
Delårsrapport 

2022-01-01 - 2022-09-30

• Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 10 844 tkr (12 313 tkr)

• Resultatet innan finansiella poster uppgick till 582 tkr (-429 tkr)

• Nettoomsättningen uppgick till 12 304 tkr (3 967 tkr)

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

• Försäljningsökning med cirka 310% jämfört med föregående år

• Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 183 135 tkr (183 500)

• Vid periodens slut uppgick likvida medel till 213 tkr (6 277 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
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Ordförande har ordet 
Intäkterna har ökat till 12,1 Mkr (2022) från tidigare 
3,9 Mkr (2021) och beror uteslutande på de nya 
kontrakt som bolaget tecknade under 2021 och i 
början av 2022. En tillväxt som helt klart löper enligt 
de tidigare utsatta försäljningsmålen som bolaget 
satte upp under 2020/2021. Vi ser fortfarande en 
väldigt god organisk tillväxtresa under kommande 
kvartal.

Vi arbetar även löpande med att utvärdera de olika 
segment inom vilka bolaget har möjlighet att skapa 
utökade intäkter, och samtidigt kunna vidhålla 
ett starkt kassaflöde under vår tillväxtresa. Vår 
historiska tillväxt under de senaste 9 månaderna är 
ett gott bevis på att vår affärsmodell fungerar och 
vi ska fortsätta växa organiskt under de kommande 
åren med en bibehållen lönsamhet.

Utökad tillväxt kan även komma att ske via externa 
förvärv, men med samma grundprincip att fokus 
ska ligga på ett starkt kassaflöde, vars syfte är att 
kunna bygga upp ett starkt utdelningsbolag under 
de kommande åren.
 
Styrelsen har under november 2022 beslutat att 
bolaget ska genomföra en nyemission av aktier 
och teckningsoptioner, varav befintliga aktieägare 
även har förtur till teckning i nyemissionen. En 
teckningskurs är fastställd till 0,01 per aktie vilket 
innebär en emissionsrabatt om 50% från senaste 
betalkurs och anses vara motiverat med tanke på 
dagens negativa kapitalmarknad.

Förutom i egenskap av styrelseordförande i 
Biotech-IgG Equity, så är jag även sedan många 
år representant för bolagets huvudägare (Hugo 
& Partner AB) och vi ställer oss själva positiva till 
nyemissionen där vi avser att teckna oss för ett 
större belopp. 

 
Glenn Renhult
Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ)
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Väsentliga händelser 
under perioden
2022-07-01 - Biotech-IgG Equity tecknar förlängt 
distributörsavtal med T2 Biosystems Inc 

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 beställer nya 
T2DX instrument från T2 Biosystems Inc

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 uppvisar en stark 
tillväxt under andra kvartalet (+147%)

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).

Vi ser en stadig tillväxt med ökade 
försäljningsvolymer av både T2 produkter och av 
de övriga produkterna som bolaget säljer i Sverige, 
Norge, Danmark och Island, varav den svenska 
marknaden står för den största tillväxten under 
andra kvartalet. Volymerna kommer successivt att 
öka under kommande kvartal och nyetablering 
av nya instrument beräknas även ske under tredje 
kvartalet, vilket i sin tur kommer bidra till ökade 
intäkter och ett förbättrat rörelseresultat, säger 
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG 
Equity AB (publ).

Bolaget kommer även under hösten att lansera 
en ny försäljningsmodell i Danmark där bolaget 
kommer kunna erbjuda möjligheten att finansiera 
100% av investeringskostnaden av ett nytt T2Dx 
instrument till sjukhusen, vilket i sin tur kommer 
skapa möjligheten för de mindre sjukhusen att 
kunna anskaffa ett eget instrument, säger Glenn 
Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity 
AB (publ).

2022-07-21 - Biotech-IgG Equity utökar 
volymförsäljningen till Karolinska 
Universitetssjukhuset

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).
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2022-07-21 - Biotech-IgG Equity emitterar 
obligationer för 4,2 Mkr

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.

Kapitalet från obligationsutgivningen kommer 
uteslutande att användas till expansion av bolagets 
produktförsäljning med fokus på vår verksamhet 
i Danmark där vi ser betydande möjligheter att 
kunna ta större marknadsandelar, säger Glenn 
Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity 
AB (publ).

2022-07-21 - Biotech-IgG Equity utökar sitt 
ägande i Capital Conquest AB (publ) (2,7 Mkr)

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller 
”Bolaget”) har förvärvat ytterligare 902 263 b-aktier 
i Capital Conquest AB (publ) i syfte att konsolidera 
koncernen till ett moderbolag, vilket beslutades av 
styrelsen under 2021. Köpeskillingen för aktierna 
uppgår till cirka 2,7 Mkr (3 SEK per aktie) och 
betalning kommer ske med nyemitterade aktier i 
Biotech-IgG Equity till en teckningskurs om 0.018 
per aktie. Bolaget kommer därför att emittera 150 
377 166 nya b-aktier som erläggs till säljarna.

Bolaget kommer att verka för att köpa upp 
resterande aktier i Capital Conquest AB (publ) 
varav bolaget inom kort kommer tillskriva 
övriga minoritetsägare i bolaget för att ge dem 
möjligheten till samma erbjudande, säger Glenn 
Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity 
AB (publ).

2022-07-24 - Kommuniké från Biotech-IgG Equity 
årsstämma 2022

Årsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) 
(”bolaget”) ägde rum den 22 juli 2022 i Arkipelagens 
företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. 
Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga 
beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och 
balansräkningen såsom dessa intagits i 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. 
Dispositioner beträffande resultatet i enlighet med 
styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras 
i ny räkning.

Utdelning
Årstämman beslutade att lämna utdelning till 
preferensaktieägarna om 0,0104 SEK per aktie och 
till övriga stamaktieägare så utgår ingen utdelning 
för verksamhetsår 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till 
samtliga styrelseledamöter i bolaget.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda 
förslag att: styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter 
utan suppleanter, ett fast styrelsearvode ska utgå 
på 200.000 SEK till ordförande och 35.000 SEK 
till övriga ledamöter som utses på årsstämman. 
Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd 
räkning och till ordinarie ledamöter omvaldes 
Johan Lee Backman, Stefan Nyman, Hans Larnefeldt 
och Glenn Renhult som styrelseordförande och 
till slutet av nästa årsstämma omvälja sittande 
revisorer från BDO.

Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om 
nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner 
eller utgivande av konvertibler. Betalning skall 
kunna ske kontant, genom apport eller genom 
kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas 
upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande 
direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att 
vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden 
av de på årsstämman fattade besluten i den 
utsträckning detta är erforderligt för registrering av 
besluten.



S.6

2022-08-06 - Anmälan om teckning av TO2 i 
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Som optionsinnehavare av TO2 i Biotech-IgG 
Equity AB (publ) kan du nu anmäla din teckning 
direkt till bolaget alternativt även via din bank där 
du har dina aktier förvaltade, se nedanstående 
teckningsvillkor. Bolaget kommer även i skrift att 
skicka ut teckningsvillkoren och anmälningssedeln 
till samtliga optionshavare under kommande 
vecka.

2022-08-01 - Halvårsrapport 2022

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

Väsentliga händelser 
under perioden
2022-11-18 - Biotech-IgG beslutar att genomföra 
en företrädesemission av aktier och nya 
teckningsoptioner till ett belopp av 32,3 Mkr

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) har med 
stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att 
bolaget ska genomföra en företrädesemission 
av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan 
tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Bolaget har under de senaste 
12 månaderna haft en väldigt bra tillväxt och för att 
säkerställa ytterligare tillväxtkapital, samt kunna 
återbetala tidigare koncernlån, genomför bolaget 
denna företrädesemission. Under förutsättningen 
att emissionen fulltecknad så möjliggöra även 
denna kapitalanskaffning en mycket god 
förutsättning för bolaget att redan under 2023 
påbörja utdelning av det operativa kassaflödet till 
stamaktieägarna.

Kapitalanskaffningen är fördelad i två delar, varav 
den första som en företrädesemission av aktier 
och uppgår till beloppet 14 705 906 SEK. Del två 
avser nya teckningsoptioner och serien (TO3) 
som uppgår till totalt 17 647 087 SEK. Tecknare 
erhåller vederlagsfritt för varje tecknad aktie en 
teckningsoption TO3.

Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår 
till 0.01 per aktie, vilket ger en teckningsrabatt om 
ca 50% från senaste emissionskurs (0,02), vilket 
innebär att bolaget högst kan tillföras 14 705 906 
kronor före emissionskostnader Teckningskursen i 
TO3 är fastställd till 0.012 per aktie, vilket innebär att 
bolaget ytterligare kan tillföras 17 647 087 SEK före 
emissionskostnader under 2023. Vid en fulltecknad 
emission kan bolaget totalt komma att tillföras 
cirka 32,3 Mkr före emissionskostnader.

Aktieutspädning
Antalet aktier i bolaget kommer att öka från sina 
nuvarande 7 352 953 041 aktier (2022-11-17) till
10 294 134 241 aktier och medför en aktieutspädning 
om cirka 29,1 procent av kapitalet i bolaget. 
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna 
aktier i emissionen och allmänheten har sekundär 
teckningsrätt att medverka i företrädesemissionen.

Företrädesemission
Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor
Teckningskurs: 0.01 kronor
Preliminär teckningstid: 30 nov till 14 dec 2022
Teckningsvillkor: Tio aktier ger rätt att teckna två (2) 
nya aktier oavsett A/B-aktie.

Teckningsoption TO3
Emissionsbelopp: 17 647 087 kronor
Teckningskurs: 0.012 kronor
Preliminär teckningstid: 15 dec till 27 dec 2023
Teckningsvillkor: Tio teckningsoptioner TO3 ger rätt 
att teckna två (2) nya aktier oavsett A/B-aktie.

Fullständiga teckningsvillkor och övrig finansiell 
information kommer att inom kort skickas ut till 
samtliga aktieägare i bolaget utan att aktieägarna 
själva behöver vidta några åtgärder.

Styrelseordförandes kommentar
Vi har under första halvåret uppvisat en stark 
tillväxt (251%), samtidigt som vi även redovisar 
ett starkt rörelseresultat vilket sänder en tydlig 
signal vart vi är på väg. Men även om verksamhet 
har uppvisat en mycket god tillväxt så är i regel 
alltid en expansionsresa väldigt kapitalbindande, 
varav vi idag har tagit beslut att genomföra denna 
kapitalanskaffning med förmånsrätt för befintliga 
aktieägare. I egenskap som bolagets huvudägare 
så ställer jag mig även positiv till nyemissionen och 
jag avser själv att teckna aktier, säger
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG 
Equity AB (publ).

Styrelsenuppgick likvida medel till 1 113 tkr (662 tkr). 
Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 7 619 
619 708 st
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2022-11-28 - Justerade emissionsvillkor (32,3 Mkr)

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med 
stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat 
att bolaget ska genomföra en emission av aktier 
och teckningsoptioner, vilket totalt kan komma 
att tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Bolaget har även beslutat 
att emissionen ska i stället genomförs som en 
spridningsemission i stället för en företrädesemission 
som tidigare var kommunicerat. Bakgrund till 
ändringen av emissionsvillkoren att bolaget 
själv inte har möjligheten att hantera digitala 
teckningsrätter under den korta teckningsperioden 
som bolaget nu har valt. Bolaget har dock beslutat 
att befintliga aktieägare kommer ha förtur till sin 
teckning även om några teckningsrätter ej kommer 
att bokas ut till respektive aktieägare.

Samtliga aktieägare i bolaget kommer att erhålla 
en förtryckt anmälningssedel där nuvarande 
aktieinnehav kommer att redovisas och antalet nya 
aktier som varje enskild aktieägare har förtur att 
kunna teckna sig för i den aktuella nyemissionen. 
Bolaget har även beslutat att lägsta teckningspost 
i emissionen ska uppgå till minst 3.000 SEK, vilket 
motsvarar 300.000 aktier och detta gäller oavsett 
om man är befintlig aktieägare eller ny investerare för 
att kunna motivera de administrativa kostnaderna 
som uppkommer i kapitalanskaffningen. För varje 
nytecknad aktie så erhålls även en vederlagsfri 
teckningsoption (TO3) som ger rätten att teckna 1 
ny aktie under perioden 15 dec till 27 dec 2023.

Nyemission
Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor
Teckningskurs: 0.01 kronor (50% rabatt från senaste 
emissionskurs)
Preliminär teckningstid: 30 nov till 14 dec 2022
Lägsta teckningspost: 300 000 aktier (3.000 SEK)
Teckningsvillkor: Tio aktier ger även förtur för 
befintliga aktieägare att teckna två (2) nya aktier 
oavsett A/B-aktie, men inga teckningsrätter 
kommer att bokas ut till befintliga aktieägare 
då kapitalanskaffningen klassificeras som en 
nyemission i stället för en företrädsemission.

Teckningsoption TO3
Emissionsbelopp: 17 647 087 kronor
Teckningskurs: 0.012 kronor
Preliminär teckningstid: 15 dec till 27 dec 2023
Teckningsvillkor: En teckningsoption av ger rätt att 
teckna två (1) nya aktier oavsett A/B-aktie.

Aktieutspädning
Antalet aktier i bolaget kommer att öka från sina 
nuvarande 7 352 953 041 aktier (2022-11-17) till
10 294 134 241 aktier och medför en aktieutspädning 
om cirka 29,1 procent av kapitalet i bolaget.

Tilldelningsprincip och förtur
I syfte att kunna uppnå en bredare ägarstruktur 
i bolaget så har styrelsen kommit överens med 
huvudägare Hugo & Partner AB att de ska 
överlåta delar av sin aktieteckning till bolagets 
minoritetsägare och mer information om detta kan 
ni läsa i erbjudandet som är utskickat till samtliga 
aktieägare i bolaget.

Anmälan av teckning för befintliga aktieägare 
(viktig information)
Då kapitalanskaffningen genomförs som en 
nyemission så måste varje enskild aktieägare själva 
anmäla sin teckning direkt till bolaget och inte till 
sin förvaltare.

Styrelsen
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Aktien och ätarstruktur

NAMN AKTIE A AKTIE B INNEHAV % RÖSTER %

HUGO & PARTNER AB 1 029 262 333 2 958 853 161 55,00% 80,24%

THE PATH LESS TRAVELLED AB 0 1 268 915 209 17,50% 7,68%

LARNEFELDT, HANS 0 228 733 287 3,15% 1,39%

R25 INVEST AB 0 225 226 132 3,11% 1,36%

JOHANSSON, HENRIK 0 149 650 000 2,06% 0,91%

EKDAHLS KONTORSSERVICE AB 0 145 303 030 2,00% 0,88%

SELLGREN, JOAKIM 0 125 509 732 1,73% 0,76%

TELLIT AB 0 95 091 466 1,31% 0,58%

NORDNET BANK AB 0 87 140 405 1,20% 0,53%

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL) 0 64 583 332 0,89% 0,39%

KAFFEKOPPEN I VARBERG AB 0 51 186 200 0,71% 0,31%

H.J CONSULTING AB 0 34 249 800 0,47% 0,21%

SWAHN, ÅKE 0 32 181 492 0,44% 0,19%

SKOGLUND, BERT 0 25 200 000 0,35% 0,15%

EKDAHL, JOACHIM GUNNARSSON 0 23 741 667 0,33% 0,14%

OLSSON, RUNE 0 20 063 125 0,28% 0,12%

STRATEX CONSULTING AB 0 20 000 000 0,28% 0,12%

BREDÅS, BJÖRN 0 19 764 543 0,27% 0,12%

DALECARLIA CLINICAL RESEARCH AB 0 19 444 444 0,27% 0,12%

ÖVRIGA AKTIEÄGARE 0 626 553 035 8,64% 3,79%

TOTALT 1 029 262 333 6 221 390 060 100,00% 100,00%

per den 30 november
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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

2022 2021 2021

RÖRELSENS INTÄKTER Jan - Sep Jan - Sep Jan - Dec

Nettoomsättning 12 304 147,99 3 967 497,00 5 537 147,72

Övriga rörelseintäkter -195 709,29 23 404,85 70 650,61

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 12 108 438,70 3 990 901,85 5 607 798,33

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -5 503 717,87 -1 635 586,08 -2 672 845,14

Övriga externa kostnader -4 946 320,59 -2 362 207,32 -3 041 995,13

Personalkostnader -991 505,40 -396 055,83 -518 215,74

Avskrivningar -25 767,00 -25 767,00 -69 498,00

Övriga rörelsekostnader -59 288,87 0,00 -55 480,48

Finansiella poster 10 262 153,85 12 742 544,41 2 996 061,28

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 264 445,88 8 322 928,18 -3 361 973,21

BERÄKNAT RESULTAT 10 843 992,82 12 313 830,03 2 245 825,12
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Balansräkning

TILLGÅNGAR 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 641 598,50 711 096,50 667 365,50

Finansiella anläggningstillgångar 168 330 852,00 166 879 077,00 157 080 851,00

Summa anläggningstillgångar 168 972 450,50 167 590 173,50 157 748 216,50

Omsättningstillgångar

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

Kortfristiga fordringar 12 284 922,26 8 028 578,50 14 399 464,67

Kassa och bank 212 570,95 6 277 727,91 517 920,49

Summa omsättningstillgångar 14 162 534,21 15 971 347,41 16 582 426,16

SUMMA TILLGÅNGAR 183 134 984,71 183 561 520,91 174 330 642,66

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital -139 859 318,84 -119 964 267,25 -128 882 383,42

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

Kortfristiga skulder -32 431 673,05 -50 133 423,63 -45 448 259,24

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER -172 290 991,89 -171 247 690,88 -174 330 642,66
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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, 30 november 2022

Johan Lee Backman
Verkställande direktör


