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Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
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. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan 
www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

 
Företaget har sitt säte i Göteborgs kommun.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
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 6,4 miljoner 
kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Bolaget har även ett latent skatteunderskott som uppgår till 117,5 MSEK vilket innebär att bolaget kan 
uppvisa en vinst på motsvarande belopp utan att behöva betala bolagsskatt på resultatet. 

 

Resultatet har även under året 2021 påverkats negativt av Covid 19.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Biotech-IgG Equity AB (TO 1). Biotech-IgG Equity AB (publ) 
(”Biotech” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet 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.

Kommuniké från Biotech-IgG Equity extra stämma 2022-04-01. Stämman beslutade att välja ny revisor. 
Till nytt revisionsbolag valdes BDO Mälardalen AB och till huvudansvarig revisor Erik John-David 
Larsson.

 
Ägarförhållanden
 
Bolagets huvudägare är Hugo & Partner AB med en ägarandel om cirka 52% av kapitalet exklusive 
registreringen av TO1 som ökar dess innehav till cirka 55% av kapitalet under våren 2022.
 
Ordföranden 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 6,4 Mkr före 
emissionskostnader. Bolagets finansiella ställning har därmed stärkts väsentligt och vi står därför väl 
rustande inför de kommande åren med en stark balansräkning.

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 kunna slutföra en konsolidering av koncernbolaget Capital Conquest AB (publ) är i sin 
slutfas och vi kommer tillskriva samtliga minoritetsaktieägare i Capital Conquest AB (publ) inom kort 
med ytterligare information om sammanslagningen. 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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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Resultat efter finansiella poster 2 996 -4 512 -2 231 -16 509
Soliditet (%) 73,9 57,0 72,5 67,9
Avkastning på eget kap. (%) 1,7 neg neg neg
Nettoomsättning 5 537 19 656 39 137 24 298
Eget kapital 128 883 5 184 9 857 23 160
Årets kassaflöde ( tkr) -78 -606 -351 -1 711

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
 
Förändring av eget kapital (Tkr)

Aktie- Ej regist. Emissions Överkurs Balanserat Årets Totalt
kapital aktiekap. kostnader fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 8 391 8 299 -297 18 927 -25 623 -4 512 5 185

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:
   Balanseras i ny räkning     -4 512 4 512 0
Nyemission 61 237 -8 299  73 047   125 985
Emmisionskostnad   -4 533    -4 533
Årets resultat     2 246 2 246
Belopp vid årets utgång 69 628 0 -4 830 91 974 -30 135 2 246 128 882

      
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
fri överkursfond 91 974 045
ansamlad förlust -34 965 219
årets vinst 2 245 825

59 254 651
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 59 254 651

59 254 651
 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Nettoomsättning 2 5 536 19 657
Övriga rörelseintäkter 71 -172
Summa rörelseintäkter 5 607 19 485

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -2 673 -18 702
Övriga externa kostnader 3, 4 -3 097 -3 470
Personalkostnader 5 -518 -867
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -69 -56
Summa rörelsekostnader -6 357 -23 095
Rörelseresultat -750 -3 610

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -223 -800
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 8 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 750 10
Räntekostnader och liknande resultatposter -539 -112
Summa finansiella poster 2 996 -902
Resultat efter finansiella poster 2 246 -4 512

Resultat före skatt 2 246 -4 512

Årets resultat 2 246 -4 512
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 625 381
Inventarier, verktyg och installationer 7 42 76
Summa materiella anläggningstillgångar 667 457

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 8 151 331 200
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 5 750 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 157 081 220
Summa anläggningstillgångar 157 748 677

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 1 665 1 665

1 665 1 665

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 064 638
Fordringar hos koncernföretag 13 036 4 529
Övriga fordringar 40 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 259 479
Summa kortfristiga fordringar 14 399 6 146

Kassa och bank 518 600
Summa omsättningstillgångar 16 582 8 411

SUMMA TILLGÅNGAR 174 330 9 088
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 69 628 8 391
Ej registrerat aktiekapital 0 8 299
Summa bundet eget kapital 69 628 16 690

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 91 974 18 927
Balanserad vinst eller förlust -34 965 -25 920
Årets resultat 2 246 -4 512
Summa fritt eget kapital 59 255 -11 505
Summa eget kapital 128 883 5 185

Långfristiga skulder
Obligationslån 11 0 1 150
Summa långfristiga skulder 0 1 150

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 073 635
Skulder till koncernföretag 38 965 0
Övriga skulder 3 182 1 911
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 227 207
Summa kortfristiga skulder 45 447 2 753

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 174 330 9 088
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 246 -4 512
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 69 855
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 2 315 -3 657

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 0 6 025
Förändring av kundfordringar -426 -208
Förändring av kortfristiga fordringar -7 827 -2 946
Förändring av leverantörsskulder 2 438 -476
Förändring av kortfristiga skulder 39 710 1 143
Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 210 -119

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -279 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -156 311 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -156 950 0

Finansieringsverksamheten
Nyemission 121 452 0
Årets amorteringar -1 150 -487
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120 302 -487

Årets kassaflöde -78 -606

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 600 1 386
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel -4 -180
Likvida medel vid årets slut 518 600
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Noter
Tkr
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20% per år
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån marknadsvärdetsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget 
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
marknadsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt. 
 
Leasingavtal
Företaget har inga väsentligen finansiella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas således som  
operationella leasingavtal vilket innebär att leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.
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Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 
3§ upprättas ingen koncernredovisning.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt). 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Eget kapital 
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår.
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Not 1 Transaktioner med närstående
Under år 2021 så har bolaget hyrt en kontorslokal av Glenn Renhult för en kostnad av 21.000 kr i 
månaden, varav den samlade kostnaden uppgick till totalt 252.000 kr för året. Bolaget har även ingått ett 
särskilt kreditfacilitetsavtal med Glenn Renhult för att säkerställa ytterligare 3,2 Mkr i rörelsekapital och 
bolaget har erlagt en kreditavgift på 104.000 kr för detta avtal. 

Hugo & Partener AB som kontrolleras av styrelseordföranden Glenn Renhult har under år 2021 
fakturerat bolaget för konsulttjänster till ett belopp om 36.135 kr samt även erlagt en emissionsgaranti 
till bolaget om totalt 1.870.000 kr enligt avtal till företrädemission som genomfördes under 2021.  

Carinova AB som kontrolleras av styrelseledamot Stefan Nyman har under år 2021 fakturerat bolaget 
konsult och försäljningstjänster till ett belopp om 320.000 kr. 

Dalercalia som kontrolleras av styrelseledamoten Hans Larnefeldt har under år 2021 har fakturerat 
bolaget konsult och represetationstjänster (sjukhus besök mm) till ett belopp om 250.000 kr
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2021 2020

Nettoomsättningen per intäktsslag
Försäljning produkter 5 537 7 077
Aktieförsäljning 0 12 579

5 537 19 656

 
 
Not 3 Leasingavgifter
Operationell leasing, ink. hyra för lokal

Leasingavg, årets kostnad 1 303 1 241
Summa 1 303 1 241

De mest väsentliga hyresavtalen avser hyresavtal för lokaler och leasingavgifter för tjänstebil.
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Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.
 

2021 2020

  
Revisionsuppdrag 90 43

90 43

Bringer Revision AB  
Revisionsuppdrag 90 43

90 43

 
Not 5 Anställda och personalkostnader

2021 2020

Medelantalet anställda
Kvinnor 0 0
Män 2 2

2 2

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 0 0
Övriga anställda 371 624

371 624

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 116 155

116 155

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 487 779

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen  % 100 %
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Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 423 423
Inköp 280 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 703 423

Ingående avskrivningar -42 -21
Årets avskrivningar -35 -21
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 -42

Utgående redovisat värde 626 381

 
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 172 172
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 172 172

Ingående avskrivningar -95 -61
Årets avskrivningar -34 -34
Utgående ackumulerade avskrivningar -129 -95

Utgående redovisat värde 43 77

 
Not 8 Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 0
Inköp 151 353 20
Försäljningar -20 0
Omklassificeringar 17 245  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 168 598 20

Ingående nedskrivningar 0 0
Omklassificeringar -17 045  
Årets nedskrivningar -223  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 268 0

Utgående redovisat värde 151 330 20

Omklassificering har skett mellan långfristiga värdepappersinnehav till andelar i koncernföretag p g a 
förvärv under året.
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Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 245 17 245
Inköp 2 000 20
Omklassificeringar -17 245  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 000 17 265

Ingående uppskrivningar 17 045 -16 245
Omklassificeringar -17 045  
Årets uppskrivningar 3 750  
Årets nedskrivningar  -800
Utgående ackumulerade uppskrivningar 3 750 -17 045

Utgående redovisat värde 5 750 220

Omklassificering har skett till aktier i dotterbolag
 
 
 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 0 96
Övriga interimsfordringar 259 384

259 480

 
Not 11 Obligations lån
Obligations lån är från Biotech IgG Equity AB ( publ) till samtliga fordringshavare på företaget.
 

2021-12-31 2020-12-31

Obligation 1-20211110 0 -1 150
0 -1 150
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Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterlöner 105 108
Upplupna sociala avgifter 24 24
Upplupna utgiftsräntor 54 20
Övriga upplupna kostnader 45 55

228 207

 
 
Göteborg  enligt elektronisk signatur
 
 
 

Hans Larnefeldt Stefan Nyman
Ledamot Ledamot

Glenn Renhult Johan Lee Backman
Ordförande VD

 
 
Revisorspåteckning
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats enligt elektronisk signatur
 
BDO Mälardalen AB
 
 

John Larsson   
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) 

Org.nr. 556529-6224 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Biotech-IgG 

Equity AB (publ) för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Biotech-IgG Equity AB (publ)s finansiella 

ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 

delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 

oberoende i förhållande till Biotech-IgG Equity AB (publ) enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan 

revisor vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat en 

revisionsberättelse daterad 28 juni 2021 med omodifierade 

uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde 

enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen eller underrättelse enligt 9 kap. 

23 a § aktiebolagslagen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 

något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för  

 

 

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 

som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 

interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 

grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Biotech-IgG Equity AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 

Vi är oberoende i förhållande till Biotech-IgG Equity AB (publ) 

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 

ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 

och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 

bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

Anmärkning 

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt 

att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex 

månader efter räkenskapsårets utgång. 

 

Stockholm datum enligt elektronisk signering          

 

BDO Mälardalen AB 

 

 

John Larsson 

Auktoriserad revisor 
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       /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/HkoHDSrnc
       JOHAN
       LEE BACKMAN
       johan.lee.backman@biotech-igg.com
       198805266296
       1988/05/26
       83.249.240.66
     
    
     198805266296
     2022-07-20T09:15:23.316Z
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/HkoHDSrnc
     JOHAN
     LEE BACKMAN
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-07-20T09:40:10.611Z
    SklorvrB25
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      95.193.66.217
      2022-07-20T09:40:10.592Z
    
     SklorvrB25
     2022-07-20T09:40:10.592Z
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/SklorvrB25
     /envelopes/H1qHPHS2q
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/SklorvrB25
     Glenn
     Renhult
     95.193.66.217
   
  
   
    signature.created
    2022-07-20T09:40:33.271Z
    BJlqBPSr2c.d244500e-3197-4812-98c7-50149b394cbc
    
     BJlqBPSr2c.d244500e-3197-4812-98c7-50149b394cbc
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c/signatures/BJlqBPSr2c.d244500e-3197-4812-98c7-50149b394cbc
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c
     
      /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/SklorvrB25
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       /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/SklorvrB25
       Glenn
       Renhult
       glenn@renhult.se
       198306306294
       1983/06/30
       95.193.66.217
     
    
     198306306294
     2022-07-20T09:40:32.651Z
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/SklorvrB25
     Glenn
     Renhult
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-07-20T10:28:49.611Z
    HJiSDBrn9
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G996B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36
      94.234.96.15
    
     HJiSDBrn9
     2022-07-20T10:28:49.599Z
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/HJiSDBrn9
     /envelopes/H1qHPHS2q
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/HJiSDBrn9
     Stefan
     Nyman
     94.234.96.15
   
  
   
    signature.created
    2022-07-20T10:29:22.034Z
    BJlqBPSr2c.be4ad2b8-e548-40b6-b87c-6c3bb5e91d13
    
     BJlqBPSr2c.be4ad2b8-e548-40b6-b87c-6c3bb5e91d13
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c/signatures/BJlqBPSr2c.be4ad2b8-e548-40b6-b87c-6c3bb5e91d13
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c
     
      /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/HJiSDBrn9
      STEFAN
      NYMAN
      1969/01/13
      196901130473
    
     signed
     bankid-se
     STEFAN
     NYMAN
     1969/01/13
     94.234.96.15
     
      BJlqBPSr2c
      e7e86d8c-eef1-49f0-97e5-e2c39d255aa5
      true
      2022-07-20T10:29:21.295Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkRZMjEwbDBRWjJYeWJZM3gxWW5md0ptUmYyV2Nsa3N1MUVaR0RGTUh6bnM9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT44SERmenphZmkxZzlzR2pUWWhubEt2Qi9OQk93ZGxSdFROV2FucTkyekIwPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5aQWx5Uml0Lyt0Sm4wc0ZKbWxaanVNdDl6MVgzMk1aaWppdzgxbEhGa291RzBXcWhSWEJJZmR4MHNzQjlsbThjWjlIamV4Y2s2Y1N0YlVxQjB4b1pmWExYdm5CZm5tOHViWEl4RVNTL1E2SUJ0dCtoeXdLYmpMdDdFTStDZm4wWnhhclJTbjNNdGoyZEtzWEs4QWlpREtXMG43NnZBWkpiV2dRTm4rbVJPMFg1ZjdhQW80NnZzejBsMHpoYi8yMUNyRnJLWmtRSjB1ckdJNVhzby84NE1uU20xeFFPZXlXMGN1NUFhZ0d4VTd2U0xXWnlxK2piaHpnNnJwaEFjWXd2VjhQbEhHV2xrZC9ydHo3YXluZjZ0RHFtRnpJMG80UzIrZlY5RW5MaGFCK1YwQTRnNlFjMEl2Q0JuVnZJOElqRmxsdDJTREMvbWE0S1B4ZEJqcHFZdnc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU1RDQ0F6R2dBd0lCQWdJSUZRck9rSTRBdHVNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl4TURjeU9ESXlNREF3TUZvWERUSXpNRGN5T1RJeE5UazFPVm93Z2JJeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreERqQU1CZ05WQkFRTUJVNVpUVUZPTVE4d0RRWURWUVFxREFaVFZFVkdRVTR4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU5qa3dNVEV6TURRM016RTBNRElHQTFVRUtRd3JLREl4TURjeU9TQXhPUzQxTXlrZ1UxUkZSa0ZPSUU1WlRVRk9JQzBnVFc5aWFXeDBJRUpoYm10SlJERVZNQk1HQTFVRUF3d01VMVJGUmtGT0lFNVpUVUZPTUlJQklqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FROEFNSUlCQ2dLQ0FRRUFsUEFvVnR4QjZqdmg1L1BDdXgyWmowQTBrNERIWkVIb2ZiY29MbjdTcGhHbkpJTzZ1V05uUGt2R0I2NlRJTys4ay9GTDF4WFgwRmdvdVB4dVlYS0Ywc3paSEwyNHh5RVFHb1pTTUNOcUh0NXEwZmFtc0dRNUthWFFSYXR3UTVHZFhiV2QvWjVtMVJqbWtYbVRFR1VkMzJaRFpnTXkzVnBJUEJ0ZHpjMU81L1FoRFJKN1JvcHhJay9SUDFaQW5IUWRiaXVRWk5ldWdTb2MrazAvRHJTY0RGRmJxZ3Z3V0Q0QkZxQ1FoU3BFMDd2QXVpdS9lam92RE9hOVZpNW9EOE9LOExpM1ZENm1VcUFMb01ybzF2OGJrK2libEZhMm1PR2hDSFZ3L1h4K1lkMDVDTWVqUitrWnIwQzVqZlBJTHNzeFhMdkNsbkpGUUZjWDBoZWh5ZGFhb3dJREFRQUJvNEdsTUlHaU1Ec0dDQ3NHQVFVRkJ3RUJCQzh3TFRBckJnZ3JCZ0VGQlFjd0FZWWZhSFIwY0RvdkwyOWpjM0F1Y21WMmIyTmhkR2x2Ym5OMFlYUjFjeTV6WlRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQmtBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVV6bWhUdThZejdvSnYxSVc3WjUveDhwa1JaR2N3SFFZRFZSME9CQllFRk00THA3WWlpWUlKNHNxVXhDR3c1ZWFoUjRGTU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJDd1VBQTRJQ0FRQXI0UTJvaWQ3ZXZ1OUdBR1pmNWNVR21SZUpCSjIvQVIxYit5TjRjYlIyMzVjRWtneFBVdGw3RktFdDJnM3YvZURPMzBMNzlRbjdhZUhvL29CK3FrZDIvcFZLYW5obGRoVHdtTmE2UXM0R3Y5dzIxb29HTVlYSEFUcGxnQjh0NUxkWFA2dGNxdmpvY2ljYTNWVmpxRVlmUUlUYTExR3RSUlNPZHJYQ0VWaTNEYWpxREdjSWxLNFJUVXo3NW9FcFUrc1UyUk85SDlHYWpMbGM2WU5sUTh4M1d5ZFhLWG1nQlNkSC84VSsvb2FNMm5LTTk0QUZtL080VjJINnp4Tjd6TytXVk1lSkNmZVhmRThHSmJncEhFTlZQZ0dDUWJ1Mnc3S0JqVXoybXo0Q2gxUDNEbGFEVUgzL1VzZ0huNlNzaEJLVTRjcWI2RU5uOENGY2VFZ0xhaFl2YS80ZmQvODhuaDJ1amQ2dlpzNXVQc2ljMGVIMk9aMHUwTkM2LzFCL2RiU0tLSi9TYS9pdlFQbjhZWlRoRnUzb2lnL1R1aDVxZlkwL3VFOXc3SmorK2NKUitJZzlWVUdUcTRyNWNTMk9qRUZEL0lsdTd6TVlzV21ZUHJ4WVZ6eU5BZUJ4UWMxUVFRR3dERVNMcG93ZjF4dVRCWjN1WlQ2TmgwMVdkdjJaM203anpsTzdDVlM3T21ucGdRZ3ZmM3JISTV4WWcxaklsRXhrWngvS1FKMVBCRVQ0TnFLVzRYZ0NaZWZZcVJhem1qTHYySGl5cElLMVR1b3paL0xwSW4xdGVXTFJETDQzekpOQmNybzZhY3NFQXNFcUJpYWJKazJHc3JEVzlpa0dKa3NIeEJBS3BaQ0lrckJpR1FzSmFxbUVwUGpGWjdzK2IvWmllR0xEeEd3UGxBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ6RENDQTdTZ0F3SUJBZ0lJUXlMM1hvOWFPdTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdaREVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEhqQWNCZ05WQkFvTUZVNXZjbVJsWVNCQ1lXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRFMk5EQTJNREV5TURFZ01CNEdBMVVFQXd3WFRtOXlaR1ZoSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUxTVRNeU16TTBXaGNOTXpReE1qQXhNVE15TXpNMFdqQnVNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFZU1Cd0dBMVVFQ2d3VlRtOXlaR1ZoSUVKaGJtc2dRVUlnS0hCMVltd3BNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTVRZME1EWXdNVEl3TVNvd0tBWURWUVFERENGT2IzSmtaV0VnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRE5CSng0czhoc2VkcUNac1haRjkzWmNHMVpNU1NrMzJhdmk5QVcvMU94ajJncnF1cGFBdTBVRjhpSXRzU0JDMnhqdWRmQndiTzF3ckgrNUxQSGRxZ2NhcFdQR0xpNFNOeis3MkRMUU5GZGdwWDBlY1h5Y1g2RWIrVXZHTWNkTi9XZUNPTnVUZFBFSTRwUENjU0V2YzZHUExkclc4V2xNOFNyYmtuckJxN2dCVENWRnJSUC96VUpHT2VrdTJtbjhablJiQURPOVVFWDlNNWlmM0ZrVExLTHh6TTNhOFV0b1pQRGRKbU80R2lWVEZKYlYybmpyQ3dVbDU3dTNkcTlQMXJtejBreTVEWmdEZVZjTEhPZjJ2SHpMVVZ3cEsvUU5tY0ZqMzJmSmU1TXZNUlV6MnhiLzRXWU9LTFp0ekNkNUVrSHBCcDRPRlJFeWp4d1U3dFdlUkg3Nm1ZdVJXVmEya3FWNTNJZXV0ZW9XMjJFM1Jmcm05SkVRc2J4SkFlTnI5azJ5RXhqczJWM0xOSzhQYSthZWdDcVpMZWZKekNYTEkwTXJpTXRrdWd4U1lOUE1NYmNJdkFMS1FSMnFzNVUyamJvNUVBTHRhL3VQU1dLcXRwZHBCQTU4aHpxcS9YOE9PdGtMSkZ5Y0VEallJZ21rVERRWWczck1yamF6YWZWU3luWVF5Y1VRaHFmZlB4UnhpMnkremtuUEVqdTlkT1VhdW1MRHJjNzQvU3lQb0NIUnNvdFk0ZlM2cXZnY2lXbW9YRS9OYkFqbEQ4SUZydklOb2tIK1lna043U3UyM2RWeXp1My96TW1pYm1XWElDSVhrNVAxZURJdUZkeWZoNDVhK1BwY1Znd2FTK0xlaEIzVjZBN0NHWmVSZk1SdnNwUk1qaC9uS1ZPTWZzdytRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVV6bWhUdThZejdvSnYxSVc3WjUveDhwa1JaR2N3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbXJZYklvNlVrR2pZY0VJb0s4ZDFTTE1nY1FqQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk96MjBSS3grVVhzVG83Ylcxb0VtemRMZDcrSUt3bzJTYnJCN2RKV0lvSTBZQ25YSHJUL2hhRDVEY3lMaFlrUWdHeWEwdko5NEorUmtuZWc0eFNZVGNyb0VzRTVaR3hIK3JUL0VsVDllY3IzK2JKc3NUdEZDNTR4elF5ZTRyZVdDb0lyTVgwa2ZLMXRCendxMHJVRzRXK2RUZTF2N2ZmWkxsaHE0ZGVWTzJUS3IvOENOcGdnbzdNeFVjcEdUcWJ4OE1CYVgxaFliZE9rc0hBRVdYTzVtUzhyaGNLZmZIR1UwcG9XekR2ZFdmNndpQVVGaUEvcFFyYmgxZVNxR2RDODVkM3pJRkFXNnpsaXMzalMxVnNUaUhwRkVieXQ4cFlTaU5pVkhEbEpZblZndU9ObjJVMEx0ZnVSSXZ3bDlrbFdOQW5EemdBZW1mdzl3U1ZReG1zUWZVQzBIdVcwOEwwbEQwOFhKRG0rRm5ma3FiK0JKUlZCUDRZUXRHVWt0QitvTWhPRUV1WFBqcTA3UWliVVRvb2tYTEtQNms2amdQNWM0L2p5cDMzeGp0MVJUSXkrWXdIUUozc1NRYSt3NzZJVFRlL1M2cUpCdTAvTjNKUGpVRldrNS9zNjBMKzJMMnZhaGlPK1RYc3BpcDBTUUdLcUNTS2ZxUCthMnpDeXVFRFc3VW0xekZSd0V6NDZmOHBGb3ZONjVFWlFWb1VVWmlQdVg1TEdzdENPdFRjUVVwd3FnV0lZM0w4dDJsclRIK0NJcFByYXhOTW02eElYQ0JXeGNjNXJxUnZCSFJWRGM2eWdtdXRPdEhBdzhrenByMHpoVUhRY2NJWitCZWVGTy9HeVJJZDJQeGl1Uk1rRk1FdnRFQzhsVlZONEJQUExoR1VNb2c5ZkpIbWFmWWY8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3VENDQTZtZ0F3SUJBZ0lJQTFsK1JwcUU2aW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFV4TWpJNE5UbGFGdzB6TkRFeU16RXhNakk0TlRsYU1HUXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVI0d0hBWURWUVFLREJWT2IzSmtaV0VnUW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd05qQXhNakF4SURBZUJnTlZCQU1NRjA1dmNtUmxZU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQTVmRngrdDY5NnlMMTVxZU8rb3BiZGYxWEdxUUZQaEZ5VlpCMVJqZDNuYmcxVTUrV3oyYVdjMXVnZitmcXE0VXFMRkxqOGMvd3V6YVlFNTBIU0xab2xOYU5Gd29BQTV3eDlHVmpmRVNidDVzMk9vWTBCYUNkR1NieXVWQ1BsKzhnbzJZdjFEeCtBZEFWREFUY0VsR2M0Y1VIcUNvRnhEdzNCQlpEcEZKNUxEY29mNHNaUmNPbVozZzhwNll1WjAzdlBnY3RRdmxjTVJENi9GTEJ2aHpUY1UwTGFtYmlhTU5QK1VuQjBZbXExMmNNQ3BlaGVENFhTc2NwNCtmTjlVUm4zYWRFVUd6SmJMSWp2ZTAyM3pBSFg3QjdrTWhJWVNPeUMyTWFCMlZncTBKL25XcWllNytCbm8yNk1TMS9ZVUtJQ292KzZRWTN4aHViUHlLS25aN01sWlRMMVd4ZkE0ZDNQSUdPV3RtSnQ5MktPTEJDYndkWGNrY3FuVEVSMkNzazlYcHNaTnV6VHovWVIwWmg1ZzNlUWJZWUVpQnpNNnF5Zngxa3pqRGE2WlJlL3d0d0JBQm5uVXJabXI4cGw5VjhGT1BSV1VTMnY0akhxMElaVGZOQStiNUhGUThabm9BNEJUWElFbHo2eFJXTE03aS82UTJYb3p6MFJrWk5UUzFWd2N1bzJsSlFNZDB0Zm40OHJoV1UzQXdMRTdhTkg5NXVqVTVmT3VDSk1oSkFvTXpFSHcydlRjUXRxQlI1OGdUYnd4clpiQ1E1YW1PclgybWdFVE9aNjNqYUFIZ0NYTzErRXl0RGsrQS9Rbnh1aUxiNUpLbmNIcjY0M2loTjhSVDlDOXdlZUErY0FGUmNnWGtZSGpzWGZ4RGZhcGlDNXVVclR6QXl5MlpQZys4Q0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZHYXRoc2lqcFNRYU5od1FpZ3J4M1ZJc3lCeENNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkcra1BzOGxma1l2aDZIUHVOUUJTanF6V1QwbC9ZeUV3MEs3S2RXblEwNmVlZVdZS2phRlRRNmNESVAwdWNRcTNSNGN6SjhRVy9UQkpGZ0k5NVJVMUxWNFordWRieHhHMTVPakpPYllJenR0MERVNEVyd3lmMnJERUplRThIU3hpdWQwZnZZZVpkcVpRZWQyMU4vWWRWUnlSOFNEcEhDWFBQb21ZeGIxVnlmbnpibjNBdkIrWXBwWFlRWUFaZGtGZTlGdzVGVmNsdjJZOU1EMERDRmNOazB2ZmFvN2xCT1pERWZDSldONjZ4dkh0Tyt3TEM2RmpXdlRuNDd6aXE5Z215OVpleWdaU0RMYXhrdDRTM0g2aWpQc3hMK2R1a3VwL0p6blRyZTJ5OFZIZ1BkVmplN0I4QS9nYk9FWll2NVBJSmFLU2ZjMGRYN1hXdHVwT3kxSDAvcUl3UDlQeWxwSGY1Y2c0SWdwcXJaYVpLU2psb2JXeGlQOVE5UmFpTkpDVEpadklPNHdWcUExdGlHV0lydGtMSHhmWG51WW9JNGZheDVUbUo3OXdvRG5kc3ZTbHo5M0ZZMExXbWEveDZaVjc5bHhqYng4MklMVTRzdmxsTlpQVDIvVmNJUDZOUmZTcDJhUjFwWXhCdHN6YlUvRVM4b3dENHpuU29PdlRYM0wvcmFiM0FaOFVCTlkxMzRScWl6RnNPUTh4SXptY20xNHlreWxUZnd0SU1tTm1lSk51YkdyaUZlZUJ4VDNRYkN4czBCYWZza0VtSGFEYm9RZzdVZ3ZENDdkYklyMTM0LyttNVlOa1ZHZ21GN0dOaXZtbFdJWHdBaXMxWEI5dzFwbW16dEV6TjdmcWlZSm56dkFQNWFrYXI5YnFvNGdWeXJTTkF3bHJPa1FURTB3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U01Pa2NtMWxaQ0J6YVdkdVpYSmhjaUJrZFNCa2IydDFiV1Z1ZEdWME9pQW5RbWx2ZEdWamFDMUpaMGNnUlhGMWFYUjVJRUZDSUNoUWRXSnNLU0F0SU1PRmNuTnlaV1J2ZG1semJtbHVaeUF5TURJeExuQmtaaWN1SUFwSFpXNXZiU0JoZEhRZ2MydHlhWFpoSUhWdVpHVnlJRzFsWkNCa2FXNGdaUzFzWldkcGRHbHRZWFJwYjI0Z1oyOWthOE9rYm01bGNpQnZZMmdnWnNPMmNtSnBibVJsY2lCa2RTQmthV2NnZEdsc2JDQjJhV3hzYTI5eVpXNGdhU0JrYjJ0MWJXVnVkR1YwTGdwVGFXZHVZWFIxY21WdUlISmxaMmx6ZEhKbGNtRnpJR0YySUdVdGMybG5ibVZ5YVc1bmMzUnF3NlJ1YzNSbGJpQldaWEpwWm1sbFpDQnZZMmdnWlc0Z1ltVnJjc09rWm5SbGJITmxJSE5yYVdOcllYTWdkR2xzYkNCa2FXNGdaUzF3YjNOMExnPT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5xcmx2SXZnY3NGMWtNZDlEVlI4SFMzWGZsM08vRVlRalhQQ3ErRzhxdXRVPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xHNWhiV1U5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk0T0RNeE1qTXpMRzg5VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5YRmljbXNkUjRaQTBpaW1UZG52SGhHNlIvVTQ9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU9DNHlNUT09PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEk9PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+ZGlDZ0NkMWpvRnM0Nm50c2JwNlZ6MVBzejg4PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5Ub2tlblN0YXJ0UmVxdWlyZWQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
      
       /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/HJiSDBrn9
       STEFAN
       NYMAN
       stefan.nyman@biotech-igg.com
       196901130473
       1969/01/13
       94.234.96.15
     
    
     196901130473
     2022-07-20T10:29:21.295Z
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/HJiSDBrn9
     STEFAN
     NYMAN
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-07-20T11:27:57.671Z
    r1biBwBrn9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      178.31.71.145
      2022-07-20T11:27:57.617Z
    
     r1biBwBrn9
     2022-07-20T11:27:57.617Z
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/r1biBwBrn9
     /envelopes/H1qHPHS2q
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/r1biBwBrn9
     Hans
     Larnefeldt
     178.31.71.145
   
  
   
    signature.created
    2022-07-20T11:39:18.867Z
    BJlqBPSr2c.17bd8bb4-364c-4846-b0a8-20dde38f9c79
    
     BJlqBPSr2c.17bd8bb4-364c-4846-b0a8-20dde38f9c79
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c/signatures/BJlqBPSr2c.17bd8bb4-364c-4846-b0a8-20dde38f9c79
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c
     
      /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/r1biBwBrn9
      Hans Lennart
      Larnefeldt
      1953/11/17
      195311170376
    
     signed
     bankid-se
     Hans Lennart
     Larnefeldt
     1953/11/17
     90.129.206.241
     
      BJlqBPSr2c
      81fd2740-6b39-4696-8bb9-4bf5149274ad
      true
      2022-07-20T11:39:18.194Z
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       /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/r1biBwBrn9
       Hans Lennart
       Larnefeldt
       hanslarnefeldt@hotmail.com
       195311170376
       1953/11/17
       90.129.206.241
     
    
     195311170376
     2022-07-20T11:39:18.194Z
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/r1biBwBrn9
     Hans Lennart
     Larnefeldt
   
  
   
    notification.sent
    2022-07-20T11:39:20.689Z
    Bkl_FDH39
    
     Bkl_FDH39
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/ry3HPBHh9
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/ry3HPBHh9/notifications/Bkl_FDH39
     Inbjudan att signera årsredovisning
     john.larsson@bdo.se
     2022-07-20T11:39:20.518Z
     239629e1-ce72-4a87-918b-b34e5e056a68
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-07-20T15:01:09.709Z
    ry3HPBHh9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.62
      95.193.102.24
    
     ry3HPBHh9
     2022-07-20T15:01:09.685Z
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/ry3HPBHh9
     /envelopes/H1qHPHS2q
   
    
     /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/ry3HPBHh9
     John
     Larsson
     95.193.102.24
   
  
   
    signature.created
    2022-07-20T15:03:10.512Z
    BJlqBPSr2c.27a5df3d-0cc8-4a3c-a9f3-8f6637c3dacf
    
     BJlqBPSr2c.27a5df3d-0cc8-4a3c-a9f3-8f6637c3dacf
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c/signatures/BJlqBPSr2c.27a5df3d-0cc8-4a3c-a9f3-8f6637c3dacf
     /envelopes/H1qHPHS2q/documents/BJlqBPSr2c
     
      /envelopes/H1qHPHS2q/recipients/ry3HPBHh9
      JOHN
      LARSSON
      1986/02/23
      198602231618
    
     signed
     bankid-se
     JOHN
     LARSSON
     1986/02/23
     95.193.102.24
     
      BJlqBPSr2c
      d6fd13e1-ab89-4843-b078-98a8114d75e5
      true
      2022-07-20T15:03:09.889Z
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Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
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. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan 
www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se


 
Företaget har sitt säte i Göteborgs kommun.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
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 6,4 miljoner 
kronor före avdrag för emissionskostnader. 


Bolaget har även ett latent skatteunderskott som uppgår till 117,5 MSEK vilket innebär att bolaget kan 
uppvisa en vinst på motsvarande belopp utan att behöva betala bolagsskatt på resultatet. 


 


Resultatet har även under året 2021 påverkats negativt av Covid 19.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Biotech-IgG Equity AB (TO 1). Biotech-IgG Equity AB (publ) 
(”Biotech” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet 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.


Kommuniké från Biotech-IgG Equity extra stämma 2022-04-01. Stämman beslutade att välja ny revisor. 
Till nytt revisionsbolag valdes BDO Mälardalen AB och till huvudansvarig revisor Erik John-David 
Larsson.


 
Ägarförhållanden
 
Bolagets huvudägare är Hugo & Partner AB med en ägarandel om cirka 52% av kapitalet exklusive 
registreringen av TO1 som ökar dess innehav till cirka 55% av kapitalet under våren 2022.
 
Ordföranden 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 6,4 Mkr före 
emissionskostnader. Bolagets finansiella ställning har därmed stärkts väsentligt och vi står därför väl 
rustande inför de kommande åren med en stark balansräkning.


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 kunna slutföra en konsolidering av koncernbolaget Capital Conquest AB (publ) är i sin 
slutfas och vi kommer tillskriva samtliga minoritetsaktieägare i Capital Conquest AB (publ) inom kort 
med ytterligare information om sammanslagningen. 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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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Resultat efter finansiella poster 2 996 -4 512 -2 231 -16 509
Soliditet (%) 73,9 57,0 72,5 67,9
Avkastning på eget kap. (%) 1,7 neg neg neg
Nettoomsättning 5 537 19 656 39 137 24 298
Eget kapital 128 883 5 184 9 857 23 160
Årets kassaflöde ( tkr) -78 -606 -351 -1 711


För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
 
Förändring av eget kapital (Tkr)


Aktie- Ej regist. Emissions Överkurs Balanserat Årets Totalt
kapital aktiekap. kostnader fond resultat resultat  


Belopp vid årets ingång 8 391 8 299 -297 18 927 -25 623 -4 512 5 185


Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:
   Balanseras i ny räkning     -4 512 4 512 0
Nyemission 61 237 -8 299  73 047   125 985
Emmisionskostnad   -4 533    -4 533
Årets resultat     2 246 2 246
Belopp vid årets utgång 69 628 0 -4 830 91 974 -30 135 2 246 128 882


      
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
fri överkursfond 91 974 045
ansamlad förlust -34 965 219
årets vinst 2 245 825


59 254 651
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 59 254 651


59 254 651
 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr


Not 2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


 


Nettoomsättning 2 5 536 19 657
Övriga rörelseintäkter 71 -172
Summa rörelseintäkter 5 607 19 485


Rörelsens kostnader
Handelsvaror -2 673 -18 702
Övriga externa kostnader 3, 4 -3 097 -3 470
Personalkostnader 5 -518 -867
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -69 -56
Summa rörelsekostnader -6 357 -23 095
Rörelseresultat -750 -3 610


Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -223 -800
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 8 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 750 10
Räntekostnader och liknande resultatposter -539 -112
Summa finansiella poster 2 996 -902
Resultat efter finansiella poster 2 246 -4 512


Resultat före skatt 2 246 -4 512


Årets resultat 2 246 -4 512
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Balansräkning
Tkr


Not 2021-12-31 2020-12-31


 


TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 625 381
Inventarier, verktyg och installationer 7 42 76
Summa materiella anläggningstillgångar 667 457


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 8 151 331 200
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 5 750 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 157 081 220
Summa anläggningstillgångar 157 748 677


Omsättningstillgångar


Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 1 665 1 665


1 665 1 665


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 064 638
Fordringar hos koncernföretag 13 036 4 529
Övriga fordringar 40 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 259 479
Summa kortfristiga fordringar 14 399 6 146


Kassa och bank 518 600
Summa omsättningstillgångar 16 582 8 411


SUMMA TILLGÅNGAR 174 330 9 088
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Balansräkning
Tkr


Not 2021-12-31 2020-12-31


 


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 69 628 8 391
Ej registrerat aktiekapital 0 8 299
Summa bundet eget kapital 69 628 16 690


Fritt eget kapital
Fri överkursfond 91 974 18 927
Balanserad vinst eller förlust -34 965 -25 920
Årets resultat 2 246 -4 512
Summa fritt eget kapital 59 255 -11 505
Summa eget kapital 128 883 5 185


Långfristiga skulder
Obligationslån 11 0 1 150
Summa långfristiga skulder 0 1 150


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 073 635
Skulder till koncernföretag 38 965 0
Övriga skulder 3 182 1 911
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 227 207
Summa kortfristiga skulder 45 447 2 753


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 174 330 9 088
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Kassaflödesanalys
Tkr


Not 2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


 


Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 246 -4 512
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 69 855
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 2 315 -3 657


Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 0 6 025
Förändring av kundfordringar -426 -208
Förändring av kortfristiga fordringar -7 827 -2 946
Förändring av leverantörsskulder 2 438 -476
Förändring av kortfristiga skulder 39 710 1 143
Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 210 -119


Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -279 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -156 311 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -156 950 0


Finansieringsverksamheten
Nyemission 121 452 0
Årets amorteringar -1 150 -487
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120 302 -487


Årets kassaflöde -78 -606


Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 600 1 386
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel -4 -180
Likvida medel vid årets slut 518 600
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Noter
Tkr
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20% per år
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år


Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån marknadsvärdetsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget 
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
marknadsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt. 
 
Leasingavtal
Företaget har inga väsentligen finansiella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas således som  
operationella leasingavtal vilket innebär att leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.
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Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 
3§ upprättas ingen koncernredovisning.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 


Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 


Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt). 


Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 


Eget kapital 
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår.
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Not 1 Transaktioner med närstående
Under år 2021 så har bolaget hyrt en kontorslokal av Glenn Renhult för en kostnad av 21.000 kr i 
månaden, varav den samlade kostnaden uppgick till totalt 252.000 kr för året. Bolaget har även ingått ett 
särskilt kreditfacilitetsavtal med Glenn Renhult för att säkerställa ytterligare 3,2 Mkr i rörelsekapital och 
bolaget har erlagt en kreditavgift på 104.000 kr för detta avtal. 


Hugo & Partener AB som kontrolleras av styrelseordföranden Glenn Renhult har under år 2021 
fakturerat bolaget för konsulttjänster till ett belopp om 36.135 kr samt även erlagt en emissionsgaranti 
till bolaget om totalt 1.870.000 kr enligt avtal till företrädemission som genomfördes under 2021.  


Carinova AB som kontrolleras av styrelseledamot Stefan Nyman har under år 2021 fakturerat bolaget 
konsult och försäljningstjänster till ett belopp om 320.000 kr. 


Dalercalia som kontrolleras av styrelseledamoten Hans Larnefeldt har under år 2021 har fakturerat 
bolaget konsult och represetationstjänster (sjukhus besök mm) till ett belopp om 250.000 kr
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning


2021 2020


Nettoomsättningen per intäktsslag
Försäljning produkter 5 537 7 077
Aktieförsäljning 0 12 579


5 537 19 656


 
 
Not 3 Leasingavgifter
Operationell leasing, ink. hyra för lokal


Leasingavg, årets kostnad 1 303 1 241
Summa 1 303 1 241


De mest väsentliga hyresavtalen avser hyresavtal för lokaler och leasingavgifter för tjänstebil.
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Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.
 


2021 2020


  
Revisionsuppdrag 90 43


90 43


Bringer Revision AB  
Revisionsuppdrag 90 43


90 43


 
Not 5 Anställda och personalkostnader


2021 2020


Medelantalet anställda
Kvinnor 0 0
Män 2 2


2 2


Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 0 0
Övriga anställda 371 624


371 624


Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 116 155


116 155


Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 487 779


Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen  % 100 %
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Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet


2021-12-31 2020-12-31


Ingående anskaffningsvärden 423 423
Inköp 280 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 703 423


Ingående avskrivningar -42 -21
Årets avskrivningar -35 -21
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 -42


Utgående redovisat värde 626 381


 
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer


2021-12-31 2020-12-31


Ingående anskaffningsvärden 172 172
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 172 172


Ingående avskrivningar -95 -61
Årets avskrivningar -34 -34
Utgående ackumulerade avskrivningar -129 -95


Utgående redovisat värde 43 77


 
Not 8 Andelar i koncernföretag


2021-12-31 2020-12-31


Ingående anskaffningsvärden 20 0
Inköp 151 353 20
Försäljningar -20 0
Omklassificeringar 17 245  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 168 598 20


Ingående nedskrivningar 0 0
Omklassificeringar -17 045  
Årets nedskrivningar -223  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 268 0


Utgående redovisat värde 151 330 20


Omklassificering har skett mellan långfristiga värdepappersinnehav till andelar i koncernföretag p g a 
förvärv under året.
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Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav


2021-12-31 2020-12-31


Ingående anskaffningsvärden 17 245 17 245
Inköp 2 000 20
Omklassificeringar -17 245  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 000 17 265


Ingående uppskrivningar 17 045 -16 245
Omklassificeringar -17 045  
Årets uppskrivningar 3 750  
Årets nedskrivningar  -800
Utgående ackumulerade uppskrivningar 3 750 -17 045


Utgående redovisat värde 5 750 220


Omklassificering har skett till aktier i dotterbolag
 
 
 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2021-12-31 2020-12-31


Förutbetalda hyror 0 96
Övriga interimsfordringar 259 384


259 480


 
Not 11 Obligations lån
Obligations lån är från Biotech IgG Equity AB ( publ) till samtliga fordringshavare på företaget.
 


2021-12-31 2020-12-31


Obligation 1-20211110 0 -1 150
0 -1 150







Biotech-IgG Equity AB (publ)
Org.nr 556529-6224


15 (15)


 
 
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2021-12-31 2020-12-31


Upplupna semesterlöner 105 108
Upplupna sociala avgifter 24 24
Upplupna utgiftsräntor 54 20
Övriga upplupna kostnader 45 55


228 207


 
 
Göteborg  enligt elektronisk signatur
 
 
 


Hans Larnefeldt Stefan Nyman
Ledamot Ledamot


Glenn Renhult Johan Lee Backman
Ordförande VD


 
 
Revisorspåteckning
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats enligt elektronisk signatur
 
BDO Mälardalen AB
 
 


John Larsson   
Auktoriserad revisor
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