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Vision
Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande
Skandinaviska distributören av immundiagnostik
och LifeScience produkter till sjukvården som
även erbjuder egna produkter till en väldefinierad
kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt
forskning och utveckling.
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Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017
Finansiell information
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Resultatet i koncernen uppgick till -2 691 tkr (-1 012tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 455 tkr (-877 tkr).
Bolaget har även kostnadsförts 756 tkr i form av engångskostnader i anslutning till bolagets nya besparingsprogram.
Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3 911 tkr (4 742 tkr).
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 2 278 tkr (3 377tkr).
Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 6 771 tkr (1 622 tkr), varav moderbolaget 5 533 tkr (809 tkr).
Resultatförsämringen är hänförlig till ökade personalkostnader och mindre försäljning under årets första 6 månader samt
engångskostnader kopplade till besparingsprogrammet.
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VDs KOMMENTAR
Som nyvald VD och koncernchef för Biotech-igG koncernen
är det min första rapport där jag får möjligheten att
kommentera bolagets utveckling, väsentliga händelser och
resultat för de senaste 6 månaderna och bolaget har minst
sagt haft ett händelserikt kvartal då man både fått en ny
huvudägare och en ny ledning.
Verksamheten har under många år gått med stora förluster.
Med bärighet på detta gick en grupp av bolagets aktieägare
ihop för att kalla till en extra bolagsstämma i juni och där
valdes även en ny styrelse samt jag som ny VD för BiotechigG.
Som ny styrelse valdes Mats Andersson, Andreas Hag, Stefan
Nyman, Aram Soma och till styrelseordförande valdes Mats
Andersson.
I samråd med den nya styrelsen genomlyste vi koncernen
och därefter togs beslutet att genomföra ett omfattande
besparingsprogram vilket kommer påverka bolaget resultat
positivt med minst 4,5 miljoner årligen.
Bolaget har haft en stor overheadkostnad samt en
ekonomihantering som är byggt för större företag än BiotechIgGs nuvarande verksamhet. Skall bolaget kunna uppvisa en
lönsamhet så måste kostnaderna anpassas till koncernens
inkomster därav genomfördes besparingsprogrammet.
Det är viktigt att påpeka att resultatet för januari till juni som
denna rapport återspeglar avser den tidigare ledningen och
att de förändringar som nya ledningen och jag har genomfört
inte kommer att synas förrän kvartal 3 och 4 år 2017.

Under kvartalet har även bolaget kostnadsförts 756 tkr i
form av engångskostnader som uppkommit i samband med
bolaget nya besparingsprogram.
Men bolagets kärnverksamhet är väldigt sund och vi ser
en stor potential att göra bolaget marknadsledande i
Skandinavien inom bolaget segment.
Under kvartal 3 kommer bolaget att genomgå en
internutbildning i Danmark för att effektivisera nuvarande
administration samt rationalisera nuvarande orderhantering.
Detta kommer frigöra resurser så att bolaget kan koncentrera
sig på att öka försäljningen i både Sverige, Norge och Danmark
utan att markant öka bolagets försäljningskostnader.
Bolaget kommer under innevarande kvartal att
uppdatera sitt IT system och förenkla bolagets nuvarande
logistikhantering som kommer underlätta för kunderna att
göra tilläggsbeställningar.
Efter kvartalets utgång har bolaget tecknat sin första
försäljningsorder gällande T2 Biosystems och därutöver
har nya kunder visat intresse för T2 maskiner med dess
tillhörande produkter, vilket vi ser som mycket positivt.
Det är min och styrelsens bedömning att bolaget kommer
kunna uppvisa ett positivt rörelseresultat redan under Q4
2017 men det återstår mycket arbete under kommande
kvartal för att implementera alla förändringar.

Anders Edvardsson
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017
2017-05-12 - Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) har den 11 maj 2017 genom aktieköp passerat gränsen för flaggning i Biotech-igG AB då bolagets
innehav överstiger 10% av samtliga aktier i Biotech-igG AB. Capital Conquest AB (publ) innehar 22 024 064 aktier i BiotechigG AB vilket motsvarar 10,1% av kapitalet och 10,1% av röster i bolaget vilket gör Capital Conquest AB (publ) idag till bolagets
enskilt största aktieägare.

2017-05-22 - Kallelse till extra bolagsstämma
Capital Conquest AB har i egenskap av ägare med ägarandel överstigande 10 % av aktierna och rösterna i Biotech-IgG
AB, vilket pressmeddelats 2017-05-12, begärt kallelse till extra bolagsstämma med nedanstående förslag till stämman att
behandla. Val av styrelse, val av revisor, ändring av bolagsordning samt beslut om emissionsbemyndigande.

2017-05-22 - Biotech-IgG AB flyttas till observationslistan
AktieTorget meddelade att kommer Biotech-IgG AB handeln i bolagets aktie att flyttas till AktieTorgets observationslista.
Av pressmeddelandet framgår att bolaget har en ny huvudägare med ett innehav om mer än 10 procent av bolagets röster
och kapital. Den nya huvudägaren har begärt en extra bolagsstämma och har till denna föreslagit beslut om val av en helt ny
styrelse och byte av revisor. AktieTorget gör därför bedömningen att väsentlig osäkerhet föreligger avseende bolaget och har
beslutat att handeln i bolagets aktie fortsatt ska ske på observationslistan. AktieTorget kommer löpande pröva om det finns
förutsättningar att återföra bolagets aktie till den ordinarie listan.

2017-06-22 - Kommuniké extra bolagsstämma
Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (publ) den 22 juni 2017 fattades beslut att välja en ny styrelse som valdes i form av
Mats Andersson, Andreas Hag, Stefan Nyman, Aram Soma.

2017-06-26 - Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) har den 22 juni 2017 sålt 22 374 814 aktier i Biotech-igG AB till köparen Insolita AB, och efter
transaktionen innehar Capital Conquest AB (publ) 0 aktier i Biotech-igG AB (publ).

2017-06-27 - Ny styrelseordförande och VD i Biotech-IgG AB (publ)
Vid ett konstituerande styrelsemöte den 22 juni 2017 i Lund beslutade den nya styrelsen att utse Mats Andersson till ny
styrelseordförande och Anders Edvardsson till ny extern VD för Biotech-IgG AB. Styrelsen beslutade även att entlediga
nuvarande verkställande direktör Dario Kriz från sin tjänst.

2017-06-29 - Biotech-IgG AB ska genomgå en ny noteringsprocess
AktieTorget har på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprocess som villkor för bolagets
fortsatta notering på AktieTorget. Syftet med noteringsprocessen är bland annat att granska bolaget nya ledning och
styrelsesammansättning samt kapacitet för extern informationsgivning. Om AktieTorget bedömer att noteringskraven är
uppfyllda kommer bolagets aktie att återföras till AktieTorgets ordinarie lista. I annat fall kommer bolagets aktie att avnoteras
från AktieTorget.
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Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2017
2017-07-06 - Kapitaltillskott genom emission på 2,3 miljoner
Styrelsen i Biotech-IgG AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, genomfört en riktad
nyemission som tillför bolaget ca 2,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattar 26 850 000 nya aktier riktade mot
en privat grupp investerare som visat intresse i Biotech-IgGs verksamhet och emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission då en riktad emission bedöms vara mer
kostnadseffektiv och på sådana sätt gynnar alla aktieägare i bolaget bättre.

2017-07-07 - Genomför kostnadsbesparingsprogram i koncernen om ca. 4 miljoner årligen
Som en första åtgärd för att få koncernen vinstdrivande genomför nu den nya ledningen ett stort kostnadsbesparingsprogram
där man konsoliderar koncernen och effektiviserar administrationen och flyttar huvudkontoret till Göteborg. Bolagets
nuvarande kontor i Lund kommer sägas upp och flytten beräknas vara klar under kommande kvartal.

2017-07-13 - Biotech-IgG grundare rekryteras till Biotech-IgG A/S
Som ett naturligt steg i den omorganisation som pågår i koncernen så genomför ledningen nu även styrelseförändringar i
bolagets dotterbolag Biotech-IgG A/S. Nuvarande ledamöter avgår och som nya ledamöter väljs istället Mats Andersson,
Stefan Nyman, Aram Soma och Alistair Hurst. Som ny verkställande direktör väljs Anders Edvardsson som idag även är VD för
Biotech-igG AB (publ).

2017-07-26 - Biotech-IgGs riktade emission registrerad hos Bolagsverket
Bolagsverket har nu registrerat emissionen som genomfördes 6 juli 2017 och aktierna kommer levereras till samtliga tecknare
under denna vecka med start idag den 26 juli. Antalet utomstående aktier i bolaget är nu totalt 245 533 220 och aktiekapitalet
är ökat till 2 455 331 kronor. Emissionsinstitut till bolaget var Mangold Fondkommissionär vid registreringen.

2017-07-31 - Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)
Bolagets huvudägare Insolita AB har efter bolagets senaste emission gått under 10% ägarandel och därav detta
flaggningsmeddelande, Insolita AB innehar per dagens datum 9,11% av bolagets kapital och röster vilket motsvarar 22 374
814 aktier i Biotech-igG AB.

2017-08-08 - Försäljning genom distributionsavtal med T2 Biosystems
Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S nu tagit sin första order och kommit igång med försäljning av T2 Biosystems.
Beställaren är ett av de största sjukhusen i Danmark. Bolaget kan i dagsläget inte bedöma avtalets omfattning då vi befinner
oss i en startprocess med att sätta upp det nya avtalet. Mer information kommer publiceras löpande angående avtalet så fort
information kan lämnas.

2017-08-17 - Biotech fortsätter att konsolidera verksamheten för att effektivisera
Biotech-igG AB (publ) fortsätter att konsolidera sin verksamhet för att uppnå ännu större effektivitet och lönsamhet i
koncernen. Kontoret och lagerlokalen i Lund är nu uppsagda och merparten av administrationen för moderbolaget är under
juli/aug månad flyttad från Lund till Göteborg. Personalen i Danmark kommer under kommande kvartal att genomgå en
internutbildning för att effektivisera administrationen samt rationalisera nuvarande orderhantering. Detta kommer frigöra
resurser så att bolaget kan koncentrera sig på att öka sin försäljning i både Sverige, Norge och Danmark utan att markant öka
bolagets försäljningskostnader.
De nya rutinerna och kortare arbetsprocesserna kommer möjliggöra mer fokus på försäljningen mot både befintliga och nya
kunder vilket i sin tur på sikt kommer påverka bolagets rörelseresultat positivt. Bolaget kommer under innevarande kvartal att
uppdatera sitt IT system och förenkla bolagets nuvarande logistikhantering. Detta kommer underlätta för kunderna att göra
tilläggsbeställningar. När förändringarna är genomförda och de nya rutinerna är implementerade är det bolagets uppfattning
att på årsbasis spara cirka 4,5 miljoner (tidigare kommunicerat var 4 miljoner i ett pressmeddelande den 17-07-07), säger
Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)
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Presentation av nya ledningen
Mats Andersson,
Styrelseordförande
Är idag styrelseordförande i Biotech-IgG koncernen samt bedriver en mindre konsultverksamhet i
sitt egna bolag SAREKO Consulting AB.
Född:		
Antal aktier:
Invald:		

1971
0 ST
2017-06-22

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

SAREKO Consulting AB

Ledamot

Pågående

Insolita AB

Ledamot

Pågående

Biotech-IgG AB

SO/Ledamot

Pågående

Biotech-IgG A/S

SO/Ledamot

Pågående

Stockholms Allmänna Gymnastik Avdelning

Ledamot

Avslutat

Goodrun CS Nordic AB

Suppleant

Avslutat

Andreas Hag,
Styrelseledamot
Är idag VD och koncernchef för Haag´s Gruppen AB (publ) och dess tillhörande dotterbolag. Koncernen bedriver verksamhet
inom nybyggnationer, reparationer, servicearbeten av fastigheter samt äger och förvaltar fastigheter och värdepapper.
Född:		
Antal aktier:
Invald:		

1986
0 ST
2017-06-22

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

Haag`s Gruppen AB (publ)

Ledamot/VD

Pågående

H Haag`s Bygg och Snickeri AB

Ledamot/VD

Pågående

Haag`s Fastigheter AB

Ledamot

Pågående

Andreas Haag AB

Ledamot

Pågående

Biotech-IgG AB

Ledamot

Pågående
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Presentation av nya ledningen (forts.)
Stefan Nyman,
Styrelseledamot
Är idag ledamot och ägare av Nyman & Jensen AB och dess tillhörande systerbolag. Koncernen bedriver en aktiv
fastighetsförvaltning av mindre och medelstora fastigheter i Sverige.
Född:		
Antal aktier:
Invald:		

1969
0 ST
2017-06-22

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

Nyman & Jensen Gibson AB

Ledamot

Pågående

Drakskeppet AB

Ledamot

Pågående

Jennywest AB

Ledamot

Pågående

Nyman & Jensen AB

Ledamot

Pågående

Carinova AB

Ledamot

Pågående

Insolita AB

Suppleant

Pågående

Biotech-igG AB

Ledamot

Pågående

Biotech-igG A/S

Ledamot

Pågående

Neuro Praxis Klinik i Göteborg AB

Ledamot

Avslutat

Aram Soma,
Styrelseledamot
Är idag ledamot och ägare av Aram Soma Holding AB som är ett mindre fastighetsbolag med fokus på nyproduktion och
försäljning främst inom Stockholmsområdet. Han är aktiv inom familjebolaget ASSISTANS 24/7 AB som är ett mindre
assistansbolag som verkar inom Stockholmsområdet.
Född:		
Antal aktier:
Invald:		

1989
0 ST
2017-06-22

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

Assistans 24/7 AB

Suppleant

Pågående

Aram Soma Holding AB

Ledamot

Pågående

Biotech-IgG AB

Ledamot

Pågående

Tryckstore AB

Ledamot

Avslutat

Assistans 24/7 AB

Ledamot

Avslutat
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Presentation av nya ledningen (forts.)
Anders Edvardsson,
VD Biotech-IgG AB
Är idag VD för Biotech-igG koncernen samt är även VD för ME Finans AB som är ett mindre finansbolag i Göteborg
och som ingår i ME koncernen.
Född:		
Antal aktier:
Invald:		

1966
22 374 814 ST (via Insolita AB)
2017-06-22

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

ME Finans AB

Ledamot/VD

Pågående

INSOLITA AB

Extern firmatecknare

Pågående

Finem AB

Suppleant

Pågående

A-Max Företagsutveckling i Gbg AB

Ledamot

Pågående

Frontema AB

Ledamot/Ordförande

Pågående

Biotech-IgG AB

Extern verkställande direktör

Pågående

Biotech-IgG A/S

Extern verkställande direktör

Pågående

Capitum AB

Ledamot

Avslutat

INSOLITA AB

Ledamot

Avslutat

Kanenas 12 AB

Ledamot/Ordförande

Avslutat

ME Finans AB

Suppleant

Avslutat
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Aktien och ägarstruktur
Biotech-IgG ABs aktie (BIGG B med ISIN-kod SE0002837955) är sedan 3 maj 2010 listad på AktieTorget som är en
marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost omfattar 1 aktie. Bolaget hade 2 433 aktieägare 2017-0630 och bolagets största aktieägare är Insolita AB.
Enligt bolagsordningen kan aktier av två slag utges, A- och B-aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. I Bolaget
finns idag enbart B-aktier utgivna. Varje aktie har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberättigad
rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie medför lika
rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott vid likvidation. På årsstämma eller extra bolagsstämma kan beslut fattas
om vinstdelning, vilken normalt utbetalas som ett kontantbelopp per aktie, men kan även avse något annat än pengar.
Avstämningsdagen för rätten att erhålla utdelning får inte infalla senare än dagen före nästa årsstämma. I det fall någon
aktieägare inte kan nås genom VPC kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot bolaget och begränsas endast genom
regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som
för aktieägare bosatta i Sverige.
Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2017-06-30 till 218 683 220 aktier av serie B. Aktiekursen (senaste betalkursen) per
2017-06-30 var 0,118 kr, vilket ger ett börsvärde på 25,8 Mkr. Antalet omsatta aktier på börsen 2017-01-01 till 2017-06-30
var 80 534 210 stycken innebärande att omsättningshastigheten i aktien under denna tid var 36,82 % och likviditet i aktien
var under perioden 8 365 985 kr.

Aktieägare

A-aktier

B-aktier

Andel (%)

Röster (%)

Insolita AB

0

22 374 814

10,1

10,1

Bo Leander

0

8 500 000

3,9

3,9

Joachim Gunnarsson Ekdahl

0

6 480 142

3

3

Övriga aktieägare

0

181 328 264

83

83

Totalt

0

218 683 220

100

100
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Aktiekapitalets utveckling
År

Föränding

1996

Bolagsbildning

1998

Nyemission

1998

Split 1:100

1998
2000

Ökning av antal
aktier (st)

2017-06-30

Totalt antal aktier
(st)

Förändring av
aktiekapitalet (kr)

1 000

Aktiekapital (kr)

Emissionskurs (kr)

100 000

IP*

333

1 333

33 300

133 000

IP

131 967

133 300

-

133 300

IP

Nyemission

20 000

153 300

20 000

153 300

IP

Nyemission

366 600

519 900

366 600

519 900

IP

2000

Nyemission

30 000

549 900

30 000

549 900

IP

2001

Nyemission

150 000

699 900

150 000

699 900

IP

2002

Nyemission

300 100

1 000 000

300 100

1 000 000

IP

2002

Nyemission

200 000

1 200 000

200 000

1 200 000

IP

2002

Nyemission

118 248

1 318 248

118 248

1 318 248

IP

2002

Nyemission

110 000

1 428 248

110 000

1 428 248

18:10

2003

Nyemission

95 700

1 523 948

95 700

1 523 948

18:10

2003

Nyemission

163 313

1 687 261

163 313

1 687 261

14:50

2004

Nyemission

95 320

1 782 581

95 320

1 782 581

18:10

2005

Nyemission

100 083

1 882 664

100 083

1 882 664

18:10

2005

Nyemission

1 536 366

3 419 030

1 536 366

3 419 030

11:00

2009

Nyemission

1 020 858

4 439 888

1 020 858

4 439 888

02:50

2009

Nyemission

687 798

5 127 686

687 798

5 127 686

2:99***

2009

Nyemission

1 950 828

7 078 514

1 950 828

7 078 514

02:50

2010

Nyemission

903 314

7 981 828

903 314

7 981 828

02:50

2010

Nyemission

1 421 008

9 402 836

1 421 008

9 402 836

01:00

2010

Nyemission

965 737

10 368 573

965 737

10 368 573

01:00

2011

Nyemission

1 951 975

12 320 548

1 951 975

12 320 548

01:00

2011

Nyemission

1 196 093

13 516 641

1 196 093

13 516 641

01:00

2011

Nyemission

1 115 346

14 631 987

1 115 346

14 631 987

01:00

2012

Minskn av AK#

-

14 631 987

-13 900 388

731 599

-

2012

Nyemission

17 117 421

31 749 408

855 871

1 587 470

00:10

2012

Nyemission

40 968 467

72 717 875

2 048 423,35

3 635 893,35

00:05

2013

Nyemission

5 900 319

78 618 194

295 015,95

3 930 909,30

00:40

2013

Nyemission

3 121 490

81 739 684

156 074,90

4 086 984,20

00:40

2014

Nyemission

16 851 869

98 591 553

842 593,45

4 929 577,65

00:25

2015

Nyemission

10 181 256

108 772 809

509 062,80

5 438 640,45

00:25

2015

Nyemission

22 437 123

131 209 932

1 121 856,15

6 560 496,60

00:10

2016

Minskn av AK##

-

131 209 932

-5 248 397,28

1 312 099,32

-

2016

Nyemission

87 473 288

218 683 220

874 732,88

2 186 832,20

00:10

*IP = Icke Publik, ***Riktad nyemission, sk kvittningsemission, till Ajust Holding A/S (tidigare Biotech-IgG A/S), #Extra bolagsstämman 2012-02-03 beslutade
om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt ändring av bolagsordningen. Besluten registrerades av Bolagsverket 2012-02-14. ##Extra
bolagsstämman 2016-03-17 beslutade om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt ändring av bolagsordningen. Besluten registrerades av
Bolagsverket 2016-08-03.
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Moderbolaget
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2017 till 2 187
tkr (6 560 tkr). Antalet aktier i bolaget uppgick vid
rapporteringsperiodens utgång till 218 683 220 aktier av
serie B. För motsvarande period 2016 uppgick antalet aktier
till 131 209 932 aktier av serie B.
Biotech-IgG ABs aktie (BIGG B med ISIN-kod
SE0002837955) handlas sedan 3 maj 2010 på AktieTorget
som är en handelsplats under Finansinspektionens tillsyn. En
handelspost omfattar 1 aktie. Bolaget hade per den 201706-30 totalt 2 433 aktieägare var av Insolita AB är bolagets
största enskilda aktiegare.

Resultat och nettoomsättning
Resultatet i moderbolaget för kvartal 2 uppgick till -2 455
tkr (-877 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick
till 2 278 tkr (3 377 tkr).

Investeringar
Inga investeringar har skett under året. De finansiella
anläggningstillgångarna uppgick per 2017-06-30 till 2 111
tkr, vars hela belopp avser aktieinnehav i Biotech-IgG A/S.
Bolaget har sedan 2016-12-31 och fram till upprättandet
av denna rapport inte gjort några pågående eller framtida
investeringar som det har gjorts klara åtaganden om.

Väsentliga avtal i koncernen
Biotech-IgG AB har erhållit distributionsrättigheter på
de svenska, danska och norska marknaderna för det
diagnostiska T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande
T2Candida® reagensförbrukningsartiklar för snabb
diagnos av blodförgiftning genom ett exklusivt avtal från T2
Biosystems Inc. (Lexington, Massachusetts, USA).
Biotech-IgG AB har ett exklusivt avtal med det brittiska
bolaget Enigma Diagnostics Ltd. (Salisbury, Wiltshire, UK)
om distribution av Enigma® MiniLab System. Avtalet ger
Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av Enigma®
MiniLab System på de svenska, danska och norska
marknaderna.
Biotech-IgG AB har tecknat ett avtal med DiaMondiaL
Group. Avtalet ger Biotech-IgG rätt att representera
DiaMondiaL och dess produkter i Sverige, Danmark, Finland
och Norge.
Ett avtal har tecknats med det Tjeckiska bolaget BVT
Technologies (BVT) (Brno, Tjeckien) om överföring av
Bolagets SIRE-teknologi mot royalty. Uppföljning sker
genom årlig rapportering enligt avtalet.

Personal och övrigt
Antalet anställda i Biotech-IgG AB vid periodens utgång
uppgick till 3 personer och i koncernen 5 personer.
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Biotech-IgG koncernen
Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik för forskning, rutin- och
processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin.

Vision
Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience
produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys,
produktion samt forskning och utveckling.
Moderbolag: Biotech-IgG AB (publ)
Biotech-IgG AB (publ) är moderbolag till det helägda dotterbolaget Biotech-IgG A/S och bolagets aktie handlas sedan
2010-05-03 på AktieTorget och har ca 2 433 aktieägare. Mer information om moderbolaget och övriga finansiella
dokument finner du på bolagets hemsida www.biotech-igg.com alternativt www.aktietorget.se.

Dotterbolag: Biotech-IgG A/S
Biotech-IgG A/S är en internationell ISO 9001:2008-certifierad leverantör av produkter för forskning, rutin- och
processapplikationer inom LifeScience och immundiagnostik. Kunderna återfinns inom sjukhus, vårdcentraler, akademisk och
kommersiell forskning och utveckling samt industrin, bl.a. läkemedel- och bioprocessindustrierna.
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Koncernens utveckling
Verksamheten
Bolaget har under första halvåret fokuserat sig på att
marknadsföra de produkter som är tillhörande T2 avtalet
som bolaget tecknade med T2 Biosystems Inc. Efter en tio
månaders lång försäljningsperiod fick bolaget sin första
order under juli månad vilket vi är mycket glada över.
Där utöver har ytterligare potentiella nya kunder visat stort
intresse för T2 maskiner med dess tillhörande produkter.
Nettoomsättning och resultat
Biotech-IgG koncernens nettoomsättning för andra kvartalet
2017 uppgick till 3 911 (4 742) tkr, med ett resultat på
-2 691 (-1 012) tkr. Kvartalet har även kostnadsförts med
756 tkr i form av engångskostnader i anslutning till bolagets
nya besparingsprogram.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital för 2017 uppgick till -2 188 (-1 112) tkr och
i moderbolaget till -2 621 (-1 195) tkr.
Likvida medel
Vid periodens slut uppgick kassa och bank i koncernen till
6 771 (1 622) tkr, varav moderbolaget 5 533 (809) tkr
Närståendetransaktioner
Transaktioner med närstående under 2017 Q2 innefattar
kostnader för hyra samt konsultuppdrag till på 27 tkr
(Implementa Hebe AB). Ytterligare närstående transaktioner
innefattar kostnader för konsultuppdrag (försäljning och
VD) på 427 tkr (European Institute of Science AB). Samtliga
transaktioner bedöms ha skett på marknadsmässiga grunder.
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna
eller bolagets revisor har - vare sig själva, via bolag eller
närstående - haft någon direkt eller indirekt delaktighet i
affärstransaktion, som var eller är ovanlig till sin karaktär
under nuvarande eller föregående verksamhetsår. BiotechIgG har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser
till förmån för styrelseledamöterna, de ledande
befattningshavarna eller Biotech-IgGs revisor utöver vad
som angivits i denna och tidigare rapporter. Biotech-IgG har ej
slutit några avtal med medlemmar ur förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan om förmåner efter det att uppdraget har
avslutats.
Framtidsutsikter
Bolaget genomför för närvarande ett omfattande
kostnadsbesparingsprogram
som
kommer
påverka
koncernens resultat positivt med ca 4,5 miljoner årligen. Där
utöver ser bolaget stora möjligheter att öka sin försäljning
och lönsamhet genom försäljningen av T2 produkter de
kommande kvartalen.
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Riskfaktorer
En investering i Biotech-IgG, vilket innefattar Biotech-IgG
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
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. För ytterligare
riskbeskrivning hänvisas även till Bolagets årsredovisning 2016,
Not 3 och Not 20, (sida 20 respektive sida 22).
Forskning och utveckling
Även om de resultat som hittills kommit fram är lovande kan det inte
garanteras att utfallet av bolagets fortsatta forskning och utveckling
inom proteinanalys kommer att vara positiv. Dessutom kan andra
bolag utveckla metoder som visar sig vara överlägsna Biotech-IgGs.
I båda fallen skulle detta inverka negativt på bolagets möjligheter
att generera framtida intäkter. Biotech-IgG har under 2011 valt att
outsourca och nedbringa sina tidigare utvecklingsresurser för att
minska risker med FoU-kostnaderna.
Konkurrenter
De laboratorieanalys- och medicintekniska områdena utvecklas
snabbt och antas fortsätta göra så. Andra företag forskar och
utvecklar analysinstrument och diagnostik som kan komma att
konkurrera med Biotech-IgGs egna och externa produkter. Vissa
av dessa företag både inom och utanför Sverige har avsevärt
större resurser och längre verksamhetshistorik än Biotech-IgG.
Uppkomsten av konkurrerande produkter som idag är okända
kan innebära en förlust av förväntade framtida marknadsandelar.
Konkurrerande produkter kan också störa etableringen av viktiga
strategiska allianser med något eller några av de företag som
utvecklar analysinstrument. Rätt timing kan vara helt avgörande för
denna produkts genomslagskraft.
Försäljningsorganisation
Det kan inte garanteras att förvärvet av verksamheten i Biotech-IgG
A/S kommer att påverka resultatet positivt eller att synergieffekter
med Biotech-IgG ABs egna produkter kan uppnås. Det kan heller inte
uteslutas att risken finns att Biotech-IgGs verksamhet och likviditet
kan komma att påverkas negativt pga förvärvet. Det kan heller inte
garanteras att leverantörer knutna till försäljningsorganisationen
kan bibehållas eller nyrekrytering ske.
Immateriella rättigheter
Under Q1 2016 har Bolagets immateriella rättigheter för SIREtekonologin överförts till Tjeckiska BVT Technologies a.s. mot
royaltyavtal. Bolaget avser dock att driva en fortsatt aktiv
patentstrategi för framtida nyutvecklade produkter. Värdet av
Biotech-IgG är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara
patent och andra immateriella rättigheter. Det finns ingen garanti
för att patenten kommer att ge tillräckligt skydd eller att de inte
kommer att kringgås av andra.

Beroende av nyckelpersoner
Biotech-IgG 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, skulle detta kunna få
en negativ effekt på bolagets möjligheter att nå sina planerade
utvecklingsmål.
Finansiella risker
Framtida kapitalbehov - Såväl storleken som tidpunkten för
Biotech-IgGs 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. BiotechIgG 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.
Valutarisk - I dagsläget har Biotech-IgG främst affärsverksamhet
inom Sverige och övriga Skandinavien och till viss del EU. I en framtid
kan antalet länder som Biotech-IgG koncernen är verksamt i komma
att utökas med ökad exponering för fluktuationer i olika valutor och
en ökad risk för påverkan av Biotech-IgGs finansiella ställning.
Kreditrisk - Biotech-IgGs huvudsakliga likvida tillgångar
är placerade på bankkonton varför kreditrisken är
mycket begränsad i detta avseende. De finansiella
fordringarna
i
Biotech-IgG
koncernen
uppgår
per
2017-06-30 till 9 205 tkr. Biotech-IgG har gjort bedömningen att
erforderliga reserveringar har gjorts. Det kan inte uteslutas att
kreditrisk kan uppstå då vissa leverantörers produkter betingar
betydande värden för både kund och leverantör.
Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker
Aktiens likviditet och kurs - Biotech-IgGs aktier är listade på den
av Finansinspektionen övervakade marknadsplatsen AktieTorget.
Då kursen påverkas av ett antal olika omvärldsfaktorer kan aktiens
likviditet förändras över tiden i positiv eller negativ riktning, vilket
kan göra att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat om
förändringen sker i negativ riktning. Eftersom avståndet mellan köpoch säljkurs varierar från tid till annan finns ingen garanti att aktier
som förvärvats kan säljas av innehavaren vid varje given tidpunkt.
Ägare med betydande inflytande - Efter fullföljande av eventuella
erbjudanden, på samma sätt som innan erbjudanden, kommer ett
fåtal av Biotech-IgGs aktieägare troligen att tillsammans äga en
väsentlig andel av samtliga utestående aktier. Följaktligen har dessa
aktieägare möjlighet att utöva inflytande på alla ärenden som kräver
godkännande av aktieägarna.
Bolagets aktie handlas för närvarande på AktieTorgets
oberservationslista och bolgate genomgår för närvarande en ny
noteringsprocess. Om AktieTorget bedömer att noteringskraven
är uppfyllda kommer bolagets aktie att återföras till AktieTorgets
ordinarie lista i annat fall kommer bolagets aktie att avnoteras från
AktieTorget.
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Försäljningsavtal med T2 Biosystems
Biotech-IgG AB har distributionsrättigheter på de svenska,
danska och norska marknaderna för det diagnostiska
T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande T2Candida®
reagensförbrukningsartiklar för snabb diagnos av
blodförgiftning genom ett exklusivt avtal från T2 Biosystems
Inc. (Lexington, Massachusetts, USA).

T2Candida® reagenspanelen revolutionerar diagnos av
blodförgiftning. Den är den första sepsis-patogendiagnostiska
panelen som inte kräver förodling av blodkultur, vilket ger
snabbare, enklare och korrekta resultat inom tre till fem
timmar från provtagning.

Diagnostikprodukterna från T2 Biosystems används i
kliniska laboratorier på sjukhus och i privatdiagnostiska
servicelaboratorier. Försäljningsarbetet är i full gång och
bolaget tog nyligen sin första order från Rigshospitalet
som är ett av de största sjukhusen i Danmark. Därutöver
har ytterligare 26 potentiella nya kunder i både Sverige,
Danmark och Norge visat stort intresse för T2 maskinen med
dess tillhörande produkter.

T2Candida® Panelen identifierar tillsammans med det
helautomatiska T2Dx instrumentet, de fem kliniskt relevanta
arter av Candida direkt från helblod som gör det möjligt för
läkare att initiera lämplig behandling på ett mycket tidigt
stadium.

T2 Biosystems Inc. fokuserar på att utveckla innovativa
diagnostiska produkter för att förbättra patienters hälsa.
Med två FDA-godkända produkter inriktade på diagnos av
blodförgiftning (sepsis) samt en rad andra produkter under
utveckling, är T2 Biosystems ett snabbt framväxande företag
inom in vitro-diagnostik.
Företaget bygger sina diagnostiska instrument på T2
Magnetic Resonance plattformen, (T2MR), och avser
utveckla en bred uppsättning program som syftar till att
sänka dödligheten, förbättra behandlingsresultaten och
minska kostnaderna för hälso- och sjukvården genom att
hjälpa vårdpersonal göra riktade behandlingsbeslut på
ett tidigare stadium. T2MR möjliggör snabb och känslig
detektion av patogener, biomarkörer och andra avvikelser i
olika orenade patientprovtyper , inklusive helblod, plasma,
serum, saliv, sputum och urin, och kan detektera cellulära mål
vid detektionsgränser så låga som en kolonibildande enhet
per ml (CFU/mL).
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Ekonomisk redovisning, koncernen
Resultaträkning, koncernen (tkr)

jan-jun
2017

jan-jun
2016

apr-jun
2017

apr-jun
2016

jan-dec
2016

3 911

4 742

2 098

1 695

7 978

1

88

0

14

161

- Råvaror och förnödenheter

-2 556

-2 730

-1 139

-916

-4 956

- Övriga externa kostnader

-2 273

-2 008

-1 370

-1 060

-3 444

- Personalkostnader

-1 765

-1 054

-1 116

-544

-2 031

0

-8

0

-1

-11

-30

-34

-16

-12

-78

-2 712

-1 004

-1 543

-824

-2 381

21

-8

25

-3

-15

-2 691

-1 012

-1 518

-827

-2 396

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

- Av/nedskrivningar av materiella/immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt

-

-

-

-

-

Periodens resultat

-2 691

-1 012

-1 518

-827

-2 396

Resultat per aktie

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,02

Genomsnittligt antal aktier

218 683 220

131 209 932

218 683 220

131 209 932

146 787 367

Antal aktier vid periodens slut

218 683 220

131 209 932

218 683 220

131 209 932

218 683 220

Koncernen
10 000
5 000

tkr

Bruttovinst

0
-5 000

Operativa
kostnader*

-10 000
-15 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Balansräkning, koncernen (tkr)

30 juni
2017

30 juni
2016

31 dec
2016

0

2

0

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
- Koncessioner, patent och likn. rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
0

0

0

Finansiella tillgångar

- Inventarier, verktyg och installationer

52

51

52

Summa anläggningstillgångar

52

53

52

115

577

522

1 682

1 111

822

49

49

0

- Övriga fordringar

296

167

196

- Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

292

363

306

Kassa och bank

6 771

1 622

8 958

Summa omsättningstillgångar

9 205

3 889

10 804

Summa tillgångar

9 257

3 942

10 856

30 juni
2017

30 juni
2016

31 dec
2016

2 187

6 560

2 187

57 483

52 466

65 388

- Annat eget kapital

-50 094

-55 574

-55 618

- Periodens resultat

-2 691

-1 012

-2 396

Summa eget kapital

6 885

2 440

9 561

23

5

4

1 228

372

408

- Övriga skulder

430

519

351

- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

691

606

532

Summa avsättningar och skulder

2 372

1 502

1 295

Summa eget kapital och skulder

9 257

3 942

10 856

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
- Kundfordringar
- Skattefordran

Balansräkning, koncernen (tkr)
Eget kapital och skulder
Eget kapital
- Aktiekapital
- Övrigt tillskjutet kapital

Långfristiga skulder
- Avsättningar
Kortfristiga skulder
- Leverantörsskulder
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Förändringar i eget kapital (tkr)
Ingående balans 1 januari 2016

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet Annat eget kapital Totalt eget kapital
kapital inkl. årets resultat

4 930

49 880

-52 359

2 451

Omräkningsdifferens utl dotterföretag

0

0

-57

-57

Periodens resultat

0

0

-3 203

-3 203

6 561

54 466

-55 619

3 408

-5 249

0

5 248

-1

Utgående balans 31 mars 2016
Minskning av aktiekapital enl beslut
Nyemission

875

5 017

2 587

8 479

Omräkningsdifferens utl dotterföretag

0

0

69

69

Periodens resultat

0

0

-2 396

-2 396

2 187

57 483

-50 111

9 559

0

0

17

17

Utgående balans 31 december 2016
Omräkningsdifferens utl dotterföretag
Periodens resultat
Utgående balans 30 juni 2017

0

0

-2 691

-2 691

2 187

57 483

-52 785

6 885

Kassaflödesanalys, koncernen (tkr)

jan - jun
2017

jan - jun
2016

jan - dec
2016

-2 691

-959

-2 313

503

-153

91

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 188

-1 112

-2 222

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

32

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

8 478

Kassaflöde från verksamheten före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital

Periodens kassaflöde

-2 188

-1 080

6 256

Likvida medel vid periodens början

8 959

2 702

2 702

Likvida medel vid periodens slut

6 771

1 622

8 958

Nyckeltal, koncernen (tkr)

30 juni
2017

30 juni
2016

31 dec
2016

74%

62%

88%

-2 691

-1 012

-2 396

-0,01

-0,01

-0,02

Genomsnittligt antal aktier (st)

218 683 220

131 209 932

146 787 367

Antal aktier (st)

218 683 220

131 209 932

218 683 220

0,03

0,02

0,03

Soliditet (%)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Resultat (kr/aktie)

Eget kapital per aktie (kr)
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Ekonomisk redovisning, moderbolaget
Resultaträkning, moderbolaget (tkr)

jan - jun
2017

jan - jun
2016

apr - jun
2016

apr - jun
2016

jan - dec
2016

2 278

3 377

1 315

1 158

5 280

-13

71

0

1

109

Råvaror och förnödenheter

-1 413

-1 964

-838

-666

-3 223

Övriga externa kostnader

-1 780

-1 385

-1 112

-722

-2 709

Personalkostnader

-1 502

-933

-975

-484

-1 779

0

-8

0

-1

-11

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Av/nedskrivningar av materiella/
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

500

-25

-35

-31

-11

-78

-2 455

-877

-1 641

-725

-2 411

0

0

0

0

-1

-2 455

-877

-1 641

-725

-2 412

0

0

0

0

0

-2 455

-877

-1 641

-725

-2 412

Rörelseresultat

-500
-1 500

Moderbolag

tkr -2 500

Koncern

-3 500

Dotterbolag

-4 500
-5 500
-6 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Balansräkning, moderbolaget (tkr)

30 juni
2017

30 juni
2016

31 dec
2016

0

2

0

Andelar i koncernföretag

2 111

2 111

2 111

Summa anläggningstillgångar

2 111

2 113

2 111

0

63

0

957

604

425

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent
Finansiella tillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag

0

120

0

49

49

32

Övriga fordringar

182

16

93

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

233

357

306

Kassa och bank

5 533

809

8 154

Summa omsättningstillgångar

6 954

2 018

8 978

Summa tillgångar

9 065

4 131

11 089

30 juni
2017

30 juni
2016

31 dec
2016

2 187

6 560

2 187

7 603

2 586

7 603

- Balanserat resultat

351

-5 071

2 763

- Periodens resultat

-2 455

-877

-2 412

Summa eget kapital

7 686

3 198

10 141

- Leverantörsskulder

454

126

240

- Skulder koncernföretag

113

45

120

- Övriga skulder

122

156

58

- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

690

606

530

Summa skulder

1 379

933

948

Summa eget kapital och skulder

9 065

4 131

11 089

Skattefordran

Balansräkning, moderbolaget (tkr)
Eget kapital och skulder
Bundet Eget kapital
- Aktiekapital
Fritt Eget kapital
- Överkursfond

Kortfristiga skulder
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Förändringar i eget kapital (tkr)
Ingående balans 1 januari 2016

Aktiekapital

Minskning av aktiekapitalet enl beslut
Nyemission

5 995

-7 687

3 238

0

0

-3 380

-3 380

6 560

2 586

-5 072

4 074

- 5 248

0

5 248

0

875

5 017

2 587

8 479

0

0

-2 412

-2 412

2 187

7 603

351

10 141

0

0

-2 455

-2 455

2 187

7 603

-2 104

7 686

Periodens resultat
Utgående balans 31 december 2016
Periodens resultat
Utgående balans 30 juni 2017

Totalt eget kapital

4 930

Periodens resultat
Utgående balans 31 mars 2016

Överkursfond Balanserat resultat
inkl. årets resultat

Kassaflödesanalys, moderbolaget (tkr)

jan - jun
2017

jan - jun
2016

jan - dec
2016

-2 455

-869

-2 401

-166

-326

75

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 621

-1 195

-2 326

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

31

29

Kassaflöde från verksamheten före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

8 478

-2 621

-1 164

6 181

Likvida medel vid periodens början

8 154

1 973

1 973

Likvida medel vid periodens slut

5 533

809

8 154

jan - jun
2017

jan - jun
2016

jan - dec
2016

85%

77%

91%

-2 455

-877

-2 412

-0,02

-0,01

-0,02

Genomsnittligt antal aktier (st)

218 683 220

131 209 932

146 787 367

Antal aktier (st)

218 683 220

131 209 932

218 683 220

0,04

0,02

0,04

Periodens kassaflöde

Nyckeltal, moderbolaget (tkr)
Soliditet (%)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Resultat (kr/aktie)

Eget kapital per aktie (kr)
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING, antagen den 22 juni 2017
Biotech-IgG AB (publ)
Org.nr 556529-6224
§1 Firma
Bolagets firma är Biotech-IgG AB (publ).
§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.
§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av forskning, handel och
tillverkning inom områdena sensorteknologi och instrumentteknik
samt idka därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktier och Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000
000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan
lägst vara tvåhundra miljoner (200 000 000) samt högst åttahundra
miljoner (800 000 000). Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier
vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför en (1) röst. Alla
aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar
och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det
totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal
motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till
styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie
A kunna omvandlas till aktie av serie B.
Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller
kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny
aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär teckning). Om inte antalet aktier som erbjudits för den
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt räcker skall aktierna
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut
äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas.
I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B
skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller
serie B äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger.
Vad som här föreskrivits om aktieägares företrädesrätt vid
nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget
beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge
ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst
aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan
sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att
genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen,
ge ut aktier av nytt slag.
§5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med
högst lika antal suppleanter. Styrelse väljs årligen på årsstämman
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor
En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant,
förgranskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
§7 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma
där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas,
skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma
ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska
information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i
framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra
meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse
i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla
sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till
stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§8 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt, i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i förekommande
fall, revisorer.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i
förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§10 Behörighet
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister
enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).
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Övrig information
Redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1
Frivillig delårsrapportering.

Ekonomisk information för år 2017/2018
Delårsrapport Q3 2017:		
Bokslutskommuniké Q4 2017:

17 november 2017
28 februari 2018

Alla finansiella rapporter och årsredovisningar finns tillgängliga hos Bolaget samt kan laddas ner via Bolagets hemsida
www.biotech-igg.com
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
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 AB (publ)
Göteborg, 25 augusti 2017

Styrelsen

Mats Andersson
		
Anders Edvardsson				
Styrelseordförande 				Verkställande direktör 			

Stefan Nyman					Aram Soma			
Styrelseledamot					
Styrelseledamot			

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

Scheelevägen 27
223 70 Lund, Sweden

Tel +46 12 37 40
Fax +46 12 37 60

Andreas Hag
Styrelseledamot

www.biotech-igg.com
info@biotech-igg.com
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