
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 

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 28 557 tkr (14 036 tkr)

• Resultatet i koncernen innan finansiella poster uppgick till -908 tkr (1 114 tkr)

• Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till -20 241 tkr (1 114 tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (0,01 kr)

• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 2 869 tkr (1 195 tkr)

• Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 15 445 tkr (22 892 tkr)

• Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 839 064 527 st (678 085 494)

Delårsrapport Q3
1 juli - 30 september 2019

®
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Vd har ordet
Kära aktieägare

Nu har jag varit VD i bolaget i tre månader och jag ser att 

bolaget har en ljus framtid framför sig med sin T2 licens 

dock har det gått tungt med övriga produkter. Jag har jobbat 

väldigt nära med bolagets tidigare koncernchefen och han 

har byggt upp detta bolag under de här åren, jag måste säga 

att han har gjort ett fantastiskt arbete. Utan honom och alla 

er aktieägare hade vi inte varit där vi är idag.

Detta kvartalet tyngs rapporten med omkring 19 Mkr då 

vi skriver av hela skatteavdraget. Det är viktigt att påpeka 

att detta inte är kassaflödespåverkande och vi kommer 

kunna använda skatteavdraget i ytterligare fyra år. Vi har 

fortfarande studiekostnader som tynger resultat räkningen.

Sjukhusen har visat stort intresse i T2Dx instrumentet och 

de är nöjda med resultatet så långt i deras studier. Som ni alla 

förstår så är det inga snabba beslut när det gäller dessa kunder 

även om vi hade velat att allt skulle ha varit klart igår. Vi har 

nu fått upp ett instrument i Örebro och de ska börja köra sina 

tester i december. Vi jobbar på en lösning för Karolinska och 

Akademiska ska slutföra sina studier snabbare och vi är mitt i 

en förhandling med Sahlgrenska om att få börja en studie där. 

I Danmark så närmar vi oss en placering av ett instrument på 

Hvidovre. Vi tror att när Hvidovre har fått sitt instrument 

på plats så kommer vi få igång de andra sjukhusen speciellt 

i Danmark.

Idag jobbar vi på ett samarbete med en stor aktör av 

tandproteser i Norden. Med deras hjälp kan vi nå ut till fler 

tandläkare än tidigare tänkt samt det blir en besparing från 

vårt håll om vi inte behöver sätta in extra resurser. Det är 

alltid riskabelt att satsa på nya produkter men det kan även 

blomma ut och visa goda intjäningsmöjligheter.

Johan Lee Backman

Biotech-IgG Equity AB (publ) 
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Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet 2019 

Inga väsentliga händelser under eller efter perioden.

Övriga pressmeddelanden och nyheter finner du på bolagets hemsida www.biotech-equity.se
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Aktieägare per den 2019-03-29 A-aktier B-aktier Andel Röster

Capital Conquest AB (publ) 22 500 000 131 378 455 19,49% 35,92%

Henrik Johansson (ink juridisk & närstående person) 33 500 000 4,24% 3,38%

Joachim Gunnarsson Ekdahl (ink juridisk & närstående person) 32 895 455 4,17% 3,32%

Jonas Gudmunds (ink juridisk & närstående person) 28 000 000 3,55% 2,82%

Hans Larnefeldt 25 900 000 3,28% 2,61%

Johan Stenberg  (ink juridisk & närstående person) 20 000 000 2,53% 2,02%

Rune Olsson 18 223 244 2,31% 1,84%

Joakim Sellgren (ink juridisk & närstående person) 15 860 012 2,01% 1,60%

Bert Skoglund  (ink juridisk & närstående person) 14 738 920 1,87% 1,49%

Sareko Consulting AB 12 060 000 1,53% 1,22%

Stefan Nyman  (ink juridisk & närstående person) 10 370 000 1,31% 1,05%

Matz Eklund 9 468 166 1,20% 0,95%

Bo Leander 8 500 000 1,08% 0,86%

ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB 8 200 000 1,04% 0,83%

Gunnar Ekdahl 8 003 064 1,01% 0,81%

Marcus Nilsson 8 333 334 1,06% 0,84%

Övriga aktieägare 381 664 064 48,34% 38,47%

Totalt antal aktier: 22 500 000 767 094 714 100,00% 100,00%

Aktien och ägarstruktur
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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.

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.

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.

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.

Bolagets värdeutveckling

Bolagets värde är i all väsentlighet beroende av 
verksamhetsförsäljning samt på de investeringar som Bolaget gör 
samt resultatet av Bolagets hantering av likvida medel.
Det finns risk för att Bolagets tillgångar inte ökar i värde, eller att 
värdet inte förblir intakt, vilket innebär att det finns en risk för att 
investerat kapital inte kan återfås i samband med en likvidation av 
Bolaget. Det finns även en risk att Bolaget misslyckas med att återfå 
det investerade kapitalet i Bolagets investeringar vilket kan ha en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

Kunder

Bolagets kundrelationer är långsiktiga och genererar stabila 
återkommande månatliga kassaflöden. Bolaget försöker i den mån 
det är möjligt att teckna årliga avtal med varje enskild kund för att 
trygga relationen mellan partner.Dock finns alltid en risk att en kund 
av någon anledning väljer att avsluta avtal med Bolaget, vilket kan 
ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Förmåga att hantera tillväxt

I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- 
och ledningsprocesser utvecklas. Det finns en risk att Bolaget 
misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt, vilket kan ha en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

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.
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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 har nu instrument ute hos kunder både i kommersiell 
drift samt flera pågående studier.

Därutöver har ytterligare 20 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 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. Vi har gjort en stor sattsning i Sverige för att nå ut till en större del av alla tandläkare. Vi har även slagit oss ihop med 

en stor återförsäljare av tandvårdsprodukter i Norden och får därmed tillgång till deras kundnätverk.
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Paper strips for determining the Minimum Inhibitory Concentration (M.I.C.)

(International patent)

Liofilchem® MIC-testremsor är en kvantitativ analys för bestämning av 

minimihämmande koncentration (MIC) av antimikrobiella medel mot 

mikroorganismer för att indikera lämplig patientbehandling och för att 

identifiera motståndsmönster. Liofilchem® MIC-testremsor är gjorda av speciellt 

högkvalitativt papper impregnerat med en fördefinierad koncentrationsgradient 

av antibiotikum, över 15 tvåfaldiga utspädningar som i en konventionell MIC-

metod.

MIC Test Strip

Selektivt kromogent medium för screening av Gramnegative ESBL-producerande 

bakterier.

ESBL (Extended Spectrum β-Lactamases) är enzymer som ger resistens mot 

penicilliner, utvidgad spektrum tredje generationen cefalosporiner (C3G) och 

monobaktamer. Den ESBL-producerande Enterobacteriaceae är ansvariga för 

svår sjukhus förvärvad infektioner. Den korrekta och tidiga upptäckten av ESBL-

producerande mikroorganismer är avgörande för att ta itu med det mest lämpliga

antimikrobiell behandling och undviker spridning av infektioner. Kromatiskt 

ESBL-medium innehåller en blandning av kromogen föreningar och antibiotika 

som tillåter tillväxten av ESBLproducerande bakterier medan de hämmar de 

andra bakterierna, inklusive AMPC-positiva. Medan AmpC-positiva bakterier 

fortfarande kan behandlas med vissa beta-laktamas-stabila antibiotika, närvaron 

av en ESBL infektion begränsar allvarligt behandlingsalternativ på grund av det 

breda motstånd förvärvad.

Escherichia coli DSM 22311

Chromatic ESBL

Sedan 1983 har Liofilchem engagerat sin forsknings- och utvecklingsavdelning till 

produktion av pålitliga och högkvalitativa bakteriologiprodukter. Engagemanget 

för kundtillfredsställelse och exceptionell tillverkningsförmåga har gett Liofilchem 

kontinuerlig tillväxt, till följd av den ökande kvaliteten på sina produkter och den 

globala distributionen av varumärket Liofilchem. Liofilchem-produkterna används 

i kliniska och industriella mikrobiologilaboratorier i över 130 länder genom agenter 

och distributörer. I 2016 började Liofilchem godkännandet för FDA för försäljning 

av MIC-testremsor i USA och Liofilchem, Inc. är etablerat i Waltham, Massachusetts 

som försäljnings- och distributionscenter för den amerikanska marknaden.
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Klamydia är en vanlig SÖI orsakad av Chlamydia trachomatis, vilket kan skada 

kvinnans reproduktionsorgan. Även om symptom på klamydia vanligtvis 

är milda eller frånvarande, kan allvarliga komplikationer förekomma, som 

bäcken inflammatorisk sjukdom eller irreversibel skada, inklusive infertilitet. 

Hos män infektion är vanligen symptomatisk, med dysuri och urladdning från 

penis. Obehandlad chlamydialinfektion hos män kan spridas till epididymis. De 

flesta kvinnor med chlamydialinfektion har minimala eller inga symtom, men 

vissa utvecklas. Chlamydial infektion hos nyfödda kan orsaka ögonhormonet 

neonatorum. AmpliSens® Ch. trachomatis PCR-kit är byggda för snabb och korrekt 

detektering eller kvantifiering av patogenen i klinisk prover - urogenitala, rektala 

och halsproppar, urin, ögonutsläpp och prostatsekretion. Kits innehåller intern 

kontroll för detektion av DNA-extraktionseffektivitet och amplifieringsprocess.

Idag är en Oslo Universitetssjukhus en av våra största kunder av klamydia tester. 

De gör omkring 50-70 tusen tester årligen.

Chlamydia trachomatis

Ecoli Ltd. tillhandahåller mer än 150 olika typer av AmpliSens® PCR diagnostiska 

kit för klinisk diagnostik. Kiten är konstruerade enligt laboratorieanläggningar för 

elektroforese, FEP och realtid PCR-detektering.

Flera Realtid / FEP-kit tillåter en multiplex-PCR-reaktion för att fastställa närvaron 

av flera smittämnen, vilket ökar upptäckthastigheten och minskar kostnaden för 

undersökningar.

PCR diagnostiska kit har hög känslighet, hög specificitet och ett mycket rimligt pris. 

De flesta av dem har CE-certifikat. Kiten är utvecklade och producerade av CRIE 

(RF).
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FINLAND
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Här finns Biotech-IgG Equity
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Resultaträkning

jan-sep
2019

jan-sep
2018

jul-sep
2019

jul-sep
2018

Rörelseintäkter

Nettoomsättning - Biotech-IgG Försäljning 5 126 307,61 8 340 354,72 1 244 718,88 2 949 456,06

Nettoomsättning - Equity Förvaltning 23 431 186,20 4 820 610,20 16 576 144,00 541 200,00

Övriga rörelseintäkter -63 737,37 876 218,20 34 898,69 591 603,36

Summa rörelseintäkter 28 493 756,44 14 037 183,12 17 855 761,57 4 082 259,42

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -25 499 156,64 -10 138 364,71 -16 612 643,78 -2 802 398,76

Övriga externa kostnader -2 515 702,46 -2 471 970,40 -903 077,15 -553 601,50

Personalkostnader -1 613 717,88 -474 984,00 -751 510,69 -407 568,00

Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar -23 853,00 -5 957,93 -8 589,00 -3 574,93

Övriga rörelsekostnader -27 003,72 -230 824,41 -376,40 -198 576,89

Summa rörelsekostnader -29 679 433,70 -13 322 101,45 -18 276 197,02 -3 965 720,08

RÖRELSERESULTAT -1 185 677,26 715 081,67 -420 435,45 116 539,34

Finansiella poster 277 350,11 397 121,34 -50 490,31 26 000,00

Återföring av uppskjuten skatt (förlustavdrag) -19 333 634,00 0,00 -19 333 634,00 0,00

Resultat efter finansiella poster -20 241 961,15 1 112 203,01 -19 804 559,76 142 539,34

Skatt 0,00 0,00 0,00 0,00

Periodens resultat -20 241 961,15 1 112 203,01 -19 804 559,76 142 539,34

Resultat per aktie -0,024 -0,010 -0,024 -0,010

Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) 
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Balansräkning

30 sep 30 sep 31 dec

2019 2018 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 233 535,00 170 000,00 0,00

Koncessioner, patent och likn. rättigheter

Materiella anläggningstillgångar 544 258,50 65 542,07

Inventarier, verktyg och installationer 511 000,00

Finansiella tillgångar 2 603 150,00 17 911 000,00 22 436 000,00

Summa anläggningstillgångar 3 380 943,50 18 146 542,07 22 947 000,00

Omsättningstillgångar

Varulager 5 599 560,00 2 825 641,29 6 359 000,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 840 934,00 534 000,00 665 000,00

Skattefordran 34 416,00 57 000,00 65 000,00

Övriga fordringar 2 220 750,00 34 000,00 1 715 000,00

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 499 496,00 101 000,00 711 000,00

Kassa och bank 2 869 520,35 1 195 181,02 1 795 000,00

Summa omsättningstillgångar 12 064 676,35 4 746 822,31 11 310 000,00

Summa tillgångar 15 445 619,85 22 893 364,38 34 257 000,00

Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) 
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30 sep
2019

30 sep
2018

31 dec
2018

Eget kapital

Aktiekapital 8 390 644,90 6 780 000,00 7 195 000,00

Övrigt tillskjutet kapital 16 953 741,12 14 098 000,00 13 724 000,00

Periodens resultat -20 241 961,15 144 000,00 3 115 000,00

Emissionskostnader -136 981,00 -280 000,00 -578 000,00

Summa eget kapital 4 965 443,87 20 742 000,00 23 456 000,00

Långfristiga skulder

Avsättningar 0,00 0,00 0,00

Övriga krediter och obligationslån 1 109 586,83 0,00 1 150 000,00

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 487 195,89 1 978 000,00 4 429 000,00

Övriga skulder 8 203 480,26 0,00 5 100 000,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 679 913,00 172 000,00 125 000,00

Summa avsättningar och skulder 10 480 175,98 2 150 000,00 9 654 000,00

Summa eget kapital och skulder 15 445 619,85 22 892 000,00 34 260 000,00

Balansräkning (forts.)
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) 

• Av övriga skulder så kommer ca 7,4 Mkr att ombildas till egetkapital när registreringen är klar på bolagsverket och avser 
boalget två tidigare emissioner.
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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).



20

Övrig information

JANFEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 2019
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)
Sundbyberg, 29 november 2019

Johan Lee Backman
Verkställande direktör

Glenn Renhult    Mats Andersson   Stefan Nyman
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot  

Q2 - 2020-08-14 Q3 - 2020-11-27Q4 - 2020-02-20 Q1 - 2020-05-08

20212020


