
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 14 127 tkr (10 638 tkr)

• Resultatet i koncernen innan finansiella poster uppgick till -1 409 tkr (-763 tkr)

• Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till -1 481 tkr (-436 tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,0018kr (-0,0005 kr)

• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 420 tkr (3 870 tkr)

• Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 12 120 tkr (34 076 tkr)

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

Halvårsrapport
1 januari - 30 juni 2020
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Styrelseordförande har ordet

Kära aktieägare

Som nämnt i lägesuppdateringen som publicerades den 12 
augusti har det varit ett mycket intensivt första halvår där 
vårt fokus har varit på att etablera nya T2Dx instrument 
i Sverige, Danmark och Norge med vår samarbetspartner 
T2 Biosystem i USA. Med anledning av Covid-19 pandemin 
som påverkat omvärlden negativt, har vi ändå lyckats påvisa 
en mycket god tillväxt och framförallt inom försäljning av 
blodanalyser. Vårt strategiska samarbete med Sahlgrenska 
Universitetssjukhus, Akademiska Universitetssjukhus 
och Karolinska Universitetssjukhus kommer att ha en 
stor betydande effekt för bolagets expansion under de 
kommande åren samt bidra till ökade intäkter och förbättrat 
rörelseresultat. 
 
De tre senaste åren har varit en utmaning för bolaget och 
inte minst sagt för alla ni aktieägare som valt att stötta 
bolaget med nytt rörelsekapital. Utan er hade den här resan 
aldrig varit möjlig att genomföra. Tack vare hårt arbete och 
uthållighet ser vi nu resultatet av de investeringar som har 
gjorts när sjukhus efter sjukhus väljer att börja använda 
T2Dx instrumentet från T2 Biosystem där vi som bolag är 
avtalspartner. Vi vill uppmärksamma om att vi i dagsläget 
undersöker alla möjligheter till att kunna genomföra en 
åternotering av bolagets B-aktie, alternativt genomföra en 
försäljning av bolagets underliggande B2B verksamhet för att 
på bästa sätt ta tillvara på aktieägarnas investeringar. 
 
Under augusti 2020 meddelade även den amerikanska 
livsmedels läkemedelsadministrationen bolagets 
samarbetspartner T2 Biosystem i USA att man har utfärdat 
ett tillstånd för nödanvändning av bolagets molekylära 
diagnostiska test Covid-19, T2SRS-CoV-2-panelen. Covid-19 
infektioner kallas SARS-CoV-2, och kan med hjälp av T2Dx 
instrumentet T2SARS-CoV-2-panel upptäckas inom två 
timmar. Patienter som intensivvårdats till följd av Covid-19 
löper hög risk att drabbas av följdsjukdomar som sepsis. Med 
hjälp av T2SARS-CoV-2, T2Bacteria och T2Candida Panelen 
kan man identifiera infektioner i ett tidigare skede.
 
Bolagets huvudägare, Capital Conquest AB (publ), har 
historiskt sett genomfört ett antal B2B försäljningar med 
väldigt goda resultat. Bolaget har därför nu beslutat att 
anlita dem för att utvärdera om en eventuell B2B försäljning 
kan vara ett lyckat alternativ, istället för en aktienotering, 
med syfte att skapa värde för bolagets befintliga aktieägare. 
Ytterligare information gällande det här kommer att 
publiceras via bolagets standard kanaler. 
 
Vi är övertygande om att de kommande kvartalen kommer ha 
en mycket positiv utveckling för både försäljningen och vår 
resultatutveckling säger, Glenn Renhult, styrelseordförande 
i Biotech-IgG Equity AB (publ).
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Viktiga händelser under/efter första halvåret 2020

Glenn Renhult vald till ny styrelseordförande
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) styrelseordförande 
Mats Andersson har av personliga skäl valt att avgå från sitt 
uppdrag som styrelseordförande i bolaget och styrelsen 
har till ny ordförande valt Glenn Renhult. Det känns även 
väldigt naturligt för mig att ta denna nya roll i bolaget då jag 
sedan länge har representerat bolagets huvudägare (Capital 
Conquest) i Biotech-IgG Equity säger Glenn Renhult. Vi vill 
passa på och tacka Mats Andersson för sin tid i bolaget och 
önskar han lycka till med sina nya projekt i framtiden.

Lägesuppdatering i Biotech-IgG Equity
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har under de senaste 
månaderna jobbat väldigt aktivt med ett flertal av de större 
sjukhusen i Sverige med att implementera T2Dx instrumenten 
på respektive sjukhus. Utvecklingen har gått framåt även om 
de har tagit mer tid än beräknat och vår målsättning står fast 
att merparten av våra instrument ska implementeras ute på 
sjukhusen under innevarande år.

För närvarande så pågår ett flertal studier hos bland annat 
Karolinska, Sahlgrenska, Akademiska och Örebro sjukhus 
där vår förhoppning är att instrumenten ska gå i kommersiell 
drift redan under hösten vilket kommer påverka bolagets 
försäljning och resultat positivt. Vi jobbar även aktivt med 
ett flertal andra sjukhus i Skandinavien i samarbete med T2 
Biosystem och vår förhoppning är att få ett antal nya kontrakt 
innan årets utgång.

Bolagets samarbetspartner T2 Biosystem har även nyligen 
meddelat att de håller på att lägga till ett komplementära test 
till T2Dx-plattformen, som kan upptäcka SARS-CoV-2 (nya 
coronavirus), vilket kommer ge T2 Biosystems en omfattande 
bedömning av patienter som misstänks för primära eller 
sekundära infektioner associerade med coronavirus, när 
tidiga resultat är mest kritisk. Dessa resultat gör det möjligt 
för läkare att snabbt karantäner och behandla patienter som 
misstänks ha coronavirus, effektivt fördela kritiska resurser, 
och i fallet med ett negativt resultat, skona patienten onödig 
tid på sjukhuset, vilket minskar riskerna för ytterligare 
exponering. En uppgradering som både vi på Biotech och de 
skandinaviska sjukhusen ställer oss mycket positiv till.

För övrigt så drivs verksamheten framåt under normala 
förhållanden och vi ser ingen påverkan från covid-19 utan 
snarare tvärs om att försäljningen har istället ökat under slutet 
av Q1 då sjukhusen har fått mer resurser att kunna jobba med 
vilket givetvis är positivt för bolaget och vår verksamheten.

Bolaget kommer kalla till sin årsstämma i slutet av maj 
där styrelsen kommer redogöra mer ingående angående 
fusionsförslaget från Capital Conquest AB (publ) och ett 
annat alternativ till att kunna erbjuda aktieägare en möjlighet 
att sälja alternativt köpa aktier i bolaget framöver.

Lägesuppdatering i Biotech-IgG Equity
Biotech-IgG Equity har haft ett intensivt första halvår där 

vårt fokus har varit på att etablera nya T2Dx instrument både 
i Sverige, Danmark och Norge med vår samarbetspartner 
T2 Biosystem i USA. Trots Covid-19 epidemin som har haft 
en stor påverkan på vår omvärld har vi ändå lyckats påvisa 
en mycket god tillväxt i alla divisioner och framför allt inom 
blodanalyser.

Biotech IgG Equity AB:s etablering av T2 Biosystems 
blodanalysinstrument
Biotech har idag 5 stycken T2Dx instrument utplacerade på 
strategiska sjukhus i Sverige och Danmark och ett arbete 
pågår för att etablera instrument såväl i Norge. T2 Biosystems 
finns redan representerade i övriga Europa och i en generell 
jämförelse med övriga länders etableringstid har Biotech en 
skyndsam utveckling. Länder som Spanien, Italien, Tyskland, 
Östeuropa påbörjade sin marknadsetablering cirka 1-2 år 
tidigare än Biotech och vid sådan jämförelse följer Biotechs 
utveckling övriga länder, men har samtidigt gått fortare fram. 
Detta indikerar också för framtiden då utvecklingen i övriga 
länder, som tidsmässigt ligger steget före Biotech med ca 1,5 
år, har en positiv utvecklingskurva och som är applicerbar 
för att kunna prognostisera vår egen marknad. Ytterligare 
positiva faktorer är vårt samarbete med strategiska sjukhus 
såsom Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska. Mycket 
av det som sker på Karolinska uppmärksammas av övriga 
aktörer och sjukhus runt om i Europa och får ofta stort 
genomslag. I dagsläget fungerar Karolinska som en av 
Biotechs ambassadörer och de välkomnar övriga sjukhus 
att ta del av deras T2 resultat både genom platsbesök och 
informationsutbyte.

Det har uppstått en del förseningar som vi inte har kunnat 
påverka såsom processen med etiska kommittéer, tempot på 
själva genomförandet av tester och Covid-19 då inhämtning 
av blodprover från patienter med befarad sepsis främst sker 
från intensivvårdsavdelningarna. Dessa avdelningar har sedan 
mars månad helt koncentrerat sig på att hantera pandemin 
med resultatet att antalet blodprov till lab och T2 studier har 
begränsats. Våra ambassadörer på sjukhusen som arbetar 
med T2 har försökt förmå IVA-avdelningarna att nyttja T2 i 
vården av Covid-19 patienter då det har visat sig att flertalet 
intensivvårdade patienter i respirator har visat sig utveckla 
sepsis vilket kan detekteras med T2 Bacteria panelen. Dock 
kräver sådana ändrade och nya vårdinsatser beslut samt 
godkännande gällande nya arbetsrutiner, till exempel som 
hur man ska agera på resultatet, vilket det i nuläget inte 
funnits kapacitet till. Frågan har uppmärksammats och med 
stor sannolikhet kommer sådana rutiner finnas på plats 
efter vården återgår till normalläge där tid för revidering av 
vårdrutiner finns.

På grund av ovanstående förseningar beräknar Karolinska och 
Sahlgrenska vara färdiga med pågående studie under hösten. 
De har redan presenterat positiva resultat från studien på 
seminarium och andra kanaler. Rigs Hospitalet i Köpenhamn 
och Örebro Universitetssjukhus är idag avtalskunder av 
T2 och även Akademiska sjukhuset i Uppsala där ett större 
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forskningsprojekt pågår med T2. Vidare skall ett instrument 
installeras på Skånes Universitetssjukhus i Lund efter 
sommaren. Lund utför blodanalyser för upptagningsområde 
Skåne och blir en viktig strategisk partner i södra Sverige. 
Lund innebär också en geografisk hörnpelare för Biotechs 
strategiska etablering i Sverige. Sammantaget kommer 
Biotech under innevarande år kunna avsluta steg 1 som 
inneburit ett omfattande arbete med att introducera T2 
på marknaden med färdigställda studier åt strategiska 
partners där instrumenten successivt istället kommer övergå 
i rutinanvändande med kommersiella samarbetspartners 
vilket kommer öka både bolagets intäkter och rörelseresultat.

Uppdatering kring bolagets åternoteringsprocess alternativt 
genomförande av en B2B försäljning
Styrelsen har under en längre tid undersökt möjligheten att 
kunna åternotera bolagets aktie på en lämplig handelsplats 
i Sverige eller Norge men har hittills inte haft någon lyckad 
framgång i denna process. Bolaget har på nytt blivit bemött 
med nya utmaningar, varav Covid-19 pandemin har varit en 
utav de senaste, vilket har gjort att processen blivit fördröjd 
på grund av finansiella förändringar och den instabilitet som 
råder i dagens börsklimat. Med bakgrund av detta så har 
styrelsen nu även börjat utvärdera en ren B2B försäljning av 
bolagets underliggande verksamhet i syfte att kunna realisera 
bolagets tillgångar till likvidamedel som sedan kan delas ut till 
bolagets aktieägare. Bolagets huvudägare Capital Conquest 
har historiskt genomfört ett antal B2B försäljningar med 
väldigt goda resultat och därför har bolaget nu beslutat att 
anlitat dem för att utvärdera om en eventuell B2B försäljning 
kan vara ett lyckat alternativ istället för en aktienotering i 
syfte att skapa värde för bolagets befintliga aktieägare. Mer 
information kring denna fråga kommer publiceras så fort 
någon ytterligare information finns tillgänglig.

Biotech-IgG Equity tecknar kommunikationsavtal med 
Holm & Co.
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag 
att bolaget har tecknat ett löpande avtal med Holm & 
Co. AB avseende tjänster inom IR, kommunikation och 
marknadsföring. Holm & Co. kommer löpande att bistå 
bolaget inom såväl strategisk rådgivning som framtagande 
av exempelvis analyser, pressmeddelanden, årsredovisningar 
och marknadskommunikation på svenska och engelska. 
Avtalet omfattar även IR frågor till aktieägare såväl som till 
nya investerare i den omfattning som parterna bedömer 
vara lämpligt både nu och i framtiden. Detta nya avtal ger oss 
möjligheten att kommunicera med våra aktieägare och nya 
investerare på ett mer optimalt sätt utan att det tar fokus från 
vår löpande verksamhet.

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

Biotech-IgG Equity jan-jun
2020

jan-jun
2019

jan-dec
2019

jan-dec
2018

Rörelseintäkter

Nettoomsättning - Biotech-IgG Försäljning 2 250 058,69 3 881 000,00 6 985 764,65 10 866 222,37

Nettoomsättning - Equity Förvaltning 11 923 264,71 6 855 000,00 32 363 066,20 13 221 003,02

Övriga rörelseintäkter -46 182,78 -98 000,00 -18 111,69 931 266,01

Summa rörelseintäkter 14 127 140,62 10 638 000,00 39 330 719,16 25 018 491,40

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -13 858 777,56 -8 886 000,00 -36 028 871,24 -22 301 261,61

Övriga externa kostnader -1 244 958,08 -1 612 000,00 -3 836 469,58 -3 427 676,58

Personalkostnader -415 545,75 -862 000,00 -1 657 449,36 -903 086,87

Av/nedskrivningar av materiella/immateriella/anläggningstillgångar -17 178,00 -15 000,00 -32 442,00 -26 700,00

Övriga rörelsekostnader 0,00 -26 000,00 -28 851,52 -378 492,87

Summa rörelsekostnader -15 536 459,39 -11 401 000,00 -41 584 083,70 -27 037 217,93

RÖRELSERESULTAT -1 409 318,77 -763 000,00 -2 253 364,54 -2 018 726,53

Finansiella poster -71 243,32 327 000,00 231 995,25 -14 968 976,21

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

Resultat efter finansiella poster -1 480 562,09 -436 000,00 -21 355 003,29 2 345 931,26

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

Periodens resultat -1 480 562,09 -436 000,00 -21 355 003,29 2 345 931,26

Resultat per aktie -0,0018 -0,0005 -0,03 0,00

Antal aktier 839 064 527 789 594 714 839 064 527 763 818 168
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Balansräkning

Biotech-IgG Equity 30 jun 30 jun 30 dec

2020 2019 2019

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,00 233 000,00 0,00

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

Materiella anläggningstillgångar 323 629,00 552 000,00 535 669,50

Inventarier, verktyg och installationer 171 795,50 0,00 0,00

Finansiella tillgångar 2 241 850,00 21 936 000,00 2 603 150,00

Summa anläggningstillgångar 2 737 274,50 22 721 000,00 3 138 819,50

Omsättningstillgångar

Varulager 5 000 304,00 5 140 000,00 7 562 949,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 302 993,79 1 361 000,00 433 091,40

Skattefordran 19 066,00 94 000,00 0,00

Övriga fordringar 2 129 095,46 389 000,00 1 975 202,13

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 510 168,50 501 000,00 549 514,37

Kassa och bank 1 420 669,36 3 870 000,00 1 385 579,34

Summa omsättningstillgångar 9 382 297,11 11 355 000,00 11 906 336,24

Summa tillgångar 12 119 571,61 34 076 000,00 15 045 155,74
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Biotech-IgG Equity 30 jun
2020

30 jun
2019

30 dec
2019

Eget kapital

Aktiekapital 8 390 644,90 7 896 000,00 8 390 644,90

Ej registrerat aktiekapital 8 298 868,71

Övrigt tillskjutet kapital 15 901 303,94 16 561 000,00 24 409 986,23

Förgående årsresultat -21 355 003,29

Periodens resultat -1 480 562,00 -436 000,00 -21 355 003,29

Emissionskostnader -136 981,00 -136 000,00 -136 981,00

Summa eget kapital 9 618 271,26 23 885 000,00 11 308 646,84

Långfristiga skulder

Avsättningar 0,00 0,00 487 449,00

Övriga krediter och obligationslån 1 150 000,00 1 295 000,00 1 109 124,83

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 388 035,35 939 000,00 1 111 274,77

Övriga skulder 1 077 089,00 7 912 000,00 898 216,30

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -113 824,00 45 000,00 130 444,00

Summa avsättningar och skulder 1 351 300,35 8 896 000,00 3 736 508,90

Summa eget kapital och skulder 12 119 571,61 34 076 000,00 15 045 155,74

Balansräkning (forts.)
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Bolagsordning antagen 9 nov 2017

§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 2020
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, 4 september 2020

Johan Lee Backman
Verkställande direktör

Glenn Renhult
Styrelseordförande

Stefan Nyman
Styrelseledamot

Hans Larnefeldt
Styrelseledamot


