Inbjudan till teckning av aktier i
Biotech-IgG Equity AB (publ)
Företrädesemission 2019

•

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)

Bolaget är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och
bedriver 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

Bakgrund och motiv
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och
distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och
huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan
ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se
Styrelsen beslutade den 2019-02-18 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.
För att säkerställa bolagets expansionsmöjligheter med T2 Biosystems samt stärka bolagets finansiella ställning inför
listning på Merkur Market i Oslo genomför bolaget nu denna företrädsemission. Bolaget hade kunnat genomfört en normal
listningsemission men väljer istället att genomföra denna företrädesemission till befintliga aktieägare då mervärdet av
teckningsrabatten tillfaller bolagets befintliga aktieägare istället, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).
Bolagets huvudägare och styrelseledamöter stödjer denna emission och har meddelat att de avser att teckna sina respektive
andelar i företrädsemissionen vilket motsvarar ett teckningsbelopp om ca 1.8 Mkr.

Viktig information
Allmänt
Detta investeringsmemorandum (“Memorandumet”) har upprättats
med anledning av erbjudande om teckning av aktier i Biotech-IgG Equity
(publ) (“Biotech” eller ”Bolaget”), organisationsnummer 556529-6224.
Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i
enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG
och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Memorandumet har
inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet
med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. De siffror som redovisas i Memorandumet har,
i vissa fall, avrundats och därför summerar tabellerna i Memorandumet
nödvändigtvis inte korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor
(”SEK”) om inget annat anges och ”MSEK” indikerar miljoner SEK och “TSEK”
indikerar tusen SEK.
En investering i aktier är förenad med vissa risker. Innan en investerare fattar
ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann
bedömning av Biotech-IgG Equity och detta Memorandum, inklusive
föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör
potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga
utvärdera och överväga investeringsbeslutet.
Distributionsområde
Biotech-IgG Equity har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, några
åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte
registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities
Act från 1933 i dess ändrade lydelse (”Securities Act”) eller enligt någon
annan värdepapperslagstiftning i amerikansk delstat eller distrikt.
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får
följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion
där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot
reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med
ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar
av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner.
Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Uttalanden om omvärld och framtid
Framtidsinriktad information är alla uttalanden i memorandumet som inte
hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som
är hänförliga till framtiden och exempelvis innehåller uttryck som ”anser”,
”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”ska”, ”vill”, ”bör”, ”planerar”, ”uppskattar” eller
liknande formuleringar som identifierar information som framtidsinriktad.
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument
avspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de
bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
memorandumet. Dessa uttalanden är noggrant utarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade
med osäkerhet.
Information från tredje part
Detta memorandum innehåller historisk och framtidsinriktad
marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje
part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt
Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra
informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga
källorna. Biotech-IgG Equity har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata
eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för
Biotech-IgG Equity inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller
riktigheten av sådan information som presenteras i detta memorandum.
Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan
har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i detta memorandum.
Tvist
Tvist med anledning av detta memorandum ska avgöras enligt svensk lag och
av svensk domstol exklusivt.
Revisorns granskning
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom
hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller
reviderats av Biotech-IgG Equity revisorer.
Memorandumets tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
www.biotech-equity.se

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.
För att säkerställa bolagets expansionsmöjligheter med
T2 Biosystems samt stärka bolagets finansiella ställning
inför listning på Merkur Market i Oslo genomför bolaget nu
denna företrädsemission. Bolaget hade kunnat genomfört en
normal listningsemission men väljer istället att genomföra
denna företrädesemission till befintliga aktieägare då
mervärdet av teckningsrabatten tillfaller bolagets befintliga
aktieägare istället.
Jag som även representerar bolagets huvudägare Capital
Conquest AB (publ) har även för avsikt att teckna vår andel
i denna emission och övriga styrelseledamöter i BiotechIgG Equity har även meddelat att de avser att teckna sina
respektive andelar i företrädsemissionen, vilket totalt
motsvarar ett teckningsbelopp om ca 1.8 Mkr.
Nu blickar vi framåt mot en lönsam tillväxt resa och en
notering på Oslo Börsen!

Glenn Renhult, VD och koncernchef
Biotech-IgG Equity AB (publ)
070 253 72 96

Inbjudan till teckning
Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) beslutade den 21 februari 2018 med stöd av bemyndigande från årstämman den 20
Juni 2018 att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare. Styrelsens beslut innebär att högst 139 844 088 nya
aktier ska emitteras till en teckningskurs om 0,045 SEK per aktie.
Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de äger på
avstämningsdagen den 2019-02-28. För sex (6) aktier i Biotech har varje aktieägare rätten att teckna en (1) ny aktie och
teckningstiden är 7 mars till 20 mars 2019.
Teckning av nya aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter dock har befintliga aktieägare förtur till överteckning i
förhållande till deras befintliga aktieinnehav. Genom Erbjudandet ökas aktiekapitalet med högst 1 398 440 kronor. Vid
fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 6 292 983 kronor före transaktionskostnader, vilka uppskattas
till cirka 200 000 - 250 000 kronor. Emissionen medför en utspäddning med ca 16 procent av utomstående aktier i bolaget.
Härmed inbjuds aktieägarna i Biotech-IgG Equity att med företrädesrätt teckna nya aktier enlighet villkoren i detta
Emissionsmemorandum. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för
genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politiskart och avse såväl
omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas.
Göteborg den 7 mars 2019
Biotech-IgG Equity AB (publ)
Styrelsen

Villkor och anvisningar
Företrädesrätt och teckningsrätter

Rätt till utdelning

Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2019 är registrerad
som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för BiotechIgG Equity AB (”Biotech”) äger företrädesrätt att teckna aktier
i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. För varje
befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare erhålls
teckningsrätter att för sex nuvarande aktier få rätten att teckna en
ny aktie oavsett A/B-aktie.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
emissionen har registrerats hos Bolagsverket
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Emissionsbelopp
Erbjudandet uppgår till maximalt 6 292 983 SEK vilket motsvarar
maximalt 139 844 088 aktier.

Villkor för erbjudandets fullföljande
Anmälan är bindande och bolaget har rätten att återkalla
erbjudandet efter det att teckningsperioden inleds.

Avstämningsdag

Anmälningssedel för teckning med och utan företräde ska vara
Biotech tillhanda senast klockan 17.00 den 20 mars 2019. Det är
endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan
företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer
enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan
är bindande.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i
företrädesemissionen är den 28 februari 2019.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,045 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod
Teckning av aktier med både stöd av teckningsrätter och utan
teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 07 mars 2019
till och med den 20 mars 2019.
Förtryckt teckningssedel och anmälningssedlar
Förtryckt teckningssedel med betalningsinstruktioner skickas
både till direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare
som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear
förda aktieboken. Av den förtryckta teckningssedeln framgår bland
annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som
kan tecknas i företrädesemissionen. Avi avseende registrering av
teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Aktieägare
som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon
förtryckt teckningssedel utan meddelas separat.

Biotech-IgG Equity AB (publ)
Emissioner
Järnvägsgatan 7
652 24 Karlstad
E-post: emissioner@biotech-equity.se (inskannad anmälningssedel)

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 avtal med Rigshospitalet (T2 Biosystems)
Danmarks centralsjukhus Rigshospitalet är idag en stor
användare av T2Dx instrumentet vilket vi på BiotechIgG 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.
Biotech-IgG avtal med Karolinska (T2 Biosystems)
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).
Biotech-IgG avtal med Akademiska (T2 Biosystems)
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-IgG avtal med Hvidovre (T2 Biosystems)
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.
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

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

−22 211

−4 747

−12 073

−3 365

−4 476

−893

−903

−2 883

−428

−15 013

0

−15 007

−378

-67

−147

-16 390

−4 520

-17 106

172

−53

-224

Uppskjutenskatt (förlustavdrag)

19 333

0

19 333

Resultat efter finansiella poster

3 115

−4 467

2 003

0

0

0

3 115

−4 467

2 003

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

Skatt
Periodens resultat

Balansräkning
31 dec
2018

31 dec
2017

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Eget kapital

31 dec
2018

31 dec
2017

7 195

2 787

13 724

9 770

Immateriella anläggningstillgångar

0

0

Aktiekapital

Koncessioner, patent och likn. rättigheter

0

0

Övrigt tillskjutet kapital

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Periodens resultat

3 115

-4 467

−578

-539

23 456

7 551

1 150

0

0

4

Leverantörsskulder

4 429

1 447

Övriga skulder

5 100

15 107

125

93

Summa avsättningar och skulder

9 654

16 647

Summa eget kapital och skulder

34 260

24 198

Aktiverat arbete för T2 Biosystems

250

0

Emissionskostnader

Inventarier, verktyg och installationer

261

0

Summa eget kapital

Finansiella tillgångar

22 436

18 911

Summa anläggningstillgångar

22 947

18 911

Långfristiga skulder
Obligationslån OB1
Avsättningar

Omsättningstillgångar
Varulager

6 359

0
Kortfristiga skulder

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Kassa och bank

665

1 202

65

31

1 715

855

711

93

1 795

3 106

Summa omsättningstillgångar

11 310

5 287

Summa tillgångar

34 257

24 198

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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.

Biotech-IgG Equity AB (publ)
Postadress: Box 2138, 403 13 Göteborg
Besöksadress: Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad
E-post: info@biotech-igg.com
Telefon: +46 54 15 04 10

