
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

• Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 35 599 tkr (-4 512 tkr) 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 919 tkr (-4 512 tkr) 

• Resultatet innan finansiella poster uppgick till -655 tkr (-3 610 tkr) 

• Nettoomsättningen uppgick till 5 607 tkr (19 483 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till 0,005 kr (-0,004 kr)  

• Vid periodens slut uppgick likvida medel till 517 tkr (599 tkr)

• Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 256 091 tkr (9 088 tkr) 

• Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 6 696 095 851 st (839 064 527 st)

Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver 
primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. 
Bolaget har cirka 4 000 aktieägare. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på 
hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

2021-01-01 - 2021-12-31
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Ordförande har ordet
2021 har varit ett väldigt händelserikt år och detta i både gott och ont 
då covid-19 har påverkat oss alla på olika sätt. Vi har dock gjort vårt 
bästa från bolagets sida att vidhålla vår tillväxtmodell och samtidigt 
uppnå ett positivt rörelseresultat i respektive verksamhetsdel. 
Årsresultatet för verksamhetsåret 2021 blev i linje med styrelsens 
uppsatta resultatmål, och vi ser redan nu en hög tillväxt under första 
kvartalet 2022.

Bolaget genomförde under året en väldigt lyckad företrädsemission 
som tillförde bolaget cirka 78 Mkr. Därutöver så genomfördes en 
riktad nyemission som ytterligare tillförde bolaget cirka 7 Mkr före 
emissionskostnader. Bolagets finansiella ställning har därmed stärkts 
väsentligt och vi står därför väl rustande inför de kommande åren med 
en stark balansräkning. Resultatet efter finansiella poster och skatt 
uppgick till 35 599 tkr, och summa tillgångar uppgick till 256 091 tkr 
per den sista december 2021 vilket jag tycker talar sitt tydliga språk. 
Rörelseresultatet får även en positiv skatteeffekt då den operativa 
verksamheten är numera även vinstdrivande. 

Bolaget har även under året tecknat flera nya avtal, bland annat med 
Karolinska Sjukhuset i Stockholm och med Örebro Sjukhus vilket 
både kommer ha en stor betydelse för vår tillväxt de kommande 
åren, men framför allt för vårt rörelseresultat. Vår uppskattning är att 
försäljningen kommer öka till cirka 25–28 Mkr för verksamhetsåret 
2022 vilket ska jämföras med 5,6 Mkr i försäljning under 2020.

Bolaget bedriver sedan 2021 även en omfattande 
förvaltningsverksamhet genom förvärvet av koncernbolaget Capital 
Conquest AB (publ) vilket kommer bidra till ett ökat rörelseresultat 
under 2022.

Arbetet med att slutföra fusionen med koncernbolaget Capital 
Conquest AB (publ) är i sin slutfas och vi kommer tillskriva samtliga 
aktieägare i Capital Conquest AB (publ) inom kort med ytterligare 
information om sammanslagningen av våra två koncernbolag.

Under verksamhetsåret 2022 har vi valt att lägga vårt fokus på tillväxt, 
lönsamhet och utdelning i syfte att skapa en så hög direktavkastning 
som möjligt för bolagets aktieägare, samtidigt som vi även undersöker 
möjligheten för en notering av bolagets aktie. Alternativt genom en 
strukturaffär där resultatet blir det samma för bolagets aktieägare.

Avslutningsvis så vill jag tacka alla gamla så väl som nya aktieägare för 
ert stöd under 2021. Tillsammans bygger vi ett lönsamt tillväxtbolag!

Glenn Renhult
Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ) 
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Viktiga händelser under 2021
Bolaget tecknar en avsiktsförklaring med Skånes universitetssjukhus
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har ingått en avsiktsförklaring med Skånes 
universitetssjukhus i Lund att genomföra en så kallad ”proof of concept” studie med 
instrumentet T2Dx. Studien kommer genomföras under första halvåret med ett begränsat 
antal tester för att utvärdera möjligheten att implementera instrumentet på deras olika 
avdelningar, vilket är ett standardförfarande för att införa ett nytt instrument på sjukhuset.

Utökat produktsortiment med Covid-19 tester till universitetssjukhus
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har genom ett fördjupat samarbete med våra 
leverantörer utökat vårt produktsortiment och erbjuder nu även Covid-19 Multiplex RT-PCR 
tester till universitetssjukhusen i både Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kommuniké från Biotech-IgG Equity extra stämma 2021-01-25
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att förvärva 81% av aktierna i 
Capital Conquest AB (publ). Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att sälja 
samtliga aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ) till Hugo & Partner AB som Capital Conquest 
AB (publ) innehar per den 25/1 – 2021. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag 
att emittera preferensaktier till Hugo & Partner AB till beloppet 40 Mkr. Stämman beslutade 
även att godkänna styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier och 
teckningsoptioner vilket kan inbringa högst 78 Mkr.

Huvudägare ökar sitt innehav i Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) största aktieägare och tillika styrelseordförande 
i bolag har utökat sitt innehav med att förvärva ytterligare 13.828.333 b-aktier genom sitt 
holdingbolag Hugo & Partner AB. Deras innehav i bolaget uppgår nu till 378.378.044 aktier, 
vilket motsvarar en kapitalandel på ca 37% och 47% av rösterna i bolaget.

Biotech-IgG Equity företrädesemission övertecknad (84,7 Mkr)
Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 11 december 2020 och godkändes av 
en extra bolagsstämma den 25 januari 2021. Utfallet visar att totalt 1 397 718 700 units, 
motsvarande cirka 54,90 % procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av 
teckningsrätter. Därtill tecknades totalt 1 428 322 666 units, motsvarande cirka 56,10% 
procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen beslutade även 
att genomföra en riktad nyemission till strategiska investerare vilket tillförde bolaget 
omkring 8,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter räkenskapens utgång
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Biotech-IgG Equity AB (TO 1)
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av 
utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 31 januari avslutades nyttjandeperioden för 
teckningsoptioner, TO1. Totalt nyttjades 3 289 671 048 optioner, vilket motsvarar cirka 63% 
av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader.
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Aktien och ätarstruktur

Aktieägare per den 2021-12-31 A-aktier B-aktier Andel Röster

Hugo & Partner AB 1 029 262 333 2 434 120 571 51,72% 79,74%

The Path Less Travelled AB 1 268 915 209 18,95% 7,95%

R25 Invest AB 205 333 332 3,07% 1,29%

Hans Larnefeldt 201 233 287 3,01% 1,26%

Ekdahls kontorsservice AB 145 303 030 2,17% 0,91%

Joakim Sellgren 125 509 732 1,87% 0,79%

Henrik Johansson inklusive juridisk person 120 000 000 1,79% 0,75%

Stefan Nyman 72 589 933 1,08% 0,45%

Tellit AB 48 799 666 0,73% 0,31%

Star Finance AB 33 333 332 0,50% 0,21%

Övriga 1 011 695 426 15,11% 6,34%

Totalt 1 029 262 333 5 666 833 518 100,00% 100,00%

• Market cap uppgick till 120,5 Mkr per den 2022-01-31
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,026 SEK 
• Antalet stamaktier uppgår totalt till 6 696 095 851 st
• Antalet preferensaktier uppgår totalt till 266 666 667 st
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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 
planeringsoch 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 BiotechIgG Equity vilket alla 
investerare bör vara medvetna om vid sin investering 
i bolaget.
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Resultaträkning

RÖRELSENS INTÄKTER 2020 2021

Nettoomsättning 19 656 070,95 5 537 147,72

Övriga rörelseintäkter -172 140,24 70 650,61

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 19 483 930,71 5 607 798,33

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -18 701 816,09 -2 577 782,27

Övriga externa kostnader -3 469 747,13 -3 041 995,13

Personalkostnader -867 042,92 -518 215,74

Avskrivningar -55 509,00 -69 498,00

Övriga rörelsekostnader 0,00 -52 722,27

Finansiella poster -901 819,91 12 574 857,28

Skatt 0,00 23 680 436,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -23 995 935,05 29 995 079,87

Årets resultat 4 512 004,34 0,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 35 602 878,20
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TILLGÅNGAR 2020-12-31 Perioden 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,00 48 000 000,00 48 000 000,00

Materiella anläggningstillgångar 457 093,50 210 272,00 667 365,50

Finansiella anläggningstillgångar 220 000,00 190 622 013,00 190 842 013,00

Summa anläggningstillgångar 677 093,50 238 832 285,00 239 509 378,50

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 1 665 041,00 0,00 1 665 041,00

Kortfristiga fordringar 6 146 484,88 8 252 979,79 14 399 464,67

Kassa och bank 599 862,08 -81 941,59 517 920,49

Summa omsättningstillgångar 8 411 387,96 8 171 038,20 16 582 426,16

SUMMA TILLGÅNGAR 9 088 481,46 247 003 323,20 256 091 804,66

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital -5 184 703,01 -169 213 025,87 -174 397 728,88

Långfristiga skulder -1 150 000,00 1 150 000,00 0,00

Kortfristiga skulder -2 753 778,45 -43 337 419,13 -46 091 197,58

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER -9 088 481,46 -211 400 445,00 -220 488 926,46

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 35 602 878,20 35 602 878,20

Balansräkning
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING, antagen den 9 november 2017

Biotech-IgG Equity 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 2021
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)
Göteborg, 31 mars 2022

Johan Lee Backman
Verkställande direktör

Glenn Renhult
Ordförande

Hans Larnefeldt
Styrelseledamot

Stefan Nyman
Styrelseledamot


