
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 39 330 tkr (25 018 tkr)

• Resultatet i koncernen innan finansiella poster uppgick till -2 253 tkr (2 018 tkr)

• Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till -2 021 tkr (-16 987 tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,025 kr (0,003 kr)

• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 385 tkr (1 795 tkr)

• Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 15 045 tkr (33 634 tkr)

• Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 839 064 527 st (763 818 168 st)

Bokslutskommuniké
1 januari - 31 december 2019
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Vd har ordet
Kära aktieägare

Fjärde kvartalet tyngs av utvecklingskostnader samt nya 

studiekostnader vilket tyvärr resulterar i ett negativt 

rörelseresultat för perioden. Bolaget har idag 4 studier 

pågående och vår förhoppning är att samtliga av dessa 

kommer konverteras till kommersiella avtal under 2020 och 

därför göra bolaget vinstdrivande igen.

Bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) har 

föreslagit att Biotech-IgG Equity ska fusioneras med dem och 

aktieägarna kommer därför få möjlighet att avgöra frågan på 

en kommande bolagsstämma. På Capital Conquest begäran 

så kommer därför bolaget att kalla till en extra bolagsstämma 

inom kort och fullständig information kommer finnas i 

kallelsen kring fusionen.

Johan Lee Backman

Biotech-IgG Equity AB (publ) 
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Viktiga händelser under och efter sista 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 2019-12-30 A-aktier B-aktier Andel Röster

Capital Conquest AB (publ) 22 500 000 60 388 851 10,40% 28,56%

Henrik Johansson (ink juridisk & närstående person) 39 083 333 4,90% 3,91%

Hans Larnefeldt 31 455 555 3,95% 3,15%

Joachim Gunnarsson Ekdahl 28 350 000 3,56% 2,84%

Jonas Gudmunds (ink juridisk & närstående person) 28 000 000 3,51% 2,80%

Joakim Sellgren (ink juridisk & närstående person) 24 058 902 3,02% 2,41%

Rune Olsson 20 063 125 2,52% 2,01%

Bert Skoglund  (ink juridisk & närstående person) 16 795 408 2,11% 1,68%

Johan Stenberg  (ink juridisk & närstående person) 16 333 334 2,05% 1,63%

Sareko Consulting AB 14 070 000 1,77% 1,41%

Stefan Nyman  (ink juridisk & närstående person) 12 098 333 1,52% 1,21%

Matz Eklund 9 468 166 1,19% 0,95%

Bo Leander 8 500 000 1,07% 0,85%

Bo Göran Åkerlund 8 500 000 1,07% 0,85%

Marcus Nilsson 8 333 334 1,05% 0,83%

ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB 8 200 000 1,03% 0,82%

Övriga aktieägare 440 706 845 55,30% 44,10%

Totalt antal aktier: 774 405 186 100,00% 100,00%

Aktien och ägarstruktur

Bolaget har två pågående nyemissioner att slut registrera hos bolagsverket och båda av dessa emissioner har Capital Conquest AB (publ) 
lånat ut aktier för att underlätta emissionshantering till övriga aktieägare. När emissionerna är registrerade  så kommer Capital Conquest 
aktieinnehav öka till 213 934 783 st B-aktier.
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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.

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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Resultaträkning

jan-dec
2019

jan-dec
2018

okt-dec
2019

okt-dec
2018

Rörelseintäkter

Nettoomsättning - Biotech-IgG Försäljning 6 985 764,65 10 866 222,37 1 859 457,04 2 525 867,47 

Nettoomsättning - Equity Förvaltning 32 363 066,20 13 221 003,02 8 931 880,00 8 400 393,00 

Övriga rörelseintäkter -18 111,69 931 266,01 45 625,68 55 047,81 

Summa rörelseintäkter 39 330 719,16 25 018 491,40 10 836 962,72 10 981 308,28 

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -36 028 871,24 -22 301 261,61 -10 529 714,60 -12 162 896,90 

Övriga externa kostnader -3 836 469,58 -3 427 676,58 -1 320 767,12 -955 706,18 

Personalkostnader -1 657 449,36 -903 086,87 -43 731,48 -428 102,87 

Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar -32 442,00 -26 700,00 -8 589,00 -20 742,07 

Övriga rörelsekostnader -28 851,52 -378 492,87 -1 847,80 -147 668,46 

Summa rörelsekostnader -41 584 083,70 -27 037 217,93 -11 904 650,00 -13 715 116,48 

RÖRELSERESULTAT -2 253 364,54 -2 018 726,53 -1 067 687,28 -2 733 808,20 

Finansiella poster 231 995,25 -14 968 976,21 -45 354,86 -15 366 097,55 

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

Resultat efter finansiella poster -21 355 003,29 2 345 931,26 -1 113 042,14 1 233 728,25 

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

Periodens resultat -21 355 003,29 2 345 931,26 -1 113 042,14 1 233 728,25 

Resultat per aktie -0,0255 0,0031 -0,0013 0,0016 

Antal aktier 839 064 527 763 818 168 839 064 527 763 818 168 

Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) 
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Balansräkning

30 dec 30 dec

2019 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,00 0,00

Koncessioner, patent och likn. rättigheter 0,00 0,00

Materiella anläggningstillgångar 535 669,50 245 200,00

Inventarier, verktyg och installationer 0,00 0,00

Finansiella tillgångar 2 603 150,00 22 288 784,00

Summa anläggningstillgångar 3 138 819,50 22 533 984,00

Omsättningstillgångar

Varulager 7 562 949,00 6 489 805,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 433 091,40 665 671,62

Skattefordran 0,00 65 964,00

Övriga fordringar 1 975 202,13 1 804 316,00

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 549 514,37 280 000,00

Kassa och bank 1 385 579,34 1 795 109,49

Summa omsättningstillgångar 11 906 336,24 11 100 866,11

Summa tillgångar 15 045 155,74 33 634 850,11

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

30 dec
2018

Eget kapital

Aktiekapital -8 390 644,90 -7 195 354,59

Övrigt tillskjutet kapital -24 409 986,23 -13 139 600,50

Periodens resultat 21 355 003,29 -2 345 931,26

Emissionskostnader 136 981,00 0,00

Summa eget kapital -11 308 646,84 -22 680 886,35

Långfristiga skulder

Avsättningar -487 449,00 0,00

Övriga krediter och obligationslån -1 109 124,83 -1 150 000,00

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder -1 111 274,77 -4 429 568,78

Övriga skulder -898 216,30 -5 042 647,98

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -130 444,00 -331 747,00

Summa avsättningar och skulder -3 736 508,90 -10 953 963,76

Summa eget kapital och skulder -15 045 155,74 -33 634 850,11

Balansräkning (forts.)
Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) 
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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).
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Övrig information
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, 26 februari 2020

Johan Lee Backman
Verkställande direktör

Glenn Renhult
Styrelseledamot

Mats Andersson
Styrelseledamot

Stefan Nyman
Styrelseledamot

Hans Larnefeldt
Styrelseledamot


