OB1 1 150 0

Avsättningar 0 4

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 429 1 447

Övriga skulder 5 100 15 107

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 125 93

Summa avsättningar och skulder 9 654 16 647

Summa eget kapital och skulder 34 260 24 198

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

Av bolagets övriga skulder är 4,7 MSEK från bolagets senaste nyemission och kommer bokas om mot

eget kapital under Q1 2019 och därmed 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 - 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).



27

Övrig information

JAN FEB MAR APRMAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 2018
Delårsrapporten är upprättad enligt redovisningsprincipen (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, 25 februari 2018

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