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Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med cirka 3 000 aktieägare som har 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 är ett svensk publikt aktiebolag bildat i Sverige den 12 januari 1996 och registrerat vid Bolagsverket den 14 februari 1996. 
Bolagets företagsnamn är Biotech-IgG Equity AB och firmanamnet registrerades den 27 juni 2011. Bolagets organisationsnummer 
är 556529–6224 och dess LEI-kod är 549300WKV20DQIJBHK26. Bolaget har sitt säte och bolagsstämma ska också hållas 
i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 
Bolagets huvudkontor och besöksadress är c/o Modern Ekonomi, Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg, mejl: ir@biotech-igg.
com, hemsida: www.biotech-equity.se. Postadressen är Box 4211, 171 04 Sundbyberg.

Biotech-IgG Equity AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Biotech IgG A/S (under avveckling) och det till 81 procent ägda 
Capital Conquest AB. Styrelsen har beslutat att Capital Conquest ska fusioneras med Biotech. Årsstämman i Capital Conquest 
den 29 januari 2021 godkände att dess aktie fusioneras med Biotech. Capital Conquest AB är ett investmentbolag som bedriver 
egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. 
Dotterbolaget Biotech IgG A/S var ett försäljningsbolag för Bolagets produkter i Danmark men som nu likvideras. 

Biotechs primära produkt är T2Dx instrumentet som Bolaget från T2 Biosystem i USA har erhållit distributionsrättigheter på de 
svenska, danska, norska, finska och isländska marknaderna för. Utöver T2Dx har Biotech även distributionsrättigheter för produkter 
från andra enligt styrelsens uppfattning marknadsledande medicinbolag och därigenom en kompletterande produktportfölj.

Med hjälp av T2Dx instrumentet kan sjukhusen upptäcka följdsjukdomen sepsis som bland annat har upptäckts hos coronapatienter. 
Med instrumentet kan även candida upptäckas i ett tidigt skede. Instrumentet är enligt styrelsens bedömning unikt och kan 
sannolikt inte jämföras med någon annan produkt eftersom provresultat kan ges under 5–7 timmar. T2Dx instrumentet är på så vis 
en revolutionerande produkt för sjukhusen när kötiden sänks och möjligheten till att hjälpa fler patienter ökar.

Bolagets samarbetspartner T2 Biosystem har även nyligen meddelat att de håller på att lägga till 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 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.

Styrelsen ser ett växande Intresse för T2Dx instrumentet. Förnärvarande förs dialoger med ett flertal intressenter avseende 
ytterligare implementering av instrumentet i Sverige, Norge och Danmark. Att implementera ett nytt instrument medför alltid 
risker och utmaningar och med den rådande Coronapandemin blir expansionen givetvis mer komplicerad eftersom sjukhusens 
alla resurser läggs på hantering och vård av patienter. Det här har krävts att bolaget, likt många andra aktörer, behövt stå tillbaka. 
Därför har de målsättningar som planerades att utföras under 2020 behövts skjutas på till nästkommande år. Målsättningen för 
bolaget under 2021 är att utöka med 5–10 nyetableringar vilket kommer att ha stor betydelse. 

Förutom Karolinska Universitetssjukhus och Helsingfors Universitetssjukhus har bolaget långsiktiga samarbeten med flera 
sjukhus runt om i Norden så som Oslo Universitetssjukhus, Reykjaviks Universitetssjukhus, Uppsala Universitetssjukhus, Örebro 
Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Lunds Universitetssjukhus och Rigshospitalet i Danmark.

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 Bolagets 
samarbete med strategiska sjukhus såsom Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska. Styrelsen har noterat att 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.

KORT OM BIOTECH

BIOTECHS VERKSAMHET

Syftet med Erbjudandet är främst att stärka dess rörelsekapital inklusive att förstärka Bolagets finansiella ställning i syfte att kunna 
bibehålla de finansiella placeringarna hos Capital Conquest samt därutöver att möjliggöra en accelererad marknadsetablering av 
Bolagets produkter och att kunna expandera produktportföljen Styrelsen anser inte att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för 
de aktuella behoven de kommande 12 månaderna utan att avyttra finansiella placeringar hos Capital Conquest, vilket styrelsen vill 
undvika. Styrelsen bedömer dock att nyemissionsbeloppet tillför tillräckligt rörelsekapital för Bolagets planer. 

MOTIV TILL ERBUDANDET



Biotechs affärsverksamhet står på två verksamhetsben. Det ena är försäljning av förnödenheter och testutrustning till sjukvården. 
Det andra är kapitalförvaltning genom direkt och indirekta investeringar i noterade och onoterade bolag samt en aktiv kortsiktig 
tradingverksamhet. Bolaget respektive verksamhetsgrenar drivs av en liten effektiv organisation med ett fåtal medarbetare. Samtidigt 
som den organisationens begränsade omfattning ger ett agilt uppträdande är det också en risk för Bolaget om nyckelpersoner 
slutar och även en begränsning för expansion. Målsättningen för bolaget under 2021 är att utöka med 5–10 nyetableringar av T2DX 
instrument och att inom 3 år nå en kundbas på cirka 25–30 instrument. Finansiellt har koncernen med Biotech som moderbolag 
som mål att uppnå en avkastning på eget kapital om 15% per år genom att ha en god kapitalstruktur fördelat mellan primärt och 
sekundärt kapital för att därmed uppnå en hög avkastning på eget kapital. Under förutsättning att Bolaget utvecklas positivt är 
det styrelsens avsikt att lägga fram en utdelningspolicy att 80% av årets resultat ska delas ut om Bolagets situation medger en 
sådan utdelning. Bolagets affärsmodell bygger på att skapa ett långsiktigt starkt kassaflöde samt identifiera, analysera, genomföra, 
utveckla och realisera bolagets olika investeringar.

BIOTECHS AFFÄRSMODELL, STRATEGI OCH MÅL

Biotech har återförsäljaravtal eller licensavtal för de produkter som Bolaget tillhandahåller till sjukvårdssektorn. 

DISTRIBUTIONSRÄTTER

FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET

MARKNADSBESKRIVNING

Bolaget finansierar sin verksamhet, inklusive sin växande marknadsetablering från en mängd olika källor, inklusive försäljning av 
produkter, nyemissioner och lån. Per den 30 september 2020 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 0,5 MSEK. Genom förvärvet 
av Capital Conquest tillförs den nya koncernen lite drygt 60 miljoner kronor i snabbt försäljningsbara finansiella placeringar. Sådana 
placeringar kan avyttras i syfte att överbrygga underskott i rörelsekapitalet till dess den underliggande verksamheten generar 
likvidmässigt överskott. Styrelsen ser dock helst att de finansiella placeringarna bibehålls och att realiserade värden återinvesteras 
i syfte att skapa en långsiktigt och stabil avkastning till gagn för Bolaget såväl som för dess ägare. För att skapa en tillräcklig 
kapitalbuffert till täckande av temporära underskott i rörelsekapitalet samt utrymme för expansion av Bolagets verksamhet 
genomför Bolaget Erbjudandet. 

Biotechs marknad är flerdimensionell med dels produkter till sjukvården, dels aktiv kortfristig kapitalförvaltning samt långsiktiga 
investeringar i andra företag. Marknaden för produkter till sjukvården kännetecknas av omfattande central utvärdering hos 
sjukvården av Biotechs produkter varefter upphandling av godkända produkter sker delvis konkurrensutsatt genom förfrågan ”RFI” 
från sjukhusförvaltningen. Det innebär att införsäljningstiden för nya produkter är lång och Biotech måste vara berett att finansiera 
sig intill dess produkter godkänts och upphandlats av sjukvården. Förhållandet med utvärdering av produkterna är likartad i alla 
nordiska länder även om sjukvårdssystemet kan skilja sig åt i övrigt. 

Bolaget bedriver idag en försäljningsverksamhet i Norden där marknadspotentialen att ta nya marknadsandelar för Bolaget 
bedöms vara mycket god under de kommande 12 - 24 månaderna. Totalt finns de idag ca 250 sjukhus i Sverige, Norge, Danmark, 
Island och Finland vilket skapar goda förutsättningar för Bolaget att expandera. Bolagets största försäljning hittills har gjorts i Sverige 
där bolaget har avtal med de 5 största sjukhusen gällande blodanalys instrumentet T2Dx och för samtidigt dialoger ytterligare ett 
antal sjukhus för etablering av nya instrument. Kapitaltillskottet från det aktuella Erbjudandet kommer ge Bolaget möjligheten att 
expandera i en betydligt högre takt än tidigare då den nuvarande sälj organisationen kommer kunna förstärkas med ytterligare 
spetskompetens. Bolaget kommer även få möjligheten att i framtiden kunna expandera till nya marknadsområden runt om i 
Europa där vi ser möjligheten att sälja bolagets produkter och tjänster.

Biotechs kapitalförvaltningsverksamhet sker över nordisk reglerad marknad eller handelsplattform för aktier och aktierelaterade 
instrument. Marknaden är öppen och transparant för alla deltagande aktörer och medför inga särskilda begräsningar eller fördelar 
för Biotech. Kapitalförvaltningen genom långsiktiga innehav sker normalt genom investeringar i aktier handlade på en reglerad 
marknad eller handelsplattform. Investeringarna är tillgängliga för Biotech på samma sätt som för övriga deltagare i marknaden.

Tillsammans bygger vi ett bolag 
med tillväxt och lönsamhet

”



Den som på avstämningsdagen den 14 maj 2021 är registrerad 
som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna 
Units i Erbjudandet. Innehav av en (1) aktie oavsett slag 
på avstämningsdagen den 14 maj 2021 berättigar till fem 
(5) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till en (1) Unit 
bestående av 2 (2) nya aktier av serie B och två (2) vederlagsfria 
teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) vederlagsfria 
teckningsoptioner av serie TO2.  Härutöver erbjuds aktieägare 
och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse 
om teckning av Units.

Företrädesrätt till teckning

Teckningskurs 

Teckningskursen är 0,030 SEK per Unit motsvarande 0,015 SEK 
per aktie. 

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är 
berättigad att erhålla uniträtter är den 14 maj 2021. 

Uniträtter

Rätten att teckna Units utövas med stöd av uniträtter. För varje 
aktie i Bolaget oavsett slag som innehas på avstämningsdagen 
erhålls fem (5) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till teckning 
av en (1) ny Unit bestående av två (2) nya aktier av serie B och 
två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) 
vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.  

Handel med uniträtter

Bolaget anordnar inte någon organiserad handel i uniträtter 
utan respektive aktieägare har själv att genomföra sådana 
överlåtelser med stöd av bank eller annan förvaltare som 
handlägger förmedling av köp eller försäljning av uniträtter. 
Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända 
sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår 
normalt courtage. 

Teckningstid 

Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av uniträtter 
ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 18 
maj – 1 juni 2021. Observera att uniträtter som inte utnyttjas 
blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed 
sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från 
respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. 
För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste de 
antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 1 juni 2021 
eller säljas senast den 27 maj 2021. Styrelsen för Bolaget äger 
rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och 
betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden 
offentliggörs genom pressmeddelande senast den 1 juni 2021. 

Teckning utan stöd av uniträtter

Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske 
under samma period som anmälan om teckning av Units med 
stöd av uniträtter, det vill säga under perioden 18 maj – 1 juni 

2021. Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter 
ska styrelsen besluta om tilldelning av Units utan stöd av 
uniträtter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de 
personer som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter 
och som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om 
tecknaren var aktie ägare på avstämningsdagen eller inte, och 
vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet 
utnyttjande uniträtter, och i den mån detta inte kan ske ska 
tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske 
till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter 
och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya Units som 
anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta 
inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska 
tilldelning av resterande Units ske till de investerare som lämnat 
emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive 
emissionsgarants emissionsgaranti.

Handel med BTU

Bolaget anordnar inte någon organiserad handel i BTU utan 
respektive aktieägare har själv att genomföra sådana överlåtelser 
med stöd av bank eller annan förvaltare som handlägger 
förmedling av köp eller försäljning av BTU. Vid sådan handel 
utgår normalt courtage. Den som önskar köpa eller sälja BTU 
ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare fram 
till dess att Bolagsverket har registrerat Erbjudandet. Denna 
registrering beräknas ske vecka 27, 2021.

Offentliggörande av Erbjudandets utfall

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom 
pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 8 juni 2021.

Emissionskostnader

Biotechs kostnader för Erbjudandet bedöms uppgå till högst 3 
miljoner SEK. Courtage utgår inte för den enskilda investeraren.

Utspädning

Vid full teckning av Units kommer antalet aktier efter registrering 
av Erbjudandet hos Bolagsverket att uppgå till 6 264 186 228. 
Jämfört med antalet aktier vid tidpunkten för Erbjudandet om 
1 044 031 038 innebär det en utspädning om ca 83,4 %.

Teckningsoptioner TO2

Fem (5) teckningsoptioner TO2 berättigar till teckning av 
en (1) nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 
2022-08-01 – 2022-08-31 till ett teckningspris om 0,020 SEK. 
Sammanlagt kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning 
med stöd av TO1.

Teckningsoptioner TO1

Fem (5) teckningsoptioner TO1 berättigar till teckning av en (1) 
nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 2022-01-
01 – 2022-01-30 till ett teckningspris om 0,018 SEK. Sammanlagt 
kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO1.



Uppskattat nettobelopp till följd av Erbjudandet och användning av likviden

Garantiavtal

Rådgivare, Intressen och Intressekonflikter

Vid full teckning av aktier i Erbjudandet tillförs Biotech cirka 78 miljoner SEK.  Emissionskostnaderna beräknas högst uppgå till 
3 miljoner SEK. Nettolikviden från emissionen om cirka 75 miljoner SEK efter transaktionskostnader bedöms som tillräckligt för 
att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov såväl som accelerationen av Bolagets marknadsetablering och avses disponeras enligt 
följande prioritetsordning av huvudaktiviteter och uppskattad omfattning: 

I första hand för förstärkning av rörelsekapital cirka 20 miljoner SEK 
Därefter för expansion av marknadsandelar cirka 20 miljoner SEK
Slutligen för investering i nya intäktsgrenar cirka 35 miljoner SEK

Garantiavtal finns för drygt 43 procent av Erbjudandet och teckningsförbindelserna om drygt 57 procent. Det innebär att 100 
procent av Erbjudandet omfattas av fasta förbindelser att teckna sig i Erbjudandet. I händelse av att garantierna inte infrias fullt 
ut kommer förstärkning av rörelsekapitalet för den aktuella verksamheten att prioriteras. Överskjutande medel kommer då att 
fördelas proportionellt mellan de övriga åtgärderna i uppställningen. Skulle garantierna inte infrias i erforderlig utsträckning 
eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kommer Bolaget behöva genomföra ytterligare 
kapitalanskaffningar i syfte att undvika att avyttra finansiella placeringar för att förstärka rörelsekapitalet. Kapitalanskaffningarna 
skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission eller lån eller annat tillskott från Bolagets ägare. 

Mangold Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i Erbjudandet och ASTRA Advokater dess juridiska rådgivare. Ingendera 
av dessa äger aktier i Bolaget men har och kan framgent komma att tillhandahålla olika finansiella, investerings-, kommersiella, 
juridiska och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, kontant ersättning. Det föreligger 
inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden 
gentemot Biotech och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
har dock finansiella intressen i Bolaget till följd av deras direkta eller indirekta innehav av aktier i Bolaget. Hugo & Partners AB, som 
ägs av styrelseledamoten Glenn Renhult, har som tecknare av preferensaktier i Biotech till ett nominellt belopp om 40 miljoner 
SEK ett intresse av att Biotechs resultat och ställning utvecklas gynnsamt och möjliggör att Bolaget framgent på förfallodagen 
2024 kan återbetala preferensbeloppet. Styrelseledamöterna Stefan Nyman, Hans Larnefeldt och Glenn Renhult äger var för sig 
aktier i Bolaget. Utöver nämnda parters intresse att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt, bedöms det inte föreligga några 
ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska 
eller andra intressen i Erbjudandet.



Få patienter på rätt behandling snabbare

Mycket exakta resultat inom 3-5 timmar

Reducerar kostnader

Minskad dödlighet vid snabb behandling
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