
HALVÅRSRAPPORT

• Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 11 296 tkr (12 458 tkr)

• Resultatet innan finansiella poster uppgick till 696 tkr (-606 tkr)

• Nettoomsättningen uppgick till 7 206 tkr (2 861 tkr)

• Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr)

• Försäljningsökning med 251% jämfört med föregående år

• Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 186 675 tkr (177 606)

• Vid periodens slut uppgick likvida medel till 1 113 tkr (662 tkr)

• Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 7 619 619 708 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

2022-01-01 - 2022-06-30

TILLVÄXT OCH FÖRSÄLJNING
251%

TÄCKNINGSBIDRAG
38%

LAGERFÖRÄNDRINGAR
750 TKR
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Ordförande har ordet
Verksamheten har som förväntat under första halvåret uppvisat en stark tillväxt på 
251% jämfört med föregående år och detta på grund av de nya volym avtalen som 
bolaget tecknade under 2021. Rörelsemarginalen på bolagets primära produkter har 
dock under andra kvartalet påverkats negativt då oroligheterna i Europa har bidraget 
till ökade inköpskostnader och ökade valutakostnader för bolaget då merparten av 
inköpen görs i EUR och i dollar. Bolaget har därför under juni/juli månad genomfört 
prisjusteringar på samtliga volymprodukter vilket gör att vi kommer vara tillbaka på 
en normal marginalnivå redan under Q3 och framåt. Bolaget tillväxtsiffror ger dock 
ett bra signalvärde om vart bolaget är på väg och vi kommer fortsätta jobba aktivt 
för att ta nya marknadsandelar i både Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, 
säger Glenn Renhult, Ordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Utökade administrativa kostnader
Vårt konsolideringsarbete fortgår som planerat och i samband med detta så 
är merparten av vår personalstyrka överflyttad till moderbolaget, vilket i sin tur 
har ökat våra lönekostnader samtidigt som kostnaden har minskat i respektive 
dotterbolag med motsvarande belopp. Bolaget har även under perioden haft en 
utökad administration för att kunna slutföra vissa delar i konsolideringsarbetet. 
Bolaget har dock fortfarande en väldigt liten koncernledning och väldigt begränsade 
administrativa kostnader i förhållande till bolagets storlek.

Utökad produktförsäljning
Bolaget har under perioden haft en utökad försäljning på hela 251% jämfört med 
föregående år.

Nya försäljningsavtal
Bolaget kommer under september månad att leverera ut två nya T2 instrument till 
två sjukhus och bolagets målsättning är att ytterligare kunna slutföra två nya avtal 
innan verksamhetsåret är slut. De nya avtalen kommer bidra till en fortsatt stark 
tillväxt och ett ökat rörelseresultat för framtida kvartalsrapporter.

Ökade inköpskostnader
Bolaget har under andra kvartalet haft ökade inköpskostnader och detta främst 
på grund av inflationen samt en stor komponentsbrist som tyvärr har påverkat alla 
tillverkare och även så vår sektor med medicinska produkter. Ekonomiskt så har detta 
påverkat bolaget negativt med cirka 1 Mkr i utökade kostnader under andra kvartalet.

TO1 emission
Bolaget har under första halvåret genomfört en kapitalökning genom 
bolagets utomstående TO1 program, vilket tillförde bolaget cirka 11.8 Mkr före 
emissionskostnader.
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Väsentliga händelser under perioden

2022-02-09
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. 
Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 
657 934 210 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal 
stamaktier i bolaget blir därmed 7 354 046 980 
stycken. Emissionen medför en utspädning om cirka 
9,8% baserat på antalet aktier Biotech och utfallet av 
av nyttjandet av TO 1.

2022-04-06
Stämman beslutade att välja ny revisor. Till nytt 
revisionsbolag valdes BDO Mälardalen AB och till 
huvudansvarig revisor Erik John-David Larsson.

2022-06-04
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) 
har beslutat att utgiva nya obligationer till ett värde 
av 10 MSEK för att ytterligare stärka koncernens 
rörelsekapital och möjliggöra en snabbare tillväxtresa. 
Emissionen kan totalt tillföra Bolaget 10 MSEK före 
emissionskostnader och ett memorandum är idag 
offentliggjort på bolagets hemsida (www.biotech-
equity.se). Både befintliga aktieägare, tidigare 
obligationsinnehavare, institutionella investerare 
samt allmänheten i Sverige får möjligheten

Väsentliga händelser efter perioden

2022-07-01
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat 
ett förlängt distributörsavtal med T2 Biosystems 
Inc (”T2”) för marknadsföring och distribution av 
instrumentet T2DX som hanterar både Bacteria-, 
och Candidatester. Biotech-IgG Equity har exklusiv 
försäljningslicens i både Sverige, Danmark och 
Island av deras produkter. Bolaget är sedan 2017 en 
långsiktig avtalspartner till T2 och bolaget är idag 
leverantör till flera större sjukhus som till exempel 
Karolinska i Stockholm och Rigshospitalet i Danmark 
avseende Bacteria-, och Candidatester (T2DX). De är 
mycket glädjande att vi har tecknat en förlängning 
av vårt exklusiva distributörsavtal med T2 Biosystems 
då vi ser goda möjligheter att kunna fortsätta ta nya 
marknadsandelar i både Sverige och Danmark säger 
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG 
Equity AB (publ).

2022-07-01
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har beställt 
två (2) nya T2DX instrument från T2 Biosystems 
som kommer levereras till bolaget under början 
av juli 2022. Därutöver så har bolaget även ingått 
ett avtal på ytterligare tre (3) T2DX instrument som 
kommer levereras till bolaget under 2023. De är 
mycket glädjande att vi har tecknat en förlängning 
av vårt exklusiva distributörsavtal med T2 Biosystem 
då vi ser goda möjligheter att kunna fortsätta ta 
nya marknadsandelar i både Sverige och Danmark. 
Marknaden har idag en stor efterfrågan på både 
Bacteria-, och Candidatester. Vår ambition är att 
vi ska kunna teckna minst 5 nya avtal under de 
kommande 6 - 12 månaderna, säger Glenn Renhult, 
Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2022-07-21
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har haft en 
stark tillväxt under andra kvartalet (Q2) där intäkterna 
har ökat med 147% jämfört med föregående år, och 
ligger därmed i linje med styrelsens prognos för 
verksamhetsåret 2022. Intäktsökningen beror främst 
på en utökad T2 försäljning där volymförsäljningen av 
både Candida-, och Bacteriatester har ökat med över 
100% under andra kvartalet jämfört med föregående 
år. Tillväxten har bidragit till ett starkt rörelseresultat 
och ett positivt kassaflöde, säger Glenn Renhult, 
Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2022-07-21
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har under 
den senaste perioden fått en utökad volymförsäljning 
till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm vilket 
främst beror på en utökad efterfrågan av Candida-, 
och Bacteriatester. Bolaget säljer idag ett flertal 
volymprodukter till Karolinska varav försäljningen 
uppgår till cirka 0,8 – 1,0 MSEK per månad, med 
en stadig tillväxt varje kvartal. Bolaget beräknas 
uppnå en försäljning om cirka 10.0 – 12.0 Mkr under 
de kommande 12 månaderna beträffande våra 
avtalsprodukter till Karolinska, säger, Glenn Renhult, 
Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

2022-07-21
Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) 
meddelar idag utfall i bolagets erbjudande att teckna 
obligationer (OB2). Totalt tecknades obligationer för 
ett belopp om 4,2 Mkr före transaktionskostnader. 
Obligationen löper på 3 år och har en fast ränta om 
8.25% per år med kvartalsbetalning av ackumulerad 
ränta. Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare 
där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande 
av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald 
emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, 
att erhålla obligationer till sina angivna depåer eller 
VP-konton.
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Aktien och ätarstruktur

Aktieägare per den 2022-06-30 A-aktier B-aktier Andel Röster

Hugo & Partner AB 1 189 262 333 2 856 787 321 55,03% 81,69%

The Path Less Travelled AB 1 268 915 209 17,26% 7,03%

R25 Invest AB 205 333 332 2,79% 1,14%

Hans Larnefeldt 201 233 287 2,74% 1,11%

Ekdahls kontorsservice AB 145 303 030 1,98% 0,80%

Joakim Sellgren 125 509 732 1,71% 0,70%

Henrik Johansson inklusive juridisk person 120 000 000 1,63% 0,66%

Stefan Nyman 72 589 933 0,99% 0,40%

Tellit AB 48 799 666 0,66% 0,27%

Star Finance AB 33 333 332 0,45% 0,18%

Övriga 1 085 885 866 14,77% 6,01%

Totalt 1 189 262 333 6 163 690 708 100,00% 100,00%

• Market Cap uppgick till 132,3 Mkr per den 2022-06-30 (baserat på senaste köp/sälj)

• Eget kapital per aktie uppgick till 0,0206 SEK

• Antalet stamaktier uppgår totalt till 7 352 953 041 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 2021-06-30 2022-06-30

Nettoomsättning 2 861 299,75 7 206 220,95

Övriga rörelseintäkter 31 930,64 −139 990,12

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 893 230,39 7 066 230,83

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter −1 234 700,13 −4 338 507,30

Övriga externa kostnader −1 949 050,17 −1 286 929,04

Personalkostnader −298 831,40 −669 099,16

Avskrivningar −17 178,00 −17 178,00

Övriga rörelsekostnader 0,00 −57 753,40

Finansiella poster 13 065 059,98 10 599 605,85

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 9 565 300,28 4 230 138,95

BERÄKNAT RESULTAT 12 458 530,67 11 296 369,78
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TILLGÅNGAR 2021-06-30 2022-06-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 667 365,50 650 187,50

Finansiella anläggningstillgångar 157 080 851,00 168 330 852,00

Summa anläggningstillgångar 157 748 216,50 168 981 039,50

Omsättningstillgångar

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

Kortfristiga fordringar 14 399 464,67 14 915 025,03

Kassa och bank 517 920,49 1 113 939,17

Summa omsättningstillgångar 16 582 426,16 17 694 005,20

SUMMA TILLGÅNGAR 174 330 642,66 186 675 044,70

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital −128 882 383,42 −139 873 405,01

Kortfristiga skulder −45 448 259,24 −35 505 269,91

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER −174 330 642,66 −175 378 674,92

BERÄKNAT RESULTAT 12 458 530,67 11 296 369,78

Balansräkning
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Övrig information
Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 2022
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 augusti 2022

Johan Lee Backman
Verkställande direktör


